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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Економіко-
математичні методи і моделі» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів, які навчаються за 
спеціальностями 051 Економіка (Бізнес-аналітика та управління 
персоналом і економіка праці), 051 Економіка (Економічна 
кібернетика), 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 292 Міжнародні 
економічні відносини. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія та 
інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу 
економічних об’єктів, процесів, явищ, тенденцій та причинно-
наслідкових зв’язків в економіці. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіко-математичні 
методи і моделі» є складовою частиною циклу фундаментальних 
дисциплін для підготовки студентів, які навчаються за 
спеціальностями 051 Економіка (Бізнес-аналітика та управління 
персоналом і економіка праці), 051 Економіка (Економічна 
кібернетика), 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 292 Міжнародні 
економічні відносини. Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – 
«Інформатика та комп’ютерна техніка», «Вища математика», 
«Статистика», «Мікроекономіка», «Макроекономіка»; 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 
активної роботи на лекціях, лабораторних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України.  
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Анотація 

Дисципліна «Економіко-математичні методи і моделі» сприяє 
формуванню у студентів системних знань з методології та 
інструментарію побудови та адекватного використання різних типів 
економіко-математичних моделей та методів. 

Завданням дисципліни є: вивчення основних принципів та 
інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних 
моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в 
економіці. 

Ключові слова: економіко-математична модель, лінійна класична 
регресійна модель, узагальнена економетрична модель, задача 
математичного програмування, оптимізаційні задачі, теорія двоїстості, 
транспортна задача, задачі цілочислового програмування. 

 
Abstract 

The discipline "Economic-mathematical methods and models" 
contributes to the formation of students knowledge of methodology and 
tools for constructing and adequate use of various types of economic and 
mathematical models and methods. 

The task of the discipline is to: study the basic principles and tools for 
setting tasks, constructing economic and mathematical models, methods for 
their solution and analysis for use in the economy. 

Key words: economic-mathematical model, linear classical regression 
model, generalized econometric model, problem of mathematical 
programming, optimization problems, theory of duality, transport problem, 
integer programming problems. 
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1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 5 

Галузі знань: 
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
07 Управління та 
адміністрування 

29 Міжнародні відносини 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальності: 

051 Економіка (Бізнес-
аналітика та управління 

персоналом і економіка праці) 
051 Економіка (Економічна 

кібернетика) 
071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

073 Менеджмент 
075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Змістових  
модулів – 2 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Загальна кількість 
годин – 150 

26 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

– 

Лабораторні 

26 год. 8 год. 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:  
аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента – 6,5 

Рівень вищої освіти:  
І (бакалаврський) 

Самостійна робота 
98 год. 140 год. 

Індивідуальне завдання 
– 

Форма контролю 
екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить: 
 для денної форми навчання – 35% до 65%; 
 для заочної форми навчання – 7% до 93% . 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни Економіко-математичні методи і 
моделі ” є формування системи знань з методології та інструментарію 
побудови і використання різних типів економіко-математичних 
моделей. 

Завданням дисципліни є вивчення основних принципів та 
інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних 
моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в 
економіці.   

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати : основні класи і види сучасних економіко-математичних 
моделей та їх особливості, загальні засади, принципи і методи 
побудови економіко-математичних моделей, принципи та методи 
дослідження побудованих моделей, сучасний інструментарій і 
програмне забезпечення, які застосовуються в економіко-
математичному моделюванні. 

вміти: коректно формулювати змістовну постановку задачі 
економіко-математичного моделювання, будувати відповідну 
математичну модель, ідентифікувати побудовану модель(визначати 
клас моделі згідно існуючої класифікації), вибирати найбільш 
ефективний метод реалізації (розв’язання) побудованої моделі і 
відповідне програмне забезпечення, виконувати змістовну 
(економічну) інтерпретацію отриманого розв’язку, виконувати (при 
необхідності і можливості) післяоптимізаційний аналіз.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Економетричні методи і моделі 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання 

економіки. Сутність моделювання як методу наукового пізнання. 
Математичне моделювання економіки, його особливості і принципи. 
Класифікація економіко-математичних моделей. Етапи економіко-
математичного  моделювання. Розвиток ідеї та методології економіко-
математичного моделювання. 

Тема 2. Економетричні моделі. Загальні положення. Загальні 
засади та принципи економетричного моделювання. Визначення 
економетричної моделі та її особливості. Складові економетричної 
моделі. Інформаційна база економетричних моделей. Класифікація 
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економетричних моделей. Етапи та задачі економетричного 
дослідження. Використання сучасних програмних засобів в 
економетричних дослідженнях і моделюванні. 

