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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Менеджмент»  

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

 

Мова 

викладання 

українська 

Статус дисципліни обов`язкова 

Курс/семестр вивчення 1 курс/1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

3 кредити ЄКТС 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 90. 

- лекції: 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 20 

- самостійна робота: 54 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: загальна кількість: 90. 

- лекції: 4. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 6. 

- самостійна робота: 80. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен 

 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування цілісної системи знань про 
суть управління організацією, методи та інструментарій менеджменту та набуття 
практичних навичок щодо їх застосування для забезпечення ефективного процесу 
управління. 
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Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПР08. Розуміти 

організаційноекономічний 

механізм управління 

підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-

аналітичної інформації. 

ПР13. Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання 

та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування 

ПР15. Володіти 

загальнонауковими та 

спеціальними методами 

дослідження 

соціальноекономічних явищ і 

господарських процесів на 

підприємстві. 

ПР17. Вміти працювати як 

самостійно, так і в команді, 

проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, 

дотримуватися етичних 

принципів, поважати 

індивідуальне та культурне 

різноманіття. 

ПР20. Виконувати професійні 

функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, планування 

та управління часом. 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК12. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити 

узагальнення стосовно оцінки прояву 

окремих явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики 

недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування. 

 

 



6 
 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Еволюція науки менеджменту та основні функції менеджменту 

 

Тема 1. Менеджмент як соціальне управління 

Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки. Основні категорії 

менеджменту. Предмет менеджменту. Схема управлінських зв'язків у системі 

управління. Складові частини та види менеджменту.  

Сутність та класифікація методів менеджменту. Економічні методи 

менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні 

методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту. 

Менеджер в організації. Трактування терміну „менеджер". Класифікація груп 

менеджерів. Катего¬рії менеджерів. Порівняльна характеристика менеджера з 

підприємцем. 

Управлінські ролі менеджера. Класифікація та опис ролей менеджера за Г. 

Мінцбергом: міжособистісні ролі, інформаційні ролі, ролі, пов'язані з прийняттям 

рішень. 

Вимоги, які пред'являють до сучасного менеджера в різних країнах світу: 

професійні, особистісні, ділові.  

 

Тема 2. Еволюція управлінської думки 

Шляхи становлення та етапи розвитку теорії та практики управління. Класичні 

та неокласичні теорії менеджменту. Сучасні підходи до управління. Особливості 

формування сучасної моделі менеджменту в Україні. Характеристика 

інтегрованих підходів до управління (системний підхід, процес ний підхід, 

ситуаційний підхід). Закони і закономірності менеджменту. Принципи 

менеджменту. 

 

Тема 3. Планування як загальна функція менеджменту 

Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні та конкретні функції 

менеджменту. Взаємозв’язок конкретних і загальних функцій.  

Теоретична сутність та зміст планування як функції менеджменту. Системний 

характер планування. Основи планування в організації. Класифікація та типологія 

планів, форми планів та принципи їх розробки. 

Місія і цілі в управлінні організацією, особливості цілевстановлення. Основні 

вимоги до цілей в організації. Бар'єри на шляху планування та способи їх 

подолання. Стратегічне планування як основа стратегічного управління. 

 

Тема 4. Організація як загальна функція менеджменту 

Сутність та зміст функції менеджменту «організація». Сутність та зміст понять 

категоріального апарату менеджменту - «делегування», «повноваження», 
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«обов'язки», «права», «відповідальність». Лінійні та апаратні повноваження. 

Ефективність розподілу повноважень. Види і типи організаційних структур 

управління. Переваги і недоліки окремих типів та видів організаційних структур. 

 

Тема 5. Мотивація як загальна функція менеджменту 

Сутність та зміст мотивації та її основних елементів: потреби, мотиву, 

стимулу, інтересу, винагороди. Первинні концепції та сучасні теорії мотивації. 

Помилки і шляхи мотивування в сучасних організаціях. Психологічні аспекти 

мотивації. Особливості функціонування мотиваційного механізму в сучасних 

умовах. Системи і форми оплати праці. 

