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ВСТУП 

 Розвиток сучасного суспільства досяг такого рівня, коли разом з 

завданням розробки все нових і нових матеріалів і технологій, нових 

продуктів і послуг актуальною стає проблема розробки та   

практичного застосування нових, наукових ефективних методів 

управління організаційними системами різного призначення та різних 

рівнів ієрархії, до яких відносяться сучасні промислові підприємства, 

корпорації, банки, науково-виробничі комплекси, науково-дослідні та 

дослідницько-конструкторські фірми, підприємства побутового 

обслуговування, супермаркети та гіпермаркети, транспортні агенції і 

т.п., тобто усі різноманітні за характером своєї діяльності 

підприємства виробничої та невиробничої сфери. 

Щоб досягнути високого рівня управління такими системами, 

сучасному управлінцю-економісту не завжди вистачає власного 

досвіду, інтуїції та організаторських здібностей у їхньому 

традиційному розумінні. При формуванні як стратегічних, так і 

багатьох тактичних управлінських рішень у сучасних умовах 

управлінець  повинен враховувати численні, часто взаємно виключні 

фактори (детерміновані та випадкові) і спиратися на складні критерії 

ефективності шляхів досягнення кінцевої мети. Слід зазначити, що 

остаточні рішення, прийняті управлінцем  у кожному конкретному 

випадку повинні бути не тільки вірними (цього вже замало), - вони 

повинні бути найбільш ефективними, найкращими серед усіх 

можливих варіантів рішень – тобто іншими словами вони повинні 

бути оптимальними.  

Виникає питання: наскільки прийняте рішення є вірним, наскільки 

воно є ефективним. У зв’язку з цим виникає потреба об’єктивної 

кількісної оцінки прийнятого управлінського рішення. Тому 

науковий підхід до кількісної оцінки управлінського рішення, який 

базується на широкому впровадженні математичних методів і моделей 

в теорії управління,  є дуже важливим. 

Анотація 

  Дослідження операцій – це наукова дисципліна, яка займається 

розробкою і практичним застосуванням методів найбільш 

ефективного (оптимального) управління різними організаційними 

системами на основі їх математичного моделювання.  

Основною метою і завданням цієї дисципліни є надання майбутнім 

фахівцям у сфері економічної кібернетики ефективного 
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інструментарію для кількісного обґрунтування  найкращого 

(оптимального) управлінського рішення на множині існуючих 

альтернативних рішень. 

Дисципліна «Дослідження операцій» є складовою частиною циклу 

фундаментальних дисциплін для підготовки студентів, які навчаються 

за спеціальністю 051 Економіка, спеціалізація «Економічна 

кібернетика». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Інформатика та комп’ютерна 

техніка», «Вища математика», «Економіко-математичні методи і 

моделі», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Системний 

аналіз». 

Ключові слова: Управління, прийняття рішення, оптимальне 

управлінське рішення, операція,  дослідження операцій. 

Abstract 

  Operations research is a scientific discipline, which is engaged in the 

development and practical application of methods of the most effective 

(optimal) management of various organizational systems on the basis of 

their mathematical modeling. 

The main goal and objectives of this discipline is to provide future 

specialists in the field of economic cybernetics effective tools for 

quantitative substantiation of the best (optimal) management decision on 

the set of existing alternative solutions. 

Discipline "Operations research" is an integral part of the cycle of 

fundamental disciplines for the preparation of students studying in the 

specialty 051 Economics, specialization "Economic Cybernetics". Studying 

the course involves the presence of systematic and thorough knowledge of 

related courses - Informatics and Computer Engineering, Higher 

Mathematics, Economics and Mathematical Methods and Models, 

Management, Enterprise Economics and System Analysis. 

Key words: management, decision making, optimal management 

decision, operation, operations research. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних  

ECTS – 6 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки Нормативна 

Спеціальність 

051 Економіка 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

Економічна 

кібернетика 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 2 
2-й 

Загальна кількість  

годин – 180 

Семестр 

4-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

СРС – 5 

Рівень вищої освіти: 

I (бакалаврський) 

 

 

Лекції 

30 

Лабораторні 

32 

Самостійна робота 

118 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить: 

� для денної форми навчання – 34% до 66%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни „Дослідження операцій” є набуття 

фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань 

постановки та розв’язання оптимізаційних задач засобами 

дослідження операцій. 
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Завданням навчальної дисципліни „Дослідження операцій” є 

висвітлення теоретико-методологічних аспектів операційного 

дослідження та формування у студентів практичних навичок і вмінь 

щодо застосування методів дослідження операцій для обґрунтування 

оптимальних управлінських рішень. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати:  
- суть, основні етапи і задачі операційного дослідження; 

- основні класи і типи задач дослідження операцій, специфіку їх 

постановки та зв'язок з задачами організаційного управління; 

- математичні методи та моделі, які використовуються для 

реалізації задач дослідження операцій. 