Тема 3. Лінійні економетричні моделі. Визначення лінійної 
економетричної моделі. Теоретична і вибіркова модель. Модель 
парної і множинної регресії. Основні положення класичного лінійного 
регресійного аналізу. Оцінювання параметрів лінійної класичної 
регресійної моделі 1МНК. Властивості 1МНК – оцінок. 

Верифікація лінійної економетричної моделі. Показники якості і 
адекватності моделі. Перевірка статистичної значущості моделі в 
цілому. Перевірка статистичної значущості параметрів моделі і 
вибіркового коефіцієнта кореляції. Побудова інтервалів довіри для 
параметрів моделі та їх інтерпретація. 

Прогнозування  економічних показників на основі лінійної 
економетричної моделі. Економіко-математичний аналіз на основі 
моделі лінійної регресії.  

Тема 4. Нелінійні економетричні моделі. Поняття про нелінійну 
регресію. Типи нелінійних економетричних моделей. Основні види 
нелінійних економетричних моделей. Методи оцінювання параметрів 
нелінійних моделей регресії. Прогнозування та аналіз за моделями 
нелінійної регресії. 

Тема 5. Узагальнені економетричні моделі. Поняття узагальненої 
економетричної моделі. Основні випадки порушення 
положень(припущень) класичного лінійного регресійного аналізу – 
мультиколінеарність, гетероскедастичність і автокореляція залишків. 

Мультиколінеарність, її природа і причини виникнення. Наслідки 
мультиколінеарності. Тестування наявності мультиколінеарності. 
Шляхи і засоби усунення мультиколінеарності. Оцінювання 
параметрів економетричної моделі у випадку мультиколінеарності. 

Гетероскедастичність залишків, її природа і причини виникнення. 
Наслідки гетероскедастичності. Тестування наявності 
гетероскедастичності.  Оцінювання параметрів економетричної моделі 
при наявності гетероскедастичності. Верифікація узагальненої 
економетричної моделі у випадку гетероскедастичності. 
Прогнозування у випадку гетероскедастичності. 

Автокореляція залишків, її природа і причини виникнення. Види 
автокореляції залишків. Наслідки автокореляції залишків. Тестування 
автокореляції залишків. Оцінювання параметрів економетричної 
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моделі при наявності автокореляції залишків. Прогнозування та аналіз 
у випадку автокореляції залишків. 

Тема 6. Симультативні моделі. Поняття про одночасну і 
багатосторонню залежність економічних показників. Визначення і 
приклади симультативних моделей. Структурна і приведена 
(прогнозна) форма економетричних моделей у вигляді системи 
одночасних рівнянь. Проблема ідентифікації економетричних 
симультативних моделей. Методи оцінювання параметрів 
симультативних моделей. Прогнозування і економіко-математичний 
аналіз на основі симультативних моделей. Системи незалежних 
регресій. Рекурсивні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Оптимізаційні методи і моделі 

Тема 7. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. 

Оптимізація і прийняття рішень в економіці. Задача оптимізації в 
економіці та її складові. Оптимізаційні економіко-математичні моделі, 
їх характеристика та класифікація. Методи і моделі математичного 
програмування та їх особливості. Класифікація задач математичного 
програмування. 

Тема 8. Задача лінійного програмування та методи її 

розв’язування. Задача лінійного програмування та її особливості. 
Економічна та геометрична інтерпретація задачі лінійного 
програмування. Загальна задача лінійного програмування. Форми 
запису задачі лінійного програмування. Стандартна та канонічна 
задачі лінійного програмування. Методи розв’язання задачі лінійного 
програмування: графічний, симплекс-метод, метод штучного базису. 
Використання програмних засобів для розв’язання задач лінійного 
програмування.  

Тема 9. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей 

оптимізаційних задач.  Двоїста задача лінійного програмування та її 
економічна інтерпретація. Взаємозв’язок між прямою та двоїстою 
задачами лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. 
Двоїсті оцінки, їх зміст, властивості та практичне застосування. 
Аналіз чутливості розв’язків задач лінійного програмування. 
Використання програмних засобів для аналізу чутливості розв’язків 
задач лінійного програмування 
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Тема 10. Транспортна задача.  Постановка задачі, її економічний 
зміст і математична модель. Закрита і відкрита модель транспортної 
задачі. Етапи розв’язання закритої транспортної задачі. Методи 
побудови початкового опорного плану та його покращання. 
Розв’язання закритої транспортної задачі. Використання програмних 
засобів для розв’язання транспортної задачі.  