 

Тема 6. Контроль як загальна функція менеджменту 

Контроль, як процес в управлінні. Сутність і зміст контролю. Класифікація 

контролю в управлінні: типи контролю в організації, види і методи контролю в 

сучасних умовах. Загальна характеристика принципів контролю. Бар'єри 

контролю і роль менеджера в організації ефективного контролю. 

 

Модуль 2. Управління груповими процесами 

 

Тема 7. Управлінські рішення в менеджменті 

Природа управлінських рішень та їх класифікація: організаційні, 

запрограмовані, незапрограмовані, компромісні. Підходи до прийняття 

управлінських рішень. 

Загальна характеристика процесу прийняття управлінських рішень. 

Інформація як початковий імпульс прийняття рішення. Характеристика 

проблемної ситуації і факторів, які до неї призвели. Стан формування рішення. 

Особливості реалізації рішення. Структуризація процесу розробки прийняття 

складних рішень. Рівні прийняття управлінських рішень. 

Моделювання в процесі прийняття управлінських рішень. Типи моделей: 

математичні, аналогові, фізичні. Етапи моделювання та особливості їх реалізації. 

Методи прийняття управлінських рішень: платіжна матриця, дерево рішень. 

Особливості прийняття групових управлінських рішень. Організація виконання 

управлінських рішень. 

 

Тема 8. Інформація і комунікації в менеджменті 

Поняття інформації, її види і значення в процесі управління. Загальна 

характеристика основних понять категоріального апарату менеджменту: дані, 

інформація, інформаційний масив, інформаційний потік. Типи інформації. 

Вимоги до інформації в сучасних умовах господарювання. Властивості 

інформації. Технологія інформаційної діяльності. Особливості інформації на 

операційному, стратегічному та управлінському рівнях. Види інформаційних 

технологій.  
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Сутність і умови комунікацій в управлінні. Комунікації між організацією і 

середовищем, між рівнями управління і підрозділами організації. Комунікаційний 

процес. Елементи процесу комунікацій, етапи процесу комунікацій. Види 

комунікаційних мереж. Загальна характеристика комунікаційних стилів. 

 

Тема 9. Влада, вплив і лідерство як соціально-економічні явища 

Поняття впливу. Форми і значення впливу в процесі управління. Форми 

впливу та їх характеристики: через страх, через винагороду, через традиції, через 

харизму, через розумну віру в знання і компетентність, через переконання, через 

участь. Необхідність і сутність влади в менеджменті. Джерела і основи влади в 

організації. Особиста і посадова влада. Характеристика різних типів влади: 

традиційна, харизматична, легальна, експертна, влада примусу, влада винагороди, 

влада ресурсу, влада зв'язків, влада інформації. Баланс влади та особливості його 

реалізації. 

Природа лідерства, його складові та ознаки. Теорії лідерства і їх еволюція. 

Стиль управління (керівництва) і його вплив на ефективність діяльності 

організації. 

 

Тема 10. Ефективність менеджменту 

Сутність та види ефективності управління і діяльності організації. Концепції 

визначення ефективності менеджменту організацій. Підходи до оцінки 

ефективності управління. Системи показників визначення ефективності 

менеджменту організацій. Напрями підвищення ефективності управління та 

діяльності організації.  

Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. Культура менеджменту. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Менеджмент» 

Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 Назва теми та питання 

семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Модуль 1. Еволюція науки менеджменту та основні функції менеджменту 

Тема 1 «Менеджмент як 

соціальне управління» 

1. Поняття менеджменту, його 

сутність і характерні ознаки. 

2. Інструменти та методи 

менеджменту. Цілі і задачі 

менеджменту 

3. Менеджер в організації. Рівні 

управління. Менеджер і 

підприємець.  

 

2 Тема 1 «Менеджмент як соціальне 

управління» 

1. Поняття менеджменту, його сутність 

і характерні ознаки  

2.Управлінська праця як складова 

управлінської діяльності. 

3.Трактування терміну «менеджер». 

Класифікація груп менеджерів. Три 

категорії менеджерів.  

4.Функції менеджера в процесі 

управління 

2 Провести функціональний 

аналіз діяльності менеджера. 