вміти:  
- на основі глибокого та детального аналізу конкретної реальної 

управлінської ситуації виконувати відповідну змістовну 

постановку задачі дослідження операцій: 

- для змістовної постановки задачі визначати відповідний клас і 

тип задачі дослідження операцій; 

- вибирати коректний метод реалізації і отримувати розв’язок 

відповідної задачі дослідження операцій; 

- виконувати змістовну (економічну) інтерпретацію отриманого 

розв’язку з метою обґрунтування оптимального 

управлінського рішення. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Дослідження операцій 

Змістовий модуль 1.  Задачі на мережах і задачі управління 

запасами. 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 

Визначення дисципліни, її предмет, об’єкт  і завдання. Роль 

дисципліни в управлінні організаційними системами. Операції та їх 

ефективність. Математична модель операції. Етапи операційного 

дослідження. Задачі дослідження операцій. 

Тема 2.  Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів  

Характеристика основних типів задач оптимального розподілу 

ресурсів. 

Задачі і моделі оптимального використання сировини та матеріалів. 
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Задача оптимізації виробничої програми: формалізація виробничих 

умов, обмежень з попиту на продукцію і послуги, критеріїв 

оптимальності; аналіз оптимальних планів. 

Задачі оптимального планування виробництва та перевезення 

продукції.  

Задача про призначення: постановка, модель, метод розв’язання. 

Задача про оптимальний розподіл інвестиційних ресурсів. 

Тема 3. Задачі оптимізації на мережах 

 Основні поняття та визначення. Визначення мережі та її елементів 

(вузли, ребра). Зв'язок мережі з теорією графів. Орієнтована та 

неорієнтовані мережі. Шлях, цикл, петля як елементи мережі. Зв’язана 

мережа, дерево – кістяк. 

 Основні задачі оптимізації на мережах: постановка задач, 

особливості мережі, характеристика методів і алгоритмів 

розв’язування.   

Тема 4. Задачі сіткового планування та управління 

Призначення і область використання сіткового планування та 

управління. Етапи сіткового моделювання. 

Структурне планування. Сіткова модель, її структура і властивості. 

Побудова сіткового графіку. Впорядкування сіткового графіку. 

Календарне планування в детермінованих умовах. Метод CPM. 

Визначення часових параметрів подій. Визначення часових параметрів 

робіт. Визначення критичного шляху. 

Календарне планування в умовах невизначеності. Метод PERT. 

Визначення часових параметрів подій, робіт і критичного шляху в 

умовах невизначеності. Статистичний аналіз сіткового графіку в 

умовах невизначеності. 

Оптимізація сіткових графіків. Види оптимізації сіткових графіків. 

Оптимізація сіткових графіків за часом. Оптимізація сіткових графіків 

за ресурсами. Оптимізація сіткових графіків за вартістю. 

Тема 5. Задачі управління запасами 

Система управління запасами, її функції і основні характеристики  

(система постачання, попит, поповнення складу, об’єм запасу, функції 

витрат, номенклатура запасу, структура складської системи, 

обмеження, стратегія управління запасами). Критерії ефективності 

управління запасами. Загальна постановка задачі управління запасами. 

Основне рівняння запасів. Види моделей управління запасами. 
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Детерміновані моделі управління запасами. Статична 

детермінована модель без дефіциту. Статична детермінована модель з 

дефіцитом. Статична детермінована модель при змінних видатках на 

створення запасу. 

Стохастичні моделі управління запасами. «Рандомізована» модель 

управління запасами. Модель управління запасами з випадковим 

попитом.  

Змістовий модуль 2.  Задачі масового обслуговування, заміни 

обладнання те теорії розкладів. Задачі прийняття рішення в 

умовах невизначеності та конфлікту. 

Тема 6. Задачі масового обслуговування  

Система  масового обслуговування: поняття, структура і основні 

характеристики (параметри). Призначення і області використання 

моделей масового обслуговування. Класифікація систем масового 

обслуговування. Показники якості і ефективності систем масового 

обслуговування. Загальна постановка задачі масового обслуговування 

і методи її реалізації. 

Основні положення теорії масового обслуговування. Випадкові 

процеси. Потоки подій. Пуассонівський потік подій. Рівняння 

Колмогорова. Граничні ймовірності станів. Процес загибелі і 

розмноження. 

Системи масового обслуговування з відмовами. Визначення 

показників ефективності одноканальних системи з відмовами. 

Визначення показників ефективності багатоканальних системи з 

відмовами. Оптимізація систем масового обслуговування з відмовами. 

Системи масового обслуговування з необмеженою чергою. 

Визначення показників ефективності одноканальних системи з 

необмеженою чергою. Визначення показників ефективності 

багатоканальних системи з необмеженою чергою. Оптимізація систем 

масового обслуговування з необмеженою чергою. 

