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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета навчальної дисципліни «Цивільне право України»: формування у 

здобувачів вищої світи системи поглядів та спеціальних знань щодо 

основних теоретичних аспектів правового регулювання особистих немайнових 

та майнових правовідносин, практичних навичок та вмінь при вирішенні 

правових спорів між суб’єктами цивільних правовідносин. 

Основні завдання навчальної дисципліни «Цивільне право України»: 

формування у майбутніх фахівців знань про: поняття та предмет цивільного 

права; принципи цивільного права; основні проблеми, що викликаються 

конфліктами інтересів суб’єктів цивільних правовідносин; визначення 

основних категорій та понять, що містить курс цивільного права; як 

застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у 

практичній діяльності; вміння володіти основними проблемами, що 

викликаються конфліктами інтересів суб’єктів цивільних правовідносин; 

вирізняти особливості цивільних правовідносин від інших видів правовідносин; 

орієнтуватися у чинному цивільному законодавстві; знати проблеми розвитку 

цивільного права у поєднанні з проблемами договірного, спадкового, на 

сучасному етапі. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК1: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК6: Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

фахові: 

ФК7: Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право,  

кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

ФК10: Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх 

правового регулювання; 

ФК11: Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

ФК13: Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності; 

ФК16: Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення; 

ФК17: Здатність до застосування правових норм щодо регулювання 

управлінських та технологічних відносин, що виникають у процесі 

функціонування і діяльності суб’єктів різних організаційно-правових форм 

господарювання аграрного сектору економіки; 

ФК18: Здатність до аналізу правових явищ та застосування відповідних 

правових норм для вирішення питань у сфері земельного права. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН15: Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; 

ПРН18: Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи; 

ПРН19: Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; 

ПРН20: Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів; 

ПРН21: Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки; 

ПРН23: Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження 

здобувача вищої освіти під керівництвом викладача протягом встановленого 

терміну. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, одержаних здобувачами вищої освіти за час навчання та 

застосування цих знань до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Курсова робота з цивільного права України є завершальним елементом 

вивчення навчального курсу. Курсова робота свідчить про рівень обізнаності 

студентів у галузі цивільного права та про їх вміння самостійно працювати над  

темою. Процес підготовки і написання студентами курсової роботи сприяє 

більш глибокому засвоєнню програмного матеріалу з цивільного права, 

дозволяє оволодіти навичками наукової роботи, закріпити теоретичні і 

практичні знання, отримані в процесі навчання. 

Успішне написання курсової роботи передбачає: 

 глибоке володіння методикою науково-дослідницької діяльності; 

 міцне засвоєння кожним студентом навчального матеріалу з 

цивільного права, а також дисциплін, що були підґрунтям для вивчення даної; 

 наявність у кожного студента практичних навичок самостійної 

роботи, що забезпечуються як усім ходом навчального процесу на факультету, 

так і систематичною індивідуальною роботою в урочний час, активною участю 

у діяльності студентських науково-дослідницьких гуртків, проблемних груп і 

наукових семінарах, у конкурсах, студентських наукових конференціях, при 

підготовці доповідей, повідомлень і т.п. 

Для написання курсової роботи з обраної теми студент вивчає: 

1) нормативно-правові акти; 

2) наукову і навчальну літературу з теми, за якою виконується курсова робота; 

3) матеріали судової та господарської практики. 

Логічним продовженням обраної теми курсової роботи у майбутньому 

може стати написання дипломної роботи. 

Написання курсової роботи завершується її захистом. 
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2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

Тематика курсових робіт, написання яких передбачено навчальними 

планами, розробляється та щорічно оновлюється. Розгляд питань щодо 

затвердження тематики курсових робіт здійснюється на засіданні кафедри. 

Тему курсової роботи студент має право обрати самостійно із 

затвердженого кафедрою переліку, у відповідності зі своїми науковими і 

практичними інтересами, а також керуючись порадами викладачів і фахівців- 

практиків. 