Провести порівняльну 

характеристику менеджера та 

підприємця. Виконати 

завдання з аналізу виробничої 

ситуації.   

5 

Тема 2 «Еволюція управлінської 

думки» 

1. Шляхи становлення та етапи 
розвитку теорії та практики 
управління  
2. Сучасні підходи до 
управління 
3. Особливості формування 
сучасної моделі менеджменту в 
Україні 

1 Тема 2 «Еволюція управлінської 

думки» 

1. Шляхи становлення та етапи 
розвитку теорії та практики управління  
2. Сучасні підходи до управління 
3. Особливості формування сучасної 
моделі менеджменту в Україні 
 
  

2 Дати письмову 
характеристику 
організаційно-технічним 
принципам управління Генрі 
Форда.  
Здійснити порівняння 
принципів управління Г. 
Форда, Ф. Тейлора та А. 
Файоля.  
Підготувати повідомлення на 

6 
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  теми «Основний внесок та 
недоліки школи наукового 
управління»,  
«Основний внесок та 
недоліки класичної школи 
управління», «Основний 
внесок та недоліки школи 
людських відносин та школи 
поведінкових наук»  
«Теорія організаційної 
культури: загальна 
характеристика: особливості 
розвитку теорії організаційної 
культури; особливості 
застосування теорії в 
сучасних умовах 
господарювання» 
« Г.Кунц і його погляди на 

теорію управління з позицій 

управляючого». 

Тема 3 «Планування як загальна 

функція менеджменту» 
1. Функція менеджменту -   
планування: сутність, основи 
планування в організації.  
2. Місія та цілі в управлінні 
організацією, особливості 
встановлення та реалізації 
3. Стратегічне планування як 
основа стратегічного 
управління 
4. Тактичне планування 

2 Тема 3 «Планування як загальна 

функція менеджменту» 
1. Сутність та зміст функції 
менеджменту «планування».  
2. Процес планування в організації та 
характеристика його основних етапів 
3. Місія та цілі в організації 
4. Зміст і переваги стратегічного 
планування. Поняття стратегії 
5. Загальна характеристика процесу 
стратегічного планування 
6. SWOT-аналіз: сутність і методика 
проведення 

2 Підготувати повідомлення на 

теми: 

1. Бар`єри на шляху 
планування та способи їх 

подолання 

2.   Взаємозв'язок місії і цілей 
організації 

 

2 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?courseid=130&eid=15620&displayformat=dictionary
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7. Стратегії організації та процес їх 
реалізації 
8. Тактичне та оперативне планування 
9. Бізнес-план та особливості його 
складання 

Тема 4 «Організація як загальна 

функція менеджменту» 
1. Сутність та зміст організації 
як функції менеджменту  
2. Делегування, 
відповідальність, повноваження 
3. Основи організаційного 
проектування 
1. Характеристика різних типів 

організаційних структур: 

переваги та недоліки 

2 Тема 4 «Організація як загальна 

функція менеджменту» 

1. Сутність та зміст організації як 

функції менеджменту 

2. Делегування, відповідальність, 

повноваження 

3. Лінійні та апаратні повноваження 

4. Ефективність розподілу повноважень 

5. Сутність організаційної структури 

управління. Елементи структури. 

6. Характеристика різних типів ор-

ганізаційних структур: переваги та 

недоліки. 

7. Принципи побудови організаційних 

структур  

8. Фактори, що впливають на побудову 

організаційних структур управління 

1. Загальна характеристика елементів 

проектування організації 

2 Підготувати повідомлення на 

теми: 

1. Основні положення 
моделі характеристик роботи 
Дж. Р. Гекмена та Г. Р. 
Олдгема  
2. Поняття і класифікація 
типів департаменталізації  
3. Організація розподілу 
повноважень.  
4. Організаційна діяльність 
та континуум можливих 
рішень в процесі 
організаційної діяльності  
Виконати індивідувальне 

практичне завдання. 

5 

Тема 5 «Мотивація як загальна 

функція менеджменту» 

1. Сутність мотивації, її основні 

елементи і мотиваційний 

процес.  