Системи масового обслуговування з обмеженою чергою. 

Визначення показників ефективності одноканальних системи з 

обмеженою чергою. Визначення показників ефективності 

багатоканальних системи з обмеженою чергою. Оптимізація систем 

масового обслуговування з обмеженою чергою. 
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Тема 7. Задача заміни обладнання 

Сутність і економічний зміст задачі заміни обладнання. Загальна 

постановка  задачі заміни обладнання та її модифікації. Методи 

розв’язання задачі заміни обладнання.  

Основний понятійний апарат динамічного програмування. 

Принцип оптимальності Р. Беллмана. Метод функціональних рівнянь 

Р. Беллмана.  

Розв’язання задачі заміни обладнання методами динамічного 

програмування. 

Тема 8. Задачі упорядкування та координації 

 Загальна характеристика задач управління та координації. 

Класифікація задач управління та координації. 

 Основні положення і поняття теорії розкладів: машини, роботи, 

розклад і форми його представлення. Постановка задачі теорії 

розкладів. Характеристика робіт, машин; цільові функції в задачах 

теорії розкладів. Класифікація задач теорії розкладів. Загальна 

характеристика та класифікація методів розв’язання задач теорії 

розкладів. 

 Задача Джонсона, її постановка, метод та алгоритм розв’язування. 

Тема 9. Задачі в умовах невизначеності та конфлікту 

Поняття невизначеності. Види невизначеності при прийнятті 

управлінського рішення.  

Поняття конфліктної ситуації і її особливості. Основні поняття і 

визначення теорії ігор. Загальна постановка задачі теорії ігор.  

Парна матрична  антагоністична гра. Розв’язок  парної матричної 

гри у чистих стратегіях. Змішані стратегії: визначення, форма 

представлення і основні теореми.  Аналітичний розв’язок  парної  

матричної  гри 2×2 у змішаних стратегіях.  Розв’язок  парної  

матричної  гри у змішаних стратегіях  методами лінійного 

програмування.  

Задачі прийняття рішення в умовах невизначеності. Гра з 

„природою”. Критерії оптимальності. Методи розв’язання задач в 

умовах невизначеності. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л лаб ср 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Дослідження операцій 

Змістовий модуль 1.  Задачі на мережах і задачі управління 

запасами. 

Тема 1. Предмет і завдання 

дисципліни 
9 2 --- 7 

Тема 2. Задачі та моделі розподілу 

ресурсів 
15 --- --- 15 

Тема 3. Задачі оптимізації на 

мережах  
26 4 8 14 

Тема 4. Задачі сіткового планування 

та управління 
21 4 6 11 

Тема 5. Задачі управління запасами 24 6 4 14 

Разом за змістовим модулем 1 95 16 18 61 

Змістовий модуль 2.  Задачі масового обслуговування, заміни 

обладнання те теорії розкладів. Задачі прийняття 

рішення в умовах невизначеності та конфлікту. 

Тема 6. Задачі масового 

обслуговування  
29 8 6 15 

Тема 7. Задача заміни обладнання 18 --- 4 14 

Тема 8. Задачі упорядкування та 

координації 
14 --- --- 14 

Тема 9. Задачі в умовах 

невизначеності та конфлікту 
24 6 4 14 

Разом за змістовим модулем 2 85 14 14 57 

Усього годин 180 30 32 118 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1.  Задачі на мережах і задачі управління 

запасами. 

1 Побудова мінімального дерева-кістяка  2 

2 Визначення мінімального шляху на мережі 4 

3 Визначення максимального потоку на мережі 2 

4 
Побудова та аналіз сіткового графіку в 

детермінованих умовах 
2 

5 
Побудова та аналіз сіткового графіку в умовах 

невизначеності 
2 

6 
Оптимізація сіткового графіку  

за вартістю 
2 

7 
Статична детермінована задача управління 

запасами 
2 

8 
Статична стохастична задача управління 

запасами 
2 

Разом за змістовим модулем 1 18 

Змістовий модуль 2.  Задачі масового обслуговування, заміни 

обладнання те теорії розкладів. Задачі прийняття рішення в 

умовах невизначеності та конфлікту. 

9 
Системи масового  

обслуговування з відмовами 
2 

10 
Системи масового  

обслуговування з необмеженою чергою 
2 

11 
Системи масового  

обслуговування з обмеженою довжиною черги 
2 

12 Задача заміни обладнання 4 

13 Задача теорії ігор 2 

14 Задача теорії статистичних рішень 2 

Разом за змістовим модулем 2 14 

Усього годин 32 
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6. Завдання для самостійної роботи 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 31 год. 

