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Вступ 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Теорія організації та 
організаційна культура» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра спеціальності «Публічне управління та 
організаційна культура». Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
набуття студентами знань про закони та закономірності виникнення, 
функціонування й розвитку організації при розгляді її як соціальної системи 
та про основні підходи до управління організаційною поведінкою з 
урахуванням її специфіки та індивідуальності теоретичних і практичних 
навичок щодо організації кадрового діловодства установи та оформлення 
основних документів, що стосуються управління персоналом організації. 
Предмет перебуває у тісних зв’язках із такими навчальними дисциплінами і 
галузями знань: «Місцеві державні адміністрації», «Державне управління, 
муніципальне управління», «Організація та управління діяльністю 
інформаційних установ».  

Курс «Теорія організації та організаційна культура» вимагає 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної 
праці на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 
поставлених завдань. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 
 

Анотація 

 

Теорія організації та організаційна культура як окремий напрям 
управлінської науки – це вивчення методологічних, методичних і практичних 
аспектів, що дають основу для формування у студентів систематизованих 
знань з управління організацією і організаційною поведінкою, умінню 
самостійно приймати управлінські рішення для забезпечення ефективної 
господарської діяльності. Оволодіння основами курсу дозволяє розглядати 
будь-яку проблему через призму організаційних відносин і знаходити шляхи 
її вирішення засобами організаційно-конструктивної діяльності. “Теорія 
організації та організаційна культура” дає можливість осмислення знань 
організаційних законів, принципів, правил, необхідних для вироблення 
сучасного організаторського мислення, вміння практичного здійснення і 
застосування навичок системного й комплексного підходів до розв’язання 
важливих управлінських завдань. 

Ключові слова: організація, організаційні структури, види організацій, 
організаційна поведінка, організаційна культура. 
 

Аbstract 
 

      The theory of organization and organizational culture as a separate direction 
of management science – is the study of methodological, methodological and 
practical aspects that provide the basis for the formation of student’s systematized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



knowledge of management organization and organizational behavior, the ability to 
independently make managerial decisions to ensure effective economic activity. 
Mastering the basics of the course allows you to consider any problem through the 
prism of organizational relations and find ways to solve it by means of 
organizational and constructive activities. "The theory of organization and 
organizational culture" provides an opportunity to comprehend the knowledge of 
organizational laws, principles and rules necessary for the development of modern 
organizational thinking, the ability to implement and apply the skills of systematic 
and integrated approaches to solving important management tasks. 
          Key words: organization, organizational structures, types of organizations, 
organizational behavior, organizational culture. 

 

1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
281 «Публічне 

управління та 
адміністрування» 

Нормативна 

Модулів – 1 Для студентів 
спеціальності 
281 «Публічне 

управління та 
адміністрування»   

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2 курс  

Семестр 
 
Загальна кількість годин – 
150 

2-ий  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної роботи 
студента – 6 
 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

26 год.  
Практичні, 

семінарські 
26 год.  

Самостійна робота 

98 год.  
Вид контролю: 

екзамен  

   

 Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

– для денної форми навчання 34,6 % до 65,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета курсу «Теорія організації та організаційна культура» – засвоєння 

понять про закони та закономірності виникнення, функціонування й розвитку 

організації при розгляді її як соціальної системи та про основні підходи до 

управління організаційною поведінкою з урахуванням її специфіки та 

індивідуальності.   

Основні завдання навчальної дисципліни: 

 – засвоєння основних понять дисципліни;  
– вивчення методологічних, теоретичних і методичних аспектів 

управління організацією і організаційною поведінкою; 

– вивчення методів діагностики змін в організації та організаційній 

поведінці; 

– практична спрямованість матеріалу, що викладається; 

– можливість його застосування в навчальному процесі та діяльності 

організації.  

Відповідно до освітньо-професійної програми з навчальної дисципліни 
«Теорія організацій та організаційна культура» студент повинен уміти:  

– проводити організаційний аналіз та використовувати його 
результати; 

– оцінювати стан організації і необхідність впливу на неї; 
– приймати організаційно-управлінські рішення й оцінювати їхні 

наслідки; 
– керувати організаціями, підрозділами, групами, проектами і 

мережами; 
– розробляти і втілювати програми організаційних змін і розвитку; 
– володіти навичками набуття і використання нових знань, навичками 

самостійних досліджень, навичками організації прийняття і 
виконання управлінських рішень; 

– уміти розробляти навчальні програми і методичне забезпечення до 
них; 

– знати навички застосування сучасних методів і методик викладання 
управлінських дисциплін. 