Студент може запропонувати і свою тему, при роботі над якою він 

розраховує проявити максимум ініціативи, найбільш повно використати свої 

знання з дисципліни, здобуті в інституті, обґрунтувавши доцільність її 

розробки. У разі узгодження з науковим керівником доцільності розробки 

вищезазначеного дослідження, у заяві про затвердження теми курсової роботи 

має міститись відповідне обґрунтування. 

Тема курсової роботи повинна бути актуальною і досить конкретною. Її 

основними характеристиками є: актуальність, новизна, практична значимість. 

Найбільшу цінність має робота, висновки якої будуть корисними для 

подальшого практичного застосування. 

 

ТЕМАТИКА ТА ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

ТЕМА 1. Правове положення акціонерних товариств у цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття і правовий статус акціонерних товариств. 

РОЗДІЛ 2. Види акціонерних товариств. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання акціонерних товариств на 

сучасному етапі. 

ТЕМА 2. Класифікація юридичних осіб у цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика класифікацій юридичних осіб, що 

існують в цивільному праві України. 

РОЗДІЛ 2. Товариства у цивільному праві 

РОЗДІЛ 3. Проблеми класифікації юридичних осіб за цивільним і 

господарським законодавством. 

ТЕМА 3. Характеристика цивільно-правових систем світу 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1.Загальна характеристика цивільно-правових систем світу. 

РОЗДІЛ 2. Зміст провідних цивільно-правових систем. 
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РОЗДІЛ 3. Місце цивільного права України серед цивільно-правових 

систем світу. 

ТЕМА 4. Роздрібна купівля-продаж 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. 
РОЗДІЛ 2. Договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі. 

РОЗДІЛ 3.Особливості правового регулювання договору купівлі-продажу 

у роздрібній торгівлі. 

 

ТЕМА 5. Поняття та співвідношення зобов’язального права та 

зобов’язання 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Зобов’язальне право: поняття, суть, характерні ознаки 

РОЗДІЛ 2. Інститут зобов’язання в цивільному праві. 

РОЗДІЛ 3. Характеристика класифікації зобов’язань у цивільному праві. 

ТЕМА 6. Формування та розвиток цивільного законодавства України 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття, особливості, етапи розвитку цивільного 

законодавства України 

РОЗДІЛ 2. Характеристика основних нормативно-правових актів у сфері 

цивільного права. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми та колізії у формуванні та  розвитку цивільного 

законодавства України. 

 

ТЕМА 7. Фізична особа-підприємець як суб’єкт цивільних правовідносин 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки підприємництва. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика правового положення фізичної особи- 

підприємця. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання діяльності фізичних осіб- 

підприємців. 

ТЕМА 8. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття та способи забезпечення виконання зобов'язань. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика застави як способу забезпечення виконання 

зобов'язань. 

РОЗДІЛ 3. Значення забезпечувальної дії застави у сучасних умовах. 
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ТЕМА 9. Співвідношення приватного та цивільного права в українському 

законодавстві 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1.Поняття, зміст та структура приватного права. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика цивільного права як галузі приватного права. 

РОЗДІЛ 3. Місце цивільного права в системі інших галузей права. 

ТЕМА 10. Засоби індивідуалізації юридичних осіб 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність засобів індивідуалізації юридичних осіб. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика основних правових засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту. 

РОЗДІЛ 3. Особливості правового регулювання комерційних 

найменувань, торговельних марок, географічних зазначень як окремої групи 

об’єктів права промислової власності. 

ТЕМА 11. Кредитування в Україні: формування та розвиток 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Кредитна система України (історико-правовий аналіз 

формування) 

РОЗДІЛ 2. Правове регулювання кредитного договору. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми становлення кредитних правовідносин в Україні. 

ТЕМА 12. Спадковий договір 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки спадкування за законодавством України. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика спадкового договору. 