Підготовка до контрольних заходів –36 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 51 год. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

1 Тема 1. Предмет і завдання дисципліни --- 

2 Тема 2. Задачі та моделі розподілу ресурсів 8 

3 Тема 3. Задачі оптимізації на мережах  6 

4 
Тема 4. Задачі сіткового планування та 

управління 
4 

5 Тема 5. Задачі управління запасами 7 

6 Тема 6. Задачі масового обслуговування  8 

7 Тема 7. Задача заміни обладнання 6 

8 Тема 8. Задачі упорядкування та координації 6 

9 
Тема 9. Задачі в умовах невизначеності та 

конфлікту 
6 

Усього годин 51 

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.  

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни використовується 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання. 

Під час лекційного курсу використовуються прозірки або 

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, MS Excel, пакет оптимізації TORA. 
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8. Методи контролю  

Поточний контроль знань студентів здійснюється:  

− шляхом оцінювання результатів виконання 2-х контрольних 

модульних робіт, які містять питання тестового характеру і 

охоплюють усі теми дисципліни; 

− шляхом оцінювання самостійної роботи студентів (підготовка 

до лабораторних робіт, самостійне опрацювання окремих питань 

курсу тощо); 

− шляхом оцінювання результатів виконання лабораторних робіт. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться 

відповідно до «Порядку організації контролю та оцінювання 

навчальних досягнень студентів у ЄКТС».  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

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: 182 тестових питань 

першого рівня (з однією правильною відповіддю); 90 тестових питань 

другого рівня (з двома, трьома або чотирма правильними 

відповідями); 30 білетів з однією задачею в кожному з них для 

третього рівня (для перевірки практичних навичок студентів). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

60 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

3 5 8 7 8 10 6 5 8 

Т1, Т2... Т9 – теми змістового модуля. 

 

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 „Дослідження 

операцій ” містить такі складові: 

- 2 навчальних посібника; 

- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 

- опорний конспект лекцій на електронному носії; 

- роздатковий матеріал до лекційного курсу (на паперовому та 

електронному носії); 
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- мультимедійний супровід дисципліни; 

- журнал лабораторних робіт; 

- 06–11–07. Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни “Дослідження операцій” студентами 

напряму підготовки: 6.030502 „Економічна кібернетика”,     / 

В. І. Бредюк, Джоші О.І. – Рівне: НУВГП, 2016. – 52 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5162/. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бредюк В.І. Дослідження операцій. Теоретичні засади : Навч. 

посібник. / В.І. Бредюк. – Рівне: НУВГП, 2009. – 268 с. 

2. Бредюк В.І. Дослідження операцій. Приклади і  задачі : Навч. 

посібник. / В.І. Бредюк. – Рівне: НУВГП, 2009. – 270 с. 

3. Карагодова О.О. Дослідження операцій: Навч. посібник. / О.О. 

Карагодова, В.Р. Кігель, В.Д. Рожок. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007.-256 с. 

4. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. / А.В. Катренко. 

– Львів: „Магнолія плюс”, 2005.- 549 с. 

5. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – 

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 407 с. 

6. Таха Х. А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с 

англ. / Х. Таха. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.- 912 с. 

7. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці :Підручник 

для студентів вузів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 

Харків: Гриф, 2002.-580с. 

Допоміжна 

1. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник.- 

К.: ВД „Професіонал”, 2005.- 264 с. 

2. Кучма М.І. Математичне програмування: приклади і задачі. 

Навчальний посібник. / М.І. Кучма. – Львів: «Новий світ –2000», 

2007. – 344 с. 

3. Лабскер Л.Г.,Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в 

економической сфере: Учеб. пособие для вузов. – М.:Банки и 

биржи,ЮНИТИ, 1998.-319 с. 

4. Мур Д., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft 

Excel, 6-е изд. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2004.- 1024 с. 
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5. Терехов Л.Л., Куценко В.А., Сиднев С.П. Экономико-

математические методы и модели в планировании и управлении. – 

К.: Вища школа, 1984. – 231 с. 

6. Медведєв М.Г., Барановська Л.В. Ігрові методи моделювання 

економічних систем: Навч. посібник.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 

2001.-116 с.  

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Бредюк В.І. Дослідження операцій. Теоретичні засади : Навч. 

посібник. / В.І. Бредюк. – Рівне: НУВГП, 2009. – 268 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/371 

2. Бредюк В.І. Дослідження операцій. Приклади і  задачі : Навч. 

посібник. / В.І. Бредюк. – Рівне: НУВГП, 2009. – 270 с. /  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua / 

3946 

3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Дослідження операцій” студентами напряму 

підготовки: 6.030502 „Економічна кібернетика”,     / В. І. Бредюк, 

Джоші О.І. – Рівне: НУВГП, 2016. – 52 с. (06–11–07). /  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5162/. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Державний комітет статистики України. Публікації. Статистична 

інформація. Експрес-випуски / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Наукова електронна 

бібліотека. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 

3. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

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

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