Робоча програма містить повний перелік тем лекцій і практичних з курсу 
«Теорія організації та організаційна культура», які має опрацювати студент, 
списки рекомендованої літератури (основної та допоміжної). Курс передбачає 
13 лекційних і 13 практичних занять для денної форми навчання. У програмі 
також подано теми та питання для самостійної роботи студентів. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Вступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Теорія організації в системі наукових знань. Поняття і сутність 
організації. Предмет і методи теорії організації. Зв’язок теорії організації з 
іншими дисциплінами. Сутність, підходи, принципи, концепції теорії 
організації. Тектологія А. А. Богданова в теорії організації. Історичні форми 
теорії організації. 

Тема 3. Структура організації та її зовнішнє середовище. Структурні й 
контекстні характеристики організацій. Поняття організаційної структури та 
її види. Організація та її зовнішнє середовище. 

Тема 4. Закони та принципи організації. Система законів організації. 
Класифікація організаційних принципів. 

Тема 5. Проектування організації. Основні завдання й етапи 
організаційного проектування. Процес формування організаційної 
культури. Методи проектування структур. 

Тема 6. Сучасні види організацій. Ринок як зовнішнє середовище 
діяльності організацій. Види організацій. Соціальна організація.  

Тема 7.  Організація майбутнього. Основні принципи формування 
організацій майбутнього. Нові вимоги до побудови організацій майбутнього. 
Перспективні напрямки розвитку організацій. Люди й організації 
майбутнього згідно з ученням Ф. Лалу. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 8. Основи організаційної поведінки. Людський фактор в 
організації. Особистісні компоненти поведінки людини в організації. Поняття 
та історія розвитку організаційної поведінки. 

Тема 9. Основи індивідуальної поведінки в організації. Особистість і 
фактори її поведінки в організації. Типологія особистості. Мотивація й 
результативність. Кар’єра. Управління стресом в організації. 

Тема 10. Поведінка груп в організації. Роль, поняття і види груп в 
організаціях. Формування групової поведінки в організаціях. Підходи до 
теорії лідерства. Влада: поняття, джерела, характеристики. Управління між 
груповими конфліктами. 

Тема 11. Організаційна культура. Поняття, структура й сутність 
організаційної культури. Основні атрибути організаційної культури. Типи й 
види організаційних культур. Зміни в організаційній культурі. 

Тема 12. Комунікація в організації. Поняття і значення комунікації в 
організації. Комунікаційний процес. Класифікація комунікацій. 
Комунікаційні мережі. 

Тема 13. Організаційна поведінка в міжнародному бізнесі. Ділова 
культура і параметри крос-культурних різниць. Типології національних 
бізнес-культур. Організаційна поведінка в західній та східній культурах. 
Особливості ведення бізнесу в різних країнах. Адаптація організацій в між 
культурному середовищі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем змістових модулів 

Денна форма 

У
сь

ог
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П
ра

кт
ич

ні
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ня

тт
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С
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ро
бо

та
 

У
сь

ог
о 

Л
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ці
ї 

П
ра

кт
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ні
 

за
ня

тт
я 

Тема 1. Вступ 11 2 2 7    
Тема 2. Теорія організації в 
системі наукових знань 

11 2 2 7    

Тема 3. Структура 
організації та її зовнішнє 
середовище 

11 2 2 7    

Тема 4. Закони та принципи 
організації 

11 2 2      7    

Тема 5. Проектування 
організації 

12 2 2 8    

Тема 6. Сучасні види 
організацій 

12 2 2 8    

Тема 7. Організація 

майбутнього 
12 2 2 8    

Разом за змістовим 

модулем 1 

80 14 14 52    

Тема 8. Основи 

організаційної поведінки 
11  2 2 7    

Тема 9. Основи 

індивідуальної поведінки в 

організації 

   11  2 2 7    

Тема 10. Поведінка груп в 
організації 

  12 2 2 8    

Тема 11. Організаційна 

культура 
 12 2 2 8    

Тема 12. Комунікація в 

організації 
  12  2 2 8    

Тема 13. Організаційна 

поведінка в міжнародному 

бізнесі 

  12  2 2 8    

Разом за змістовим 

модулем 2 
70 12 12 46    

Усього годин 150 26 26 98    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна  

форма навчання 
заочна  

форма навчання 
1 2 3 4 
1. Вступ 2  

2. Теорія організації в системі 
наукових знань 

2  

3. Структура організації та її 
зовнішнє середовище 

2  

4. Закони та принципи організації 2  

  5. Проектування організації 2  

6. Сучасні види організацій 2  
7. Організація майбутнього 2  
8. Основи організаційної 

поведінки 
2  

9. Основи індивідуальної 
поведінки в організації 

2  

10. Поведінка груп в організації 2  
11. Організаційна культура 2  
12. Комунікація в організації 2  
13. Організаційна поведінка в 

міжнародному бізнесі 
2  

Всього 26  

 

 

6.  Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
32 годин – підготовка до аудиторних занять; 
32 годин – підготовка до контрольних заходів;  
34 годин – 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 

