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Вступ  

Анотація 

     Програма вивчення дисципліни «Технологія діяльності 

аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічної безпеки» складена відповідно варіативної частини 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців магістерського 

рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації 

«Управління фінансово-економічною безпекою». 

     Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність 

аналітичної та облікової служби з метою визначення рівня 

технологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

     Вивчення дисципліни базується на знаннях отриманих з таких 

навчальних дисциплін, як «Фінансово-економічна діяльність 

суб’єкта господарювання», «Система фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання», «Облік та 

оподаткування», а отриманні знання будуть використані при 

написанні курсових робіт та магістерської роботи в частині 

проведення аналітичних розрахунків та визначення методики 

банкрутства підприємства. 

     Ключові слова: фінансово-економічна безпека, технологія 

діяльності, обліково-аналітичне забезпечення. 

 

Abstract 

     The program of studying the discipline "Technology of the activity of 

analysts and accounting and analytical provision of financial and 

economic security" is composed, respectively, of the variational part of 

the educational and professional program of training specialists of the 

master's level of higher education, specialty 073 "Management", 

specialization "Financial and Economic Security Management". 

     The subject of the study of the discipline is the activity of the 

analytical and accounting service in order to determine the level of 

technological provision of financial and economic security of the 

enterprise. 

     The study of discipline is based on the knowledge gained from such 

academic disciplines as "Financial and economic activity of the subject 

of economic activity", "System of financial and economic analysis of the 
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subject of business", "Accounting and taxation", and the acquisition of 

knowledge will be used when writing course papers works and master's 

work in the part of carrying out of analytical calculations and definition 

of bankruptcy procedures of the enterprise. 

     Key words: financial and economic security, technology of activity, 

accounting and analytical support. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

 рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

–4,5 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

 Вибіркова 

Спеціальність 073 

Менеджмент  

Модулів – 1 Спеціалізація 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 1 

5-й 6-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

10-й 12-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента - 

2 

Рівень вищої освіти: 

магістр  

 24 год. 2 год. 

Практичні 

22 год.  10 год. 

Самостійна робота 

89 год.  123 год. 

Вид контролю: залік 
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Примітки: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 45% до 55% 

для заочної форми навчання -11% до 89% 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

     Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія 

діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 

фінансово-економічної безпеки»  є формування у майбутніх 

управлінців з фінансово-економічної безпеки системи спеціальних 

знань з організації та технології системи аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємств та  діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки. 

     Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
 - вивчення основних понять та сутності технології діяльності 

аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки; 

- набуття практичних навичок для моделювання управлінських 

процесів у системі економічної безпеки підприємства в умовах 

ринку; 

- формування вмінь творчого пошуку шляхів ефективності 

реалізації стратегії економічної безпеки підприємства. 

     В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-

економічної безпеки підприємства; 

- функції, загальні принципи побудови та організації діяльності 

комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства; 

- методи проведення аналітичних досліджень в даній галузі; 

- організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності працівників, які є суб’єктами системи 

забезпечення фінансово-економічної безпеки; 

- технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і 

ризиків їх оцінки та мінімізації; 
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- порядок розроблення та ведення аналітичної документації, що 

регламентує діяльність аналітиків з питань фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

     Студенти повинні вміти:  
- використовувати на практиці набуті навички та знання при оцінці 

рівня фінансово-економічної безпеки; 

- оволодіти методикою визначення небезпек та ризиків, критеріїв їх 

оцінювання на підприємстві; 

- визначати критерії та індикатори оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів системи економічної безпеки підприємства; 

- проводити аналіз стану забезпечення інформаційної безпеки та 

захист комерційної таємниці підприємства; 

- визначати умови проведення експертної оцінки отриманої 

інформації та рівень її достовірності; 

- знати і вміти самостійно розроблювати заходи стратегічної 

орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення 

фінансово-економічної безпеки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти, 

поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки 

 

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділу 

аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства 

 

Структура та зміст документів, що регламентують діяльність 

підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства. Порядок розроблення та ведення аналітичної 

документації, що регламентує діяльність аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки підприємства. Методика розробки 

проектів наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності 

аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з 

іншими суб’єктами безпеки та інформаційно-аналітичного 

забезпечення функціонування системи економічної безпеки. 
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Тема 2. Сутність аналітичної складової інформаційно-

аналітичної діяльності з питань фінансово-економічної безпеки 

  

     Сутність поняття «аналітика» в системі фінансово-економічної 

безпеки. Суб’єкти аналітичної діяльності та їх класифікація. 