РОЗДІЛ 3. Місце та роль спадкового договору у процесі спадкування. 

 

ТЕМА 13. Правовий аналіз договорів ренти, факторингу, комерційної 

концесії 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Особливості правового регулювання договорів ренти, 

факторингу, комерційної концесії. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика договорів ренти, факторингу, комерційної 

концесії 

РОЗДІЛ 3. Проблеми законодавчого регулювання договорів ренти, 

факторингу, комерційної концесії. 
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ТЕМА 14. Об’єкти права промислової власності 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Результати науково-технічної творчості як об’єкти права 

промислової власності. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика видів об’єктів права промислової власності. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання об’єктів права промислової 

власності на сучасному етапі. 

 

ТЕМА 15. Характеристика недійсних правочинів у цивільному праві 
 

 

 
праві. 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1.Поняття, ознаки і значення недійсних правочинів у цивільному 

 

РОЗДІЛ 2. Види недійсних правочинів. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми розподілу недійсних правочинів на види. 

ТЕМА 16. Опіка та піклування в цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття, сутність, особливості опіки та піклування. 

РОЗДІЛ 2. Правовий режим опіки та піклування. 

РОЗДІЛ 3. Опіка та піклування в цивільному та сімейному законодавстві. 

 

ТЕМА 17. Цивільно–правові засоби захисту права власності 
 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика, особливості і види цивільно– 

правових засобів захисту права власності. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика речово-правових способів захисту права 

власності. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми реалізації цивільно-правових норм стосовно захисту 

права власності. 

 

ТЕМА 18. Загальні положення про цивільно–правовий договір у 

цивільному праві 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття, ознаки та принципи цивільно–правового договору. 

РОЗДІЛ 2. Класифікація цивільно–правових договорів. 

РОЗДІЛ 3. Особливості цивільно-правового договору. 
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ТЕМА 19. Підрядні договори в цивільному праві 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика договору підряду. 

РОЗДІЛ 2. Види договору підряду. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми законодавчого врегулювання договору підряду на 

сучасному етапі. 
 

ТЕМА 20. Недоговірні зобов’язання у цивільному праві 
 

 

 

 
неї. 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1.Поняття та особливості зобов'язань із відшкодування шкоди. 

РОЗДІЛ 2. Підстави відповідальності за завдану шкоду та звільнення від 

 

РОЗДІЛ 3. Характеристика основних недоговірних зобов'язань у 

цивільному праві. 

ТЕМА 21. Правове регулювання обігу цінних паперів у цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття, особливості цінних паперів як об’єктів цивільного 

права. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика основних груп цінних паперів. 

РОЗДІЛ 3. Застосування законодавства про цінні папери на сучасному 

етапі: проблеми та колізії. 

ТЕМА 22. Речові права на чуже майно у цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно та їх 

захист. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика основних речових прав на чуже майно. 

РОЗДІЛ 3. Формування інституту речових прав на чуже майно у 

цивільному праві: проблеми та перспективи. 

ТЕМА 23. Страхові відносини в цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття і сутність страхування. 

РОЗДІЛ 2. Характеристика страхових правовідносин. 

РОЗДІЛ 3. Договір страхування: поняття, суб’єкти, зміст. 
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ТЕМА 24. Характеристика транспортних договорів 

 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Характеристика транспортних правовідносин. 

РОЗДІЛ 2. Поняття та види договорів перевезення. 

РОЗДІЛ 3. Договір транспортного експедирування. 

ТЕМА 25. Договір лізингу у цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Характеристика договору лізингу. 

РОЗДІЛ 2. Види договору лізингу. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми регулювання договору лізингу на сучасному етапі. 

ТЕМА 26. Виконання зобов’язання 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Поняття та принципи виконання зобов’язання. 

РОЗДІЛ 2. Суб’єкти та предмет виконання зобов’язання. 