навчання 
заочна форма 

навчання 
1 2 3 4 
1. Вступ 7  
2. Теорія організації в системі наукових 

знань 
7  

3. Структура організації та її зовнішнє 
середовище 

7  

4. Закони та принципи організації 7  
5. Проектування організації 8  
6. Сучасні види організацій 8  

7. Організація майбутнього 8  
8. Основи організаційної поведінки 7  
9. Основи індивідуальної поведінки в 

організації 
7  

10. Поведінка груп в організації 8  
11. Організаційна культура 8  
12. Комунікація в організації 8  

13. Організаційна поведінка в 

міжнародному бізнесі 

8  

Всього 98  

 

7. Методи навчання 
 

Автор бере в основу викладання традиційну класифікацію методів 
навчання, що ґрунтується на зовнішніх і внутрішніх факторах процесу 
пізнання об’єктивної реальності та має у своїй основі логічно вмотивовані 
підходи: за джерелами отримання знань, особливостями логіко-мисленнєвої 
діяльності, рівнем розумової активності. 

За джерелом знань використовуються такі різновиди методів: словесні, 
наочні, практичні. Серед словесних методів провідне місце відводиться 
лекції, що в словесній формі розкриває сутність логічно пов’язаних наукових 
понять, явищ, процесів, які об’єднані загальною темою. 

Ефективне вивчення курсу «Теорія організації та організаційна 
культура» неможливе без широкого застосування наочних методів − 
демонстрації (який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці), 
ілюстрації (за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне 
зображення: світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.).  

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального 
етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 
логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



теми, розділу. Практична робота спрямована на використання набутих знань 
у розв’язанні практичних завдань. У набутті практичних умінь значне місце 
відводиться вправам – методу навчання, сутність якого полягає в 
цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи 
операцій з метою формування умінь та навичок. Різноманітність вправ 
(письмові, графічні, технічні, коментовані, пояснювальні, тренувальні), 
особливо творчого характеру, ігрової спрямованості позитивно впливає на 
підтримання інтересу до навчальної діяльності. 

У процесі опанування дисципліною органічно використовуються 
«логічні» методи − аналіз, синтез, індукція, дедукція, традукція. Аналітичний 
метод передбачає мисленнєвий або практичний розклад цілого на частини з 
метою вивчення їх суттєвих ознак. Для розуміння цілісності явища, процесу, 
сутності окремого поняття необхідно перейти до наступної логічної операції 
– синтезу, ґрунтується на мисленнєвому або практичному з’єднанні 
виділених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в одне ціле. 
Синтез є органічним продовженням аналізу й може будуватися лише на його 
основі. Індуктивний метод − це шлях вивчення предметів, явищ від 
одиничного до загального. Дедуктивний метод, навпаки, базується на 
вивченні навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного. 
Традуктивний метод передбачає висновки від одиничного до одиничного, від 
часткового до часткового, від загального до загального, що важливо в 
цілісному сприйнятті предмета вивчення. 

В організації самостійної розумової діяльності студентів 
передбачається використання таких ефективних методів навчання, як: 
проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий і 
дослідницький. 

Використання цих методів ґрунтується на послідовній і 
цілеспрямованій постановці перед студентами проблемних завдань, 
розв’язуючи які, вони під керівництвом викладача активно засвоюють нові 
знання. Застосовуючи названі методи, необхідно дотримуватися таких 
основних вимог: формулювати пізнавальні завдання відповідно до змісту 
навчального матеріалу та фахових особливостей студентів; висувати 
гіпотези, мобілізувати резерви знань та способів пізнання; включати 
студентів в активну пізнавальну діяльність; аналізувати й оцінювати 
результати навчальної праці. 

Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 
ситуації, допомогу студентам у виділенні та «прийнятті» проблемного 
завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації 
мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального 
інтересу шляхом отримання нової інформації. Частково-пошуковий метод 
включає студентів у пошук шляхів, прийомів і засобів розв’язання 
пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього методу необхідно 
створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до розуміння і 
«прийняття» пізнавального завдання; керувати ходом пошукової мисленнєвої 
діяльності студентів з використанням системи логічно вмотивованих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



запитань; стимулювати й схвалювати та стимулювати  пізнавальну діяльність 
студентів у процесі розв’язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і 
помилки, труднощі. 

Дослідницький метод спрямований на включення студентів у 
самостійне розв’язання пізнавального завдання з використанням необхідного 
обладнання. Для ефективності цього методу варто дотримуватися низки 
вимог: створення проблемної ситуації; керівництво студентами при виділенні 
пізнавального завдання; спонукання студентів до пошуків гіпотези, перевірки 
її достовірності; надання допомоги у пошуках ефективних методів і резерву 
знань, необхідних для розв’язання задачі; орієнтація студентів на проведення 
досліджень і систематизація результатів проведеної роботи; включення 
студентів у самостійний аналіз перебігу та результатів проведеної роботи. 
 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 0 
до 100 балів. 

Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 
практичних задач, тестування, перевірка письмових завдань. 

Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, 
здійснюється за такими критеріями (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; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані;  
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 

 
Поточний контроль та самостійна робота Підсум-
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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 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

                                   10. Методичне забезпечення 

 

1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного 
університету водного господарства та природокористування / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

2. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Тернопільського 
Національного Економічного Університету / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  http://dspace.tneu.edu.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Ужгородського 
національного університету / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Алиев В. Г. Теория организации : учебник / В. Г. Алиев. – М. : 
Экономика, 2010. – 429 c.  

2. Андреева И. В. Организационная культура : учебное пособие / И. В. 
Андреева, О. Б. Бетина. – СПб, 2010. – 293 с.  

3. Балашов А. П. Теория организации : учебное пособие / А. П. Бала-
шов. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. – 208 с.  

4. Баранников А. Ф. Теория организации : учебник / А. Ф. Баранников. – 
М. : Юнити-Дана, 2012. – 700 с.  

5. Борисова В. В. Теория организации : учебник / В. В. Борисова, В. Г. 
Ларионов, Э. Б. Мазурин ; под ред. С. Г. Фалько. – М. : Дашков и К°, 
2014. – 308 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Блинов А. О. Теория организации и организационное поведение 
(теория и практика) : учебное пособие / А. О. Блинов, Н. В. 
Угрюмова. – М. : КноРус, 2016. – 284 с.  

7. Дафт Р. Теория организаций : учебник / Р. Дафт. – М. : Юнити-Дана, 
2012. – 735 с.  

8. Иванова Т. Ю. Теория организации : учебник ; 4-е изд. / Т. Ю. Ива-
нова. – М. : КноРус, 2012. – 432 с.  

9. Кузнецов Ю. В. Теория организации : учебник / Ю. В. Кузнецов, Е. В. 
Мелякова. – М. : Юрайт, 2015. – 368 с.  

10. Мильнер Б. З. Теория организации : учебник ; 8-е изд., перераб. и доп. 
/ Б. З. Мильнер. – М. : ИНФРА, 2012. – 848 с.  

11. Монастирський Г. Л. Теорія організації: підручник / Г. Л. 
Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ,  2014. – 288 с.. 

12. Монастирський Г. Л. Теорія организації : навч. посібн. / Г. Л. 
Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.  

13. Теорія організації ; навч. посібник / В. В. Приходько, В. І. 
Прокопенко, В. В. Малий та ін. За ред. І. В. Шереметьєвої. – 
Дніпропетровськ.: Національний гірничий університет, 2011. – 258 с.  

Допоміжна 

1. Голубков Е. П. Технология принятия управленческих решений / Е. П. 
Голубков. – М.: Дело и Сервис, 2005. − 544 с.  

2. Грей К. Ф. Управление проектами: практическое руководство: пер. с 
англ. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – М.: Дело и сервис, 2003. − 528 с.  

3. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 
вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. − 528 с.  

4. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: навч. посібник / 
С. М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД 
«Університетська книга»; К.: ВД «Княгиня Ольга», 2005. − 340 с.  

5. Лесечко М. Д. Психологія прийняття управлінських рішень і створення 
ефективних команд: навч. посібник / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, Р. 
М. Рудніцька. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. − 300 с.  

6. Менеджмент організацій: підручник / за заг. ред. Л. І.Федулової. – К.: 
Либідь, 2004. − 448 с. 

7. Новиков Б. В. Основи адміністративного менеджменту: навч. посібник / 
Б. В. Новиков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2004. − 560 с.  

8. Поляков В. А. Модели управления предприятием (организационный 
аспект) / В. А. Поляков, В. С. Барановська. – Мн.: ВЭВЭР, 2001. −  
340 с. 

9. Стадник В. В. Менеджмент: посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 
К.: Академвидав, 2003. − 464 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Управление организацией: учебник; под ред. А. Г. Поршнева, З. П. 
Румянцевой, Н. А. Саломатина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. − 716 с.  

11.  Управление организацией с помощью проектов / В. И. Большаков, А. 
И. Белоконь, Д. Л. Левчинский. – Днепропетровск: ПГАСА, 2006. −  
266 с.  

12. Хотинская Г. И. Информационные технологии управления: учеб. 
пособие / Г. И. Хотинская. – М.: Дело и Сервис, 2003. − 128 с.  

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України, законодавство України  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/a#Find.   

2. Офіційний Web-сайт Президента України. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/.   

3. Офіційний Web-сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/. 

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

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

6. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету 
імені Даля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.library.snu.edu.ua. 

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

8. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 44, Рівне)  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.facebook.com/cbs.rivne/. 

9. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


