
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра маркетингу 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор з науково-педагогічної, 
методичної та виховної роботи 

 О.А. Лагоднюк 

«__» ____________  2020 р. 
 

06-13-09 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Program of the Discipline 

 БІЗНЕС- КОМУНІКАЦІЇ 

BUSINESS COMMUNICATIONS 
спеціальність 

specialty 

051 Економіка 
051 Еconomics 

 

071 Облік і оподаткування 

071 Accounting and Taxation 
 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Finance, Banking and Insurance 

 
073 Менеджмент 

073 Management 

 

075 Маркетинг 
075 Marketing 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
076 Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity 

 

281 Публічне управління та адміністрування 

281 Public management and administration 
 

292 Міжнародні економічні відносини 

292 International Economic Relations 
(шифр і назва спеціальності) / (code and name of the specialty) 

 

Рівне – 2020 



2 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними 
програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», 

«Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і 
оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, 
банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; 
«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування». Рівне: НУВГП, 2020, 13 с.  
 

Розробники:  Мартинюк О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу. 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри маркетингу. 
Протокол від «26» травня 2020 року № 9 

 

Завідувач кафедри       ____________                             _М.В. Мальчик___ 
                                                (підпис)                                          (ініціали та прізвище)            
 
 
Керівник  групи забезпечення  
спеціальності                      ________                               _М.В. Мальчик___ 
                                                (підпис)                                          (ініціали та прізвище)            
                                                                                 

 
 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІЕМ 

 

Протокол від «     »                  2020 року №  
 
Голова  науково-методичної ради  з якості ННІЕМ  ________  _Н.Е. Ковшун_ 
                                                                                          (підпис)        (ініціали та прізвище) 
 

 
 

 

 

 

© Мартинюк О.М., 2020 

© НУВГП, 2020 



3 

 

Вступ 
Навчальна дисципліна «Бізнес-комунікації» призначена для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до освітньо-професійних  
програм підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та 
адміністрування». Предметом вивчення дисципліни є формування компетенцій з 
бізнес-комунікацій. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Бізнес-комунікації» є складовою 
частиною циклу загальної підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління 
та адміністрування». 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із суміжних курсів – «Економічна теорія», «Політекономія», цілеспрямованої 
роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

 

Анотація 
Навчальна дисципліна «Бізнес комунікації» є невід'ємною частиною 

програми підготовки бакалаврів. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено 
тим, що бізнес комунікації – це необхідний інструмент сучасного бізнес-
середовища, який використовується для відповідної комунікативної підтримки 
перебігу організаційних процесів, функцій організаційних структур, розвитку 
комунікативних мереж і обслуговування організаційної культури.  

На практичних заняттях студенти отримають можливість сформувати 
професійну комунікативну компетентність, оволодіють понятійним апаратом у 
теорії комунікації, навчаться розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, 
тактик та стратегій спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття 
засобів комунікації. Вивчення дисципліни «Бізнес комунікації» допоможе 
студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо професійної 
комунікації у діловому контексті. 

Ключові слова: комунікації, бізнес комунікації, комунікаційні засоби, 
діловий етикет, публічний виступ, презентація, невербальні засоби комунікації, 
паблік рілейшнз, маніпуляцію, конфлікти. 

Summary 

The discipline "Business Communication" is an integral part of the bachelor's 

degree program. The relevance of studying this course is due to the fact that business 

communication is a necessary tool of the modern business environment, which is used 

to adequately support the flow of organizational processes, functions of organizational 

structures, the development of communication networks and maintenance of 

organizational culture. In practical classes, students will have the opportunity to 

develop professional communication competence, master the conceptual apparatus in 

communication theory, learn to distinguish types of discourses, speech acts, tactics and 

strategies of communication, to analyze socio-cultural factors and diversity of means of 

communication. Studying the discipline "Business Communication" will help students 

to develop a holistic system of competencies for professional communication in a 

business context. 
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Keywords: communications, business communications, communication means, 

business etiquette, public speaking, presentation, non-verbal means of communication, 

public relations, manipulation, conflicts. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

 
Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

 

 

 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 
05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 

07 «Управління та 
адміністрування» 

28 «Публічне управління та 
адміністрування» 

29 «Міжнародні відносини» 

 

 

 

 
Обов’язкова 

Спеціальність: 
051 «Економіка» 

071 «Облік і оподаткування» 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» 

281 «Публічне управління та 
адміністрування» 

292 «Міжнародні економічні 
відносини» 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання (ІНДЗ) –  

Семестр 

 

 
5-й 

 

 
7-й 

 
Загальна кількість 
годин – 90 

 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3  

самостійної роботи 
студента - 5 

 
 

 
Рівень вищої освіти: 

І бакалавр 

Лекції 
16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 6 год. 
Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
 

Вид контролю – залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33 % до 67 % 
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для заочної форми навчання – 9 % до 91 %. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни «Бізнес комунікації» – є отримання студентами 

теоретичних знань, а також отримання необхідних практичних навичок з 
проблем ділових комунікацій у сучасному бізнес-середовищі.  