Тема 11. Цілочислове програмування.  Задача цілочислового 
програмування та її особливості. Економічна та геометрична 
інтерпретація задачі цілочислового програмування. Методи 
розв’язання задачі цілочислового програмування. Використання 
програмних засобів для розв’язання задач цілочислового 
програмування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л лаб ср л лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Економетричні методи і моделі 

Тема 1. Концептуальні 
аспекти математичного 
моделювання економіки 

10 2 – 8 10 – – 10 

Тема 2. Економетричні 
моделі. Загальні 
положення 

10 2 – 8 10 – – 10 

Тема 3. Лінійні 
економетричні моделі 

20 4 6 10 18 1 2 15 

Тема 4. Нелінійні 
економетричні моделі 

12 2 2 8 17 – 2 15 

Тема 5. Узагальнені 
економетричні моделі 

14 2 4 8 10 – – 10 

Тема 6. Симультативні 
моделі 

12 2 2 8 10 – – 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
78 14 14 50 75 1 4 70 
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Змістовий модуль 2. Оптимізаційні методи і моделі 

Тема 7. Оптимізаційні 
економіко-математичні 
моделі 

8 2 – 6 10 – – 10 

Тема 8. Задача лінійного 
програмування та 
методи її розв’язування 

22 4 6 12 18 1 2 15 

Тема 9. Теорія 
двоїстості та аналіз 
лінійних моделей 
оптимізаційних задач 

14 2 2 10 15 – – 15 

Тема 10. Транспортна 
задача 

14 2 2 10 17 – 2 15 

Тема 11. Цілочислове 
програмування 

14 2 2 10 15 – – 15 

Разом за змістовим 

модулем 2 
72 12 12 48 75 1 4 70 

Усього годин 150 26 26 98 150 2 8 140 

 

5. Теми лабораторних занять  

№ 
з/п 

Назва теми  
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Економетричні методи і моделі 

1 
Економетрична модель парної лінійної 
регресії 

2 2 

2 
Багатофакторна лінійна економетрична 
модель 

4 – 

3 Нелінійна економетрична модель 2 2 
4 Узагальнені економетричні моделі 4 – 
5 Симультативні моделі 2 – 

Разом 14 4 
Змістовий модуль 2. Оптимізаційні методи і моделі 

6 
Лінійне програмування. Задача визначення 
оптимального асортименту 

2 2 

7 
Лінійне програмування. Задача 
оптимального завантаження обладнання 

2 – 
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8 
Лінійне програмування. Задача визначення 
оптимального складу суміші 

2 – 

9 
Двоїста задача лінійного програмування. 
Післяоптимізаційний аналіз розв’язку 
задачі лінійного програмування 

2 – 

10 Транспортна задача 2 2 
11 Задача цілочислового програмування 2 – 
Разом 12 4 

Усього годин 26 8 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи студентів денної форми 
навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год. / 1 год. занять. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Концептуальні аспекти математичного 
моделювання економіки 

8 10 

2 Економетричні моделі. Загальні положення 8 10 
3 Лінійні економетричні моделі 10 15 
4 Нелінійні економетричні моделі 8 15 
5 Узагальнені економетричні моделі 8 10 
6 Симультативні моделі 8 10 
7 Оптимізаційні економіко-математичні моделі 6 10 

8 
Задача лінійного програмування та методи її 
розв’язування 

12 15 

9 
Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей 
оптимізаційних задач 

10 15 

10 Транспортна задача 10 15 
11 Цілочислове програмування 10 15 

Разом 98 140 
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Звіт про самостійну роботу подається у вигляді конспекту з кожної 
теми, наведеної у таблиці. Оформлення – в окремому зошиті для 
самостійної роботи, або у вигляді додатків до конспекту лекцій. Звіт 
може бути поданий як у рукописній так і у друкованій формі.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем. 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу використовуються прозірки, 
мультимедійні презентації, опорний роздатковий графічний та 
ілюстративний матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. 
На лабораторних заняттях вирішуються ситуаційні завдання, для 
розв’язання яких широко застосовуються сучасне програмне 
забезпечення: MS Word та MS Excel. 

8. Методи контролю  

Денна форма навчання 

Поточний контроль знань студентів здійснюється:  

− шляхом оцінювання результатів виконання 2-х контрольних 
модульних робіт, які містять питання тестового характеру і 
охоплюють усі змістові модулі; 

− шляхом оцінювання самостійної роботи студентів (підготовка 
до лабораторних робіт, самостійне опрацювання окремих питань 
курсу тощо); 

− шляхом захисту лабораторних робіт. 
Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді семестрового 

екзамену. Екзаменаційне завдання передбачає незалежне оцінювання 
знань студентів в системі Moodle (exam.nuwm.edu.ua) шляхом 
тестування. База тестових завдань складається з: 300 тестових питань 
першого рівня (з однією правильною відповіддю); 60 тестових питань 
другого рівня (з двома, трьома або чотирма правильними 
відповідями); 30 білетів з двома задачами в кожному з них для 
третього рівня (для перевірки практичних навичок студентів). 