РОЗДІЛ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. 

ТЕМА 27. Принцип свободи цивільно-правового договору 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток принципу свободи договору. 

РОЗДІЛ 2. Нормативне регулювання принципу свободи договору у 

цивільному праві України 

РОЗДІЛ 2. Проблеми нормативної регламентації принципу свободи 

цивільно-правового договору 

ТЕМА 28. Загальна характеристика договору купівлі-продажу 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток цивільно-правової регламентації 

договору купівлі-продажу. 

РОЗДІЛ 2. Особливості правової регламентації різних видів договору 

купівлі – продажу. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання договору купівлі – продажу 

в Україні 

ТЕМА 29. Договір найму (оренди) в цивільному праві 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток цивільно-правової регламентації 

договору купівлі-продажу. 
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РОЗДІЛ 2. Цивільно-правове регулювання договору найму (оренди) 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання договору найму в Україні 

ТЕМА 30 Особливості окремих видів договорів підряду 

Орієнтовний план 

1. Загальна характеристика та види договору підряду. 
2. Особливості цивільно-правового регулювання побутового підряду. 

Будівельний підряд. 

5. Проблеми теорії і практики правового регулювання застосування 

договорів підряду. 

ТЕМА 31. Кредитний договір 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток цивільно-правової кредитного 

договору 

РОЗДІЛ 2. Особливості правової регламентації кредитного договору в 

Україні 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання кредитного договору 

ТЕМА 32. Публічна обіцянка винагороди 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Публічна обіцянка винагороди в системі зобов’язального права 

України. 

РОЗДІЛ 2. Поняття зобов’язань з публічної обіцянки винагороди та їх 

види. 

РОЗДІЛ 3. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. 

ТЕМА 33. Зобов’язання з відшкодування шкоди 

Орієнтовний план 

РОЗДІЛ 1. Зобов’язання з відшкодування шкоди в системі 

зобов’язального права України. 

РОЗДІЛ 2. Загальні положення про відшкодування шкоди. Спеціальні 

види підстав виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди. 

РОЗДІЛ 3. Проблеми правового регулювання зобов’язань з 

відшкодування шкоди в Україні. 
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3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Обираючи тему курсової роботи, студент пише на ім’я завідувача 

кафедри підприємництва і права заяву, в якій вказує дисципліну, з якої 

пишеться курсова робота, назву теми дослідження і просить призначити 

наукового керівника. Зразок такої заяви міститься у додатку А. Після цього 

студент приступає до виконання курсової роботи. 

Після затвердження теми дослідження завідувачем кафедри 

підприємництва і права, керівник курсової роботи разом зі студентом 

розробляють завдання для виконання курсової роботи. 

У завдання з підготовки виконання курсової роботи входить: 

 складання списку джерел, у тому числі керівних законодавчих та 

нормативно-правових актів, що будуть використані в роботі. Список 

складається студентом і, за необхідності, доповнюється науковим керівником. 

 складання плану курсової роботи, в якому розкривається структура 

роботи, дається орієнтовна назва структурних частин роботи (розділів, 

підрозділів і т.п.) з відміткою про обсяг і терміни їх виконання. 

 

4. ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Загальний обсяг курсової роботи має становити 20-25 сторінок. Роботу 

друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А-4 (210 на 297 мм) через 1.5 міжрядкових інтервали, до 30 рядків на 

сторінці. Використовується шрифт розміром 14 «Times New Roman». 

Структура курсової роботи визначається її планом і змістом, повинна 

мати завершений характер і складатися з: 

 Титульного аркушу з вихідною інформацією; 

 Змісту роботи з нумерацією сторінок; 

 Вступу; 

 Основної частини, в якій розкривається суть питання у відповідності з 

планом роботи; 

 Висновків; 

 Списку використаних джерел; 

 Додатків (якщо такі є). 