2. Змістовні теорії мотивації 

2 Тема 5 «Мотивація як загальна функція 

менеджменту» 

1. Сутність та зміст основних 

елементів мотиваційного механізму 

2. Значення та еволюція поняття 

«мотивація» 

2 Підготувати повідомлення на 
теми: 
1.Психологічні аспекти 
мотивації  
2.Особливості 
функціонування 
мотиваційного механізму в 

5 
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3. Процесуальні теорії мотивації 

4. Стимулювання праці: 

принципи; види; форми 

5. Системи і форми оплати 

праці  

3. Змістовні теорії мотивації 

4. Процесуальні теорії мотивації 

5. Особливості практичного 

застосування теорій мотивації в 

сучасних умовах 

6. Психологічні аспекти мотивації 

7. Матеріальні потреби як основа 

зовнішнього винагородження 

8. Системи і форми оплати праці 

сучасних умовах.  
3.Застосування методів 
задоволення потреб вищих 
рівнів  
4.Неекономічні методи 
мотивації   
5.Досвід побудови систем 
мотивації праці в провідних 
компаніях світу 
Виконати індивідувальне 

практичне завдання. 

Тема 6 «Контроль як загальна 

функція менеджменту» 

1. Сутність контролю і його 

значення в процесі управління. 

2. Типи, види і методи кон-

тролю 

3. Загальна характеристика 

принципів   контролю. 

4. Система контролю та умови її 

ефективного функціонування. 

1 Тема 6 «Контроль як загальна функція 

менеджменту» 
1. Сутність контролю і його значення в 
процесі управління.  
2. Типи, види і методи контролю.  
3.Загальна характеристика принципів 

контролю.  

5. Процес контролю і характеристика 
його основних етапів 
6. Характеристика ефективного 
контролю 
7. Бар’єри контролю і роль менеджера 
в організації ефективного контролю 

2 Підготувати повідомлення на 
теми: 
1.Шляхи підвищення 
ефективності контролю в 
організації  

2.Управління за відхиленнями 

3.Інформаційно-управлінські 

системи у плануванні та 

контролі  

Виконати індивідувальне 

практичне завдання 

 

6 

Модуль 2. Управління груповими процесами 
Тема 7. Управлінські рішення в 
менеджменті 
1. Поняття управлінських 
рішень, їх види. 
2. Підходи до прийняття 
управлінських рішень  і вимоги 
до  них. 

2 Тема 7. Управлінські рішення в 
менеджменті 
1. Природа управлінських рішень та 
їх класифікація 
2. Підходи до прийняття 
управлінських рішень та їх загальна 
характеристика. 

2 Підготувати повідомлення на 
теми: 
1. Методи творчого пошуку 
альтернатив при прийнятті 
управлінських рішень 
2. Модель прийняття рішень 
Врума-Йєтонна 

5 
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3. Фактори, що впливають на 
процес прийняття 
управлінських рішень 
4. Основні етапи розробки і 
прийняття управлінських 
рішень 

3. Вимоги, що висуваються до 
управлінських рішень 
4. Фактори, що впливають на процес 
прийняття управлінських рішень. 
1. Основні етапи розробки і прийняття 

управлінських рішень 

3. Модель прийняття рішень 
Врума-Джаго 
4. Оцінка ефективності 
управлінських рішень 
Виконати індивідуальне 

практичне завдання 

Тема 7 «Інформація і 

комунікації в менеджменті» 
1.   Сутність і умови 
комунікацій в управлінні. 
2.    Процес комунікацій, види, 
стилі і мережі. Комунікаційні 
бар'єри і шляхи їх подолання. 
3.  Поняття інформації, її види і   

значення в процесі управління.  

4. Вимоги до інформації та 

технологія інформаційної 

діяльності. 