Завдання дисципліни «Бізнес комунікації» – ознайомити студентів з 
відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами ділових 
комунікацій. 

У результаті вивчення дисципліни «Бізнес комунікації» студент 
повинен: 

знати: 

- визначення понять «спілкування», «комунікація», «комунікаційний 

менеджмент»; 
- типи спілкування; 
- елементи комунікативного процесу; 
- види та форми комунікації; 
- засоби побудови організаційних комунікацій; 
- комунікативні бар’єри у міжособистісному спілкуванні; 
- правила побудови ефективних комунікацій; 
- правила ведення ділової бесіди; 
- етикет ділового спілкування.  
вміти:  
- мобілізувати свої комунікативні компетенції, виконуючи завдання 

різної складності; 
- ефективно вести переговорний процес; 
- доцільно використовувати вербальні та невербальні засоби 

комунікації; 
- відповідно до вимог складати ділові листи, рекомендаційні листи, 

резюме; 
- здійснювати ефективне управління комунікативними процесами у 

організації; 
- аналізувати причини комунікативних невдач; 
- аналізувати комунікативні ситуації. 

мати компетентності: 
- здатність працювати як автономно, так і в складі команди;  

- здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей спілкування 
та сформованої ситуації;  

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 
професійній і соціальній діяльності; 

- здатність до абстрактного критичного мислення, аналізу та синтезу;  



6 

 

- здатність до здійснення досліджень та презентації їх результатів на 
відповідному рівні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль1 

Змістовий модуль № 1.  
КЛЮЧОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНИХ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЙ 

 

Тема 1. Загальна характеристика предмету «Бізнес комунікації»  
Предмет ділових комунікацій. Етапи бізнес-комунікацій та їх 

типологія. Комунікативні шуми та бар’єри 

Тема 2. Етика ділових комунікацій 
Поняття ділового етикету. Діловий протокол. Етичні кодекси та їх 

значення. Основні норми та правила бізнес-етикету. 

 Тема 3. Усні комунікації 
Публічний виступ як один із видів вербальної комунікації. 

Підготовка презентації для усного публічного виступу. 

Тема 4. Невербальні засоби комунікації 
Поняття та форми невербального спілкування. Основні елементи 

невербальної комунікації. 
 

Змістовий модуль № 2. 
ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЙ 

 

Тема 5. Стратегії ведення переговорів 
Підготовка та ведення переговорів. Стадії проведення переговорів.  

Стратегія та тактика переговорів.   
Тема 6. Маніпуляції у бізнес- комунікації. 
Методики маніпулювання в бізнес-комунікаціях. Використання 

нейролінгвістичного програмування в бізнесі. Стратегія ефективної 
комунікації. 

 Тема 7. Конфлікти в процесі ділових комунікацій 
Поняття та види конфліктів. Методи вирішення конфлікту. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

(денна форма) (заочна форма) 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т
. К
Р 

С
Р 

ле
кц

. 

пр
ак

т
. К
Р 

С
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль № 1.  
КЛЮЧОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНИХ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЙ 

Тема 1. Загальна 
характеристика предмету 
«Бізнес комунікації» 

12 2 2 - 8 11 - - - 11 

Тема 2. Етика ділових 
комунікацій 

14 3 2 - 9 13 1 1 - 11 

Тема 3. Усні комунікації 12 2 2 - 8 13 0,5 0,5 - 12 

Тема 4. Невербальні засоби 
комунікації 14 3 2 - 9 12 0,5 0,5 - 11 

Разом за змістовим модулем 1 52 10 8 - 34 49 2 2 - 45 

Змістовий модуль 2.  
ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЙ 

Тема 5. Стратегії ведення 
переговорів 

12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 6. Маніпуляції у 
бізнес-комунікації. 13 2 2 - 9 13 1 1 

 

- 
11 

Тема 7. Конфлікти в процесі 
ділових комунікацій 

13 2 2 - 9 15 - - 
 
- 

15 

Разом за змістовим модулем 2 38 6 6 - 26 41 2 2 
 

- 
37 

Усього годин 90 16 14 - 60 90 4 4 - 82 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Загальна характеристика предмету «Бізнес 
комунікації» 

2 - 

2. Тема 2. Етика ділових комунікацій 2 1 
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3. Тема 3. Усні комунікації 2 0,5 

4. Тема 4. Невербальні засоби комунікації 2 0,5 

5. Тема 5. Стратегії ведення переговорів 2 1 

6. Тема 6. Маніпуляції у бізнес-комунікації. 2 1 

7. Тема 7. Конфлікти в процесі ділових комунікацій 2 - 

 Разом 14 4 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 
частин, які не викладаються на лекціях. Розподіл годин самостійної роботи 
для студентів денної форми навчання: підготовка до аудиторних занять – 0,5 
год/1 год. занять, підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 
ЄКТС.  
№  
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Загальна характеристика предмету «Бізнес 
комунікації» 