 

5. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

У вступі студенту необхідно розкрити сутність і стан опрацювання 

наукової проблеми (завдання), висвітлити її значущість, підстави та вихідні 

дані для розроблення теми, обґрунтувати необхідність проведення дослідження. 

З метою досягнення вищевикладеного у вступі (обсяг 1,5 - 2 сторінки) 

відзначається : 

1. Актуальність досліджуваної теми (розкривається шляхом 

критичного аналізу та порівняння з існуючими відомими розв’язаннями 

проблеми чи наукового завдання та визначається зважаючи на доцільність 

опрацювання цього питання з метою вдосконалення теоретичної чи практичної 

бази відповідної науки чи галузі права); 
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2. Зв’язок роботи із іншими дослідженнями (вказується науковці і 

діячі давнини та сучасності, в працях яких було досліджено питання, що 

стосуються об’єкта дослідження); 

3. Мета і завдання дослідження (формулюються зважаючи на наукове 

обґрунтування теми, необхідно продемонструвати при цьому достатні знання 

законодавства, наукової літератури з історії дослідження даної теми, матеріалів, 

емпіричної бази дослідження практики, а також теоретичні обґрунтування 

проблеми, - узагальнення напрямку дослідження, що буде застосовуватися для 

досягнення поставлених в курсовій роботі завдань); 

4. Об’єкт дослідження (зазначається процес або явище, що породжує 

проблемну ситуацію та обране для дослідження); 

5. Предмет дослідження (міститься в межах об’єкту та співвідноситься 

з ним як часткове до загального); 

6. Методи дослідження (вказується перелік використаних у роботі 

методів для досягнення поставленої мети дослідження. Наприклад, логічно- 

послідовний, формально-догматичний, історично-порівняльний, сходження від 

простого до складного, аналізу, синтезу та ін.). 

7. Теоретичне та практичне значення опрацювання теми 

(Розкриваються існуючі наукові положення у співвідношенні наукової новизни 

з теоретичною основою запропонованої до вирішення в курсовій роботі 

проблеми чи наукового завдання; практичне значення містить відомості щодо 

можливості практичного використання результатів дослідження або 

рекомендації щодо їх впровадження). 

8. Структура курсової роботи (Анонсується структура роботи, 

зазначається її загальний обсяг. Перераховують усі структурні елементи 

курсової роботи з обов’язковим зазначенням повного її обсягу). 

Основна частина курсової роботи складається, як правило, з трьох 

розділів, які починаються постановкою завдання, що розглядається в кожному 

розділі, а також розкривають його основні сторони та положення. 

Перший розділ (обсяг якого становить не більше 5-7 сторінок 

машинописного тексту, викладеного в двох-трьох підрозділах) повинен 

містити: 

 Виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність та 

зміст предмета досліджуваної теми, виходячи з цілей і завдань курсової роботи; 

 Розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань 

на основі налізу літературних та інших інформаційних джерел; 

 Визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому 

розв’язанню. 

Цей розділ повинен скласти теоретичну основу для другого та третього 

розділів. З цією метою студент подає тільки той теоретичний матеріал, який є 

необхідним для розв’язання практичних питань, визначених цілями та 

завданнями курсової роботи. Невиконання цієї вимоги призводить або до 

надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до відриву від змісту 

другого та третього розділів. Тому в цьому розділі слід не просто викласти 
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загальновідомі положення з відповідних дисциплін, а проаналізувати 

теоретичні питання за темою, обраною студентом. 

Теоретична сторона проблеми, що наведена в першому розділі, повинна 

продемонструвати рівень знань студента, його орієнтацію в галузі цивільного і 

сімейного права та стати інструментом до розв’язання поставлених у роботі 

завдань. 

У другому розділі курсової роботи аналізують стан досліджуваної 

проблеми. Мета такого аналізу – отримання обґрунтованих даних, що дають 

змогу з'ясувати прогалини та можливі варіанти їх усунення. Структура та зміст 

другого розділу носять аналітичний характер і залежать від специфіки курсової 

роботи. Тому вибір обсягу та методів аналізу стану проблеми досліджуваного 

об’єкта необхідно погодити з керівником. 