Усі форми і види контролю включено до 100-бальної шкали оцінок. 
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Заочна форма навчання  

Поточний контроль знань студентів здійснюється:  

− шляхом оцінювання самостійної роботи студентів (підготовка 
до лабораторних робіт, самостійне опрацювання окремих питань 
курсу тощо); 

− шляхом захисту лабораторних робіт. 
Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді семестрового 

екзамену. Екзаменаційне завдання передбачає незалежне оцінювання 
знань студентів в системі Moodle (exam.nuwm.edu.ua) шляхом 
тестування. База тестових завдань складається з: 300 тестових питань 
першого рівня (з однією правильною відповіддю); 60 тестових питань 
другого рівня (з двома, трьома або чотирма правильними 
відповідями); 30 білетів з двома задачами в кожному з них для 
третього рівня (для перевірки практичних навичок студентів). 

Усі форми і види контролю включено до 100-бальної шкали оцінок. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 30 30 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 … Т11 – теми змістових модулів. 

Заочна форма навчання  

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 
30 30 

Т3 Т4 Т8 Т10 

15 15 15 15 

Т3, Т4 … Т10 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно 
82 – 89 

добре 
74 – 81 
64 – 73 

задовільно 
60 – 63 

35 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання екзамену 

0 – 34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Економіко-
математичні методи і моделі»: 

• інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни; 

• конспект лекцій на паперовому носії; 
• конспект лекцій на електронному носії; 
• комплект презентацій; 
• 06–11–08 Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни “Економетрика” студентами напрямів 
підготовки: 6.030502 „Економічна кібернетика”, 6.030503 
"Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства", 
6.030506 "Управління персоналом і економіка праці", 6.030507 
"Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і 
аудит". Змістовий модуль 1. Класичні економетричні моделі. / 
В. І. Бредюк, О. І. Джоші. – Рівне: НУВГП, 2013. – 32 с. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/631/ ; 

• 06–11–09  Методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни “ЕКОНОМЕТРИКА” студентами напрямів 
підготовки: 6.030502 „Економічна кібернетика”, 6.030503 
"Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства", 
6.030506 "Управління персоналом і економіка праці", 6.030507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15

"Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і 
аудит". Змістовий модуль 2. Узагальнені економетричні моделі. 
/ В. І. Бредюк, О. І. Джоші. – Рівне: НУВГП, 2013. – 32 с. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/632/  

• 06–11–12 Методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни “ ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ 
” студентами за напрямами підготовки: 6.030502 „Економічна 
кібернетика”, 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030504 
"Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом і 
економіка праці", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і 
кредит", 6.030509 "Облік і аудит". / В. І. Бредюк, О. І. Джоші. – 
Рівне: НУВГП, 2013. – 36 с. / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/635/  

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Акулич И. Л. Математическое програмирование в примерах и 
задачах. / Акулич И. Л. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с. 

2. Кучма М.І. Математичне програмування: приклади і задачі. Навч. 
посібник. / Кучма М.І. – Львів: Новий Світ, 2000, 2006. – 344 с. 

3. Лук’яненко І. Г. Економетрика: підручник. / Лук’яненко І. Г., 
Краснікова Л.І. – К: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 494 с. 

4. Наконечний С. І. Математичне програмування: Навч. посіб. / 
Наконечний С. І., Савіна С. С. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.  

5. Наконечний С. І. Економетрія: підручник. / Наконечний С. І., 
Терещенко Т.О., Романюк Т.П. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с. 

Допоміжна 

1. Балашевич В. А. Экономико-математическое моделирование 
производственных систем. / Балашевич В.А., Андронов А.М. – 
Мн.: Універсітєцкае, 1995. – 240 с. 

2. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. / Бородич С.А. – 
Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с. 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. / Доугерти К. – М.: 
ИНФРА, 2001. – 402 с. 
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4. Дубина А. Г. Excel для экономистов и менеджеров. / Дубина А.Г., 
Орлова С.С., Шубина И.Ю., Хромов А.В. – СПб.: Питер, 2004. – 
295 с. 

5. Калихман И. Л. Сборник задач по математическому 
программированию. / Калихман И.Л. – М.: Высш. школа, 1975. – 
270 с. 

6. Мур Д. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: 
Пер. с англ. / Мур Д., Уэдерфорд Л. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2004. – 1024 с. 

7. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой 
деятельности: Учебник. / Фомин Г.П. – М.: Финансы и статистика, 
2001. – 544с. 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Бредюк В. І. Економіко-математичне моделювання в середовищі 
табличного процесора МS Excel: навч. посіб. / В. І. Бредюк, 
О. І. Джоші. – Рівне: НУВГП, 2015. – 242 с. / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2944/   

12. Інформаційні ресурси 

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

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 
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9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