Класифікація аналітичної діяльності в системі фінансово-

економічної безпеки. Інформаційна аналітична діяльність (ІАД) з 

питань фінансово-економічної безпеки. Алгоритм процесу ІАД в 

системі ФЕБ. 

 

Тема 3. Сутність і завдання технології діяльності аналітиків з 

питань фінансово-економічної безпеки   

 

     Основні поняття та сутність технології діяльності аналітиків з 

питань фінансово-економічної безпеки. Мета та завдання системи 

аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Основні функції, загальні принципи побудови та організації 

діяльності побудови комплексної системи забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств. Технології формування системи 

аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.  

 

Тема 4. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 

фінансово-економічної безпеки 

 

     Сутність та структура інформаційно-аналітичних технологій в 

системі ФЕБ. Інтегровані інформаційно-аналітичні системи та їх 

використання в умовах ФЕБ.  Сутність системи НАС та її 

застосування в державі. 

 

Тема 5. Техніка моніторингу та критерії оцінки 

результатів підрозділу аналітичного забезпечення 

 фінансово-економічної безпеки підприємства  

 

     Визначення та оцінка стану і рівня фінансово-економічної 

безпеки свого підприємства, партнерів і конкурентів. Участь у 

проведенні діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства з метою попередження його банкрутства. Визначення 
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критеріїв та індикаторів оцінки ефективності діяльності суб’єктів 

системи економічної безпеки підприємства. Організація і 

проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та 

рівня: економічного стану підприємства, потенційних партнерів, 

стратегії діяльності на ринку конкурентів, максимально повного 

інформаційного забезпечення.  

 

Тема 6. Сучасні технології проведення  аналітичної 

роботи в галузі фінансово-економічної безпеки  підприємств   

 

     Організація аналітичної діяльності із забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. Методи та засоби моделювання 

управлінських процесів у системі економічної безпеки 

підприємства. Розробка аналітичних документів, за якими 

здійснюється оцінка стану та надаються пропозиції по 

вдосконаленню діяльності підприємства. Запровадження 

передового вітчизняного та зарубіжного досвіду для проведення 

аналітичної роботи в системі економічної безпеки підприємства. 

 

Тема 7. Методика підготовки інформаційно-аналітичних  

продуктів в системі ФЕБ 

 

     Сутність методики створення документної інформаційно-

аналітичної продукції в системі ФЕБ. Зарубіжний досвід підготовки 

інформаційно-аналітичної продукції в системі ФЕБ. Довідка як 

форма інформаційного обслуговування. Технологія підготовки 

довідок з питань ФЕБ 

 

Тема 8. Діагностика небезпек, загроз та ризиків у 

фінансово-економічній сфері  

     Визначення зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз у сфері 

фінансово-економічної безпеки підприємства. Аналіз ризиків та 

загроз економічній безпеці у всіх сферах діяльності підприємства. 

Захист інформації та комерційної таємниці підприємства. 

Технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і 

ризиків, їх оцінка та мінімізація. Аналіз ефективності реалізації 
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стратегії економічної безпеки підприємства. Проведення контролю 

та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки на підприємстві. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

№  

з/п 

Назви тем змістових 

модулів 

Усього, 

год. 

в т.ч. 

Лекції Практичні Самост. 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти, 

поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки 

1.  Нормативно-

правове 

забезпечення 

діяльності підрозділу 

аналітичного 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства   

16 2 2 12 

2. Сутність аналітичної 

складової 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності з питань 

фінансово-

економічної безпеки 

 

16 2 2 12 

3. Сутність і завдання 

технології діяльності 

аналітиків з питань 

фінансово-

економічної безпеки   

16 2 2 12 

4. Технології 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності у сфері 

ФЕБ 

15 2 2 11 
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Продовженя таблиці 

5. Техніка моніторингу 

та критерії оцінки 

результатів  

підрозділу 

аналітичного 

забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємства 

 

18 4 2 12 

6. Сучасні технології 

проведення 

аналітичної роботи в 

галузі фінансово-

економічної безпеки  

підприємств   

 

20 4 4 12 

7. Методика підготовки 

інформаційно-

аналітичних  

продуктів в системі 

ФЕБ 

 

20 4 4 12 

8. Діагностика 

небезпек, загроз та 

ризиків у фінансово-

економічній сфері  

 

22 4 4 12 

 Всього  

 

135 24 22 89 
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4.2. Заочна форма навчання 

 

№  

з/п 

Назви тем змістових 

модулів 

Усього, 

год. 

в т.ч. 

Лекції Практичні Самост. 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти, 

поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань 

фінансово-економічної безпеки 

1.  Нормативно-

правове 

забезпечення 

діяльності підрозділу 

аналітичного 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства   

17 1 1 15 

2. Сутність аналітичної 

складової 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності з питань 

фінансово-

економічної безпеки 

 

16 - 1 15 

3. Сутність і завдання 

технології діяльності 

аналітиків з питань 

фінансово-

економічної безпеки 

   

16 - 1 15 

4. Технології 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності у сфері 

фінансово-

економічної безпеки 

 

17 - 2 15 
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Продовження таблиці 

5. Техніка моніторингу 

та критерії оцінки 

результатів  

підрозділу 

аналітичного 

забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємства 

16 - 1 15 

6. Сучасні технології 

проведення  

аналітичної роботи в 

галузі фінансово-

економічної безпеки  

підприємств   

18 1 1 16 

7. Методика підготовки 

інформаційно-

аналітичних  

продуктів в системі 

ФЕБ 

18 - 2  16 

8. Діагностика 

небезпек, загроз та 

ризиків у фінансово-

економічній сфері  

17 - 1 16 

 Всього  135 2 10 123 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Визначення нормативно-правого забезпечення 

діяльності підрозділу аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства   

2 1 
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Продовження таблиці 

2. Визначення сутності аналітичної складової 

інформаційно-аналітичної діяльності з питань 

фінансово-економічної безпеки 

2 1 

3. Характеристика основних функцій, загальних 

принципів побудови та організації діяльності 

побудови комплексної системи забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств 

2 1 

4.  Характеристика поняття технології 

інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 

фінансово-економічної безпеки 

2 2 

5. Визначення техніки моніторингу та критеріїв 

оцінки результатів підрозділу аналітичного 

забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства 

4 1 

6. Розробка аналітичних документів, за якими 

здійснюється оцінка стану та надаються 

пропозиції по вдосконаленню діяльності 

підприємства. 

4 1 

7. Визначення методики підготовки 

інформаційно-аналітичних  

продуктів в системі ФЕБ 

4 2 

8. Аналіз ризиків та загроз економічній безпеці у 

всіх сферах діяльності підприємства. 

4 1 

 Разом  22 10 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год.*46 год.занять=23 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. * 4,5 кредитів =27 год. 

Опрацювання окремих тем програми, які не викладаются на лекціях 

– 39 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна  

форма 

Заочна 

форма 

1. Визначення перспективності та ефективності 

інноваційної для удосконалення процесів 

фінансово-економічної безпеки підприємств 

4 12 

2. Визначення аналітичної складової  в 

діяльності аналітичних служб в системі ФЕБ 

5 12 

3. Характеристика внутрішніх та зовнішніх 

ризиків та загроз у сфері фінансово-

економічної безпеки підприємства 

5 12 

4.  Розробка технологій інформаційно-

аналітичної діяльності у фінансовій сфері  

5 12 

5. Здійснення стратегічного управління 

підприємством та його фінансово-економічної 

безпеки 

5 12 

6. Розробка заходів щодо зменшення впливу 

небезпечних факторів на фінансово-

економічну безпеку підприємства 

5 12 

7.  Запровадження нових методик розробки 

інформаційно-аналітичних продуктів в 

системі ФЕБ 

5 12 

8. Розробка пропозицій щодо здійснення заходів 

безпеки та їх експертна оцінка на 

підприємстві 

5 14 

 Разом  39 123 

 

Звіт про самостійну роботу складається на папері формату А-4. 

Оформлення – згідно стандартних вимог до друкованих текстів. Усі 

звіти можуть бути зброшуровані в один. 
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7. Методи навчання 

 

     Для проведення лекційних та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та обліково-

аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання із застосуванням: 

- мультимедійної слайдової презентації; 

- роздаткового матеріалу; 

- дискусійного обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань та кейсів; 

- складання матриць та графічних схем; 

- перегляд відеофільмів та СDR. 

 

8. Методи контролю 

 

     Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт з дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та 

обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» 

проводиться за поточним контролем. Поточний контроль знань 

студентів з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі.   

Контрольні завдання за змістовим модулем включають: 

           -    одне теоретичне питання; 

           - 10 тестових завдань (одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих); 

           -  одна задача. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

            - з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

            - з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних 

завдань. 

Всі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
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     1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (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 не системного характеру; 

     100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

                                                                

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

Сума 

Змістовий модуль №1 

 

 

 

100 Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 Т6 Т7 Т8 

12 

 

12 

 

12 12 12 12 14 14 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення  

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Технологія 

діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення 

фінансово-економічної безпеки» включає: 

1. Конспект лекцій з дисципліни „Технологія діяльності 

аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічної безпеки” для студентів спеціальності 073 Менеджмент, 

спеціалізації „Управління фінансово-економічною безпекою” / Ж.С. 

Шило – Рівне: НУВГП, 2015, 50 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної підготовки та виконання 

практичних занять з дисципліни „Технологія діяльності аналітиків 

та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічої 

безпеки” для студентів спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації 

«Управління фінансово-економічною безпекою» / Ж. С. Шило – 

Рівне: НУВГП, 2016, 23 с. 
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11. Рекомендована література 

Базова  

 

1. Братусь Ю.М. Системний підхід до аналізу стану великих 

організаційних систем при прийнятті рішення та управління їх 

безпекою // Недержавна система безпеки підприємства як суб’єкт 

національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-

практичної конференції 16-17 травня 2001р., Київ. – К: Вид-во 

Європ. Ун-ту, 2001. – 340с. 

2. Іванов І.І. Основи діяльності аналітиків з питань фінансово-

економічної безпеки. - К.: КНЕУ, 2008. - 350с. 

3. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері 

національної безпеки України: Монографія. – К.: Текст, 2005. – 

350с. 

 

Допоміжна 

 

1. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України 

– К.: КНТ, 2006. – 68с. 

2. Недержавна система безпеки підприємства як суб’єкт 

національної безпеки України/Збірник матеріалів науково-

практичної конференції 16-17 травня 2001р., Київ. – К: Вид-во 

Європ. Ун-ту, 2001. – 410с. 

3. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека 

України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): 

Навчальний посібник для вищих навч. закладів / Українська 

Академія держ. управління при Президентові України; Академія  

держ. Податкової служби України. - К.: Преса України, 2000. – 

340с. 

4. Пастернак-Таранушенко Г.І. Економічна безпека України. – К.: 

Знання, 2001. 280с. 

5. Соснин А.С. Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности. – К.: 

Изд-во Епроп. Ун-та, 2002. 460с. 

6. Про основи національної безпеки України: Закон України // 

Офіційний Вісник України. – 2009. - №29 - Ст.1433. 
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12. Електронний репозиторій НУВГП 
 

     Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

Електронний ресурс. 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія діяльності 

аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічної безпеки» для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент», спеціалізації «Управління фінансово-економічною 

безпекою» денної та заочної форм навчання / Ж.С. Шило – Рівне: 

НУВГП, 2017, 85 с. Шифр 06-03-155. 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6188 

2. Методичні вказівки до виконання практичних занять та 

розрахункової роботи з дисципліни «Технологія діяльності 

аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічої безпеки» для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент», спеціалізації «Управління фінансово-економічною 

безпекою» денної та заочної форм навчання / Ж. С. Шило, 

Л.В.Пивоварчук – Рівне: НУВГП, 2017, 22 с. Шифр 06-03-156. 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6189 

 

13. Інформаційні ресурси: 

 

1 Державна регуляторна служба України / [Електронний ресурс]. – 

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

2. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 

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

3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

4. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmy.gov.ua/ 

5. Національна бібліотека ім.. В.І.Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

вул. Короленка,6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 
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7 Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprint.kname.edu.ua/ 

9. Наукова бібліотека НУВГП ( м. Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://www.nuwm.edu.ua/MySq1/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