Для скорочення тексту викладу розділу студент повинен широко 

використовувати фактичний матеріал у вигляді таблиць, малюнків, схем та 

графіків. Щоб уникнути поверхового викладу матеріалу в цьому розділі 

необхідно постійно зіставляти мету та завдання курсової роботи з отриманими 

результатами аналізу. Тому з фактичного матеріалу студент повинен відібрати 

найбільш суттєвий, обмежуючи за необхідності обсяг досліджень або звужуючи 

коло проблем , що розглядаються. 

Розділ має закінчуватись переліком основних проблем об’єкта 

дослідження та можливих шляхів їх розв’язання. Обсяг другого розділу не 

повинен перевищувати 5-7 сторінок машинописного тексту. 

У третьому розділі на основі отриманих результатів розглядаються 

пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей у відповідності з 

темою курсової роботи. Заходи мають бути логічними наслідками висновків 

аналізу другого розділу. При цьому студент повинен виявити самостійність та 

ініціативу. Якщо студент не має можливості запропонувати власне рішення, то 

ним на підставі критичної переробки вітчизняного та світового досвіду 

обирається варіант, що може бути реально здійснений у конкретних умовах. 

Необхідно дати обґрунтування кожного заходу, викласти зміст, 

характеристику об’єкта до і після впровадження, а також прогнозну оцінку його 

ефективності. Зміст та характер розроблюваних студентом пропозицій 

визначаються темою, цілями та завданнями курсової роботи. Про розробці 

окремих заходів для доказу їх доцільності рекомендується порівнювати 

декілька варіантів рішень. 

Обсяг третього розділу повинен становити 5-7 сторінок. 

Висновки є завершальним етапом курсової роботи. Вони повинні містити: 

 Короткі підсумки за результатами теоретичного та практичного 

аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних та негативних сторін, а 

також не реалізованих можливостей; 

 Перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення 

ефективності об’єкта дослідження; 

 Правовий та соціальний ефект, отриманий при можливій реалізації 

запропонованих у курсовій роботі заходів. 

Обсяг висновків становить 2-3 сторінки машинописного тексту. 
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Для курсової роботи такий висновок повинен бути покладений в основу 

доповіді, з якою доповідач буде виступати при захисті своєї роботи. 

 

6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Містить всі роботи і джерела, на які є посилання в тексті, а також ті, які 

допомогли студенту в написанні курсової роботи. Список складається у 

відповідності з чинним стандартом (в алфавітному порядку). В першу чергу 

мають бути розміщені нормативно-правові акти, за ними – посібники, 

підручники, і вже потім – наукові публікації. 

До списку використаних джерел включають бібліографічні описи мовою 

тексту видання. 

Додатки до курсової роботи є не обов’язковою, але важливою частиною. 

Це можуть бути форми різних документів, анкети, дослідження, рисунки, 

схеми, діаграми, таблиці і т.п., що підсилюють аргументацію зроблених 

студентом в основному тексті висновків та оцінок. 

Курсова робота, підготовлена до захисту, повинна мати рецензію 

наукового керівника (Додаток В). 

До захисту курсової роботи студент допускається після виконання ним 

навчального плану з дисципліни у повному обсязі, а також після отримання 

позитивного висновку керівника. 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Оформлення титульного аркушу роботи здійснюється у відповідності із 

додатком Б. 

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25 сторінок, 

надрукованих на комп’ютері через 1,5 інтервали на одній стороні стандартного 

аркушу паперу формату А-4, шрифт розміром 14 „Times New Roman”. 

Допускається її оформлення (як виняток) у рукописному вигляді. Тоді 

обсяг роботи збільшується на 20 %. 

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 

1,5 мм, знизу – 20 мм