8 
11 

2. Тема 2. Етика ділових комунікацій 9 11 

3. Тема 3. Усні комунікації 8 12 

4. Тема 4. Невербальні засоби комунікації 9 11 

5. Тема 5. Стратегії ведення переговорів 8 11 

6. Тема 6. Маніпуляції у бізнес-комунікації. 9 11 

7. Тема 7. Конфлікти в процесі ділових комунікацій 9 15 

 Разом 60 82 

 
 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Бізнес комунікації» досягається 
інформаційним, ілюстративним та проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 
мультимедійним супроводом. На практичних заняттях розглядаються та 
розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій: використовується 
роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного 
мислення, розвитку пам'яті; проводиться дискусійне обговорення 
проблемних питань. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 
літератури, а також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 
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процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, 
як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 
метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення 
тематичних зображень, ділові ігри, екскурсійні заняття. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення 
студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 
моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов 
відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 

навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекції друкованого 
матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. У 

процесі викладання лекційного матеріалу студентам пропонуються питання 
для самостійного розмірковування. При цьому лектор задає питання, які 
спонукають студента шукати розв’язання проблемної ситуації. Така система 
примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 
правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 
короткий проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю 
логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 
як правило, як частина заняття-дослідження.  

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою 
активізації навчального процесу, як робота в малих трупах. Робота в малих 
групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські заняття 
за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 
роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 
досвіду соціального спілкування.  

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) 
або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам 
пропонується об'єднуватися у групи по 5-6 осіб і презентувати наприкінці 
заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 
виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 
переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 
здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами 
учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 
формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 
висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 
підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої 
вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі 
безпосередніх учасників подій.  

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 
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наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 
передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 
конфліктних випадків, проблемних ситуацій та ін.  

 

 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовується оцінювання знань за наступними видами робіт: поточне 
тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; 
перевірка виконаних практичних завдань; підготовка презентаційних 
матеріалів, підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 
конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 
критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

 

 

Змістовий модуль № 1 МК 

1 

Змістовий модуль № 

2 

МК 

2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

  

  Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

8 8 8 9 20 9 9 9 20 100 

Т1, Т2…Т15 – теми змістовних модулів. 
 

9. Шкала оцінювання  
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою (залік) 

90–100 

задовільно 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

10.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Бізнес комунікації»  
включає: 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 
всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем  та в цілому 
по всьому курсу дисципліни.   

3. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07. Управління та 
адміністрування денної і заочної форм навчання [Електронне видання] / М.В. 
Мальчик, О.В.Мартинюк Рівне: НУВГП, 2020. – 17 c. 
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11. Рекомендована література 

 

Базова 
 

1. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація / І. В. Ковалинська – К. : 
Видавництво «Освіта України», 2014. – 289 с. 

2. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. Посібник / Ю. 
В. Косенко – Суми : СумДУ, 2011. - 282 с. 

3. Лесько О. Й. Етика ділових стосунків : навч. посіб. / О. Й. Лесько, М. 
Д. Прищак, Г. Г. Рузакова, О. Б. Залюбівська; Вінниц. нац. техн. ун-т. - 

Вінниця, 2009. - 187 c. 

4. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. 2-
ге вид., доп. і перероб. / Т. І.  Лук’янець – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. 

 

Допоміжна 
1. Гончаров С.М. Соціально-етичний маркетинг: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2011. – 241с. 

2. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна 
практика. Навчальний посібник. / Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий дім 
«Професіонал» 2009. – 320с. 

3. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навчальний посібник. / Л. Ф. 
Єжова – Київ: КНЕУ, 2002. – 560 с. 

4. Карпов В.А. Маркетинг : прогнозування кон'юктури ринку.: Навч. 
посібник / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. – Київ: Знання,2001. – 215 с. 

5. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми.: Монографія / Н. В. 
Куденко. – Київ: КНЕУ, 2002. – 245 с. 

6. Мальчик М.В., Попко О.В., Толчанова З.О. Маркетингові дослідження 
інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств // Economic 
efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective 

monograph -Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - 
p.207-212. 

7. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навч. 
посіб. / Т. І. Макаренко. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 160 с. 

8. Маркетинг: навч. Посіб. / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, 
З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., 
проф. Мальчик М.В.. – Рівне : НУВГП, 2014. – 444 с. 

9. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз / В.А. Моисеев. – К.: Академвидав, 
2007. – 224 с. 

10. Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, 
мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка 
підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції та 
ін.):Терміни. Поняття. Персоналії/За ред. Г.І. Башнянина, В.С. Іфтемічука. – 

2-ге вид., випр. і доп. – Львів:Магнолія 2006, 2007. – 688 с. 
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11. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Б. А. 
Обритько. – Київ: МАУП, 2002. – 240 с. 

12. Турченюк М.О. Маркетинг: Підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. 

– Київ: Знання, 2011. – 318 с 

13. Уткин Э.А. Управление связями с общественностью. PR: Учеб. 
пособие для вузов/ Э.А.Уткин, В.В.Баяндаев, М.Л.Баяндаева. – Москва: 
ТЕИС, 2001. – 296 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії наукової бібліотеки 
НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua. 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

6. Рівненська державна обласна бібліотека [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/. 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/