1 Тема 7 « Інформація і комунікації в 

менеджменті » 
1. Сутність і умови комунікацій в 
управління.  
2. Види комунікацій 
3. Комунікаційний процес 
4. Комунікаційні мережі 
5. Загальна характеристика 
комунікаційних стилів 
6. Перешкоди на шляху 
міжособистісних комунікацій 
7. Методи вдосконалення комунікацій. 
8. Сутність інформації та її види 
9. Вимоги до інформації в сучасних 
умовах господарювання  

2 Підготувати повідомлення на 
теми: 
1. Типи комунікаційних 
співрозмовників та 
особливості спілкування з 
ними 
2.  Вміння слухати та вміння 
говорити як запорука 
ефективних комунікацій в 
організації. 
3. Шляхи удосконалення 
мистецтва спілкування 
4. Особливості 
надходження, утворення і 
використання інформації на 
рівнях менеджменту.  

6 

Тема 8 «Влада, вплив і 

лідерство як соціально-

економічні явища» 
1. Сутність та особливості 
керівництва 
2. Поняття впливу, форми і 
значення в процесі управління 
3. Необхідність і сутність 
влади в менеджменті. Форми 
влади керівників. 
4. Природа лідерства, його 

2 Тема 8 «Влада, вплив і лідерство як 

соціально-економічні явища» 
1. Типи керівників та їх загальна 
характеристика 
2. Поняття впливу, форми і значення в 
процесі управління 
3. Необхідність і сутність влади в 
менеджменті: джерела і основи влади в 
організації. 
4. Характеристика різних видів влади: 
традиційна, харизматична, легальна 

2 Підготувати повідомлення на 
теми: 
1. Авторитет керівника і 
методи його підвищення  
2. Правила ефективного 
переконання.  
3. Стилі управління по 
Лайкерту.  
4. Управлінська решітка 
Блейка і Мутона.  
5. Сучасні теорії лідерства і 

5 
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складові та ознаки. Теорії 
лідерства і їх еволюція. 
5. Стиль управління 
(керівництва) і його вплив на 
ефективність діяльності 
організації. 

(законна), експертна влада, влада 
примусу, влада винагороди, влада 
ресурсу, влада зв'язків, влада 
інформації. 
5. Природа лідерства, його складові та 
ознаки.  
6. Теорії лідерства і їх еволюція. 
7. Стиль керівництва, сутність, види та 
їх характеристика.  

керівництва.  
6. Сучасні вимоги до лідера 
і керівника  
7. Модель ситуаційного 
лідерства Херсея і Бланшара  
8. Концепція лідерської 
поведінки Танненбаума-
Шмідта 

Тема 10 «Ефективність 

менеджменту» 

1. Сутність та види 

ефективності управління і 

діяльності організації 

2. Концепції визначення 

ефективності менеджменту 

організацій.  

3. Підходи до оцінки 

ефективності управління 

Системи показників визначення 

ефективності менеджменту 

організацій 

4. Напрями підвищення 

ефективності управління та 

діяльності організації 

1 Тема 10 «Ефективність менеджменту» 

1. Сутність ефективності управління 

і діяльності організацій 

2. Концепції визначення 

ефективності менеджменту 

організацій. 

3. Підходи до оцінки ефективності 

управління 

4. Системи показників визначення 

ефективності менеджменту 

організацій 

5. Напрями підвищення 

ефективності управління та 

діяльності організації 

6. Моделі організацій та 

ефективність 

2 Підготувати повідомлення на 
теми: 
1. Ефективність 
менеджменту організацій, 
критерії та методи її 
оцінювання 
2. Соціальна ефективність 
управління 

6 
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Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт  

Максимальна 

кількість 

балів  

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (1 бал); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (2 

бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна 

модульна робота (10 балів)  

30 

Модуль 2 (теми 7-10): відвідування занять (1 бал); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (2 

бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна 

модульна робота (10 балів) 

30 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 

 

 

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 

продуктів Microsoft Office. 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних 

програмних продуктів – відсутнє. 

3. Дистанційний курс «Менеджмент», який розміщено у програмній оболонці 

Moodle на платформі Центру дистанційного навчання ПУЕТ 

(https://el.puet.edu.ua/). 

http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/38063/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/91381/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/90616/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/73924/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/37384/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/1459/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/93437/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/93438/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/9088/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/91886/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/98269/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/44907/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/40851/source:default
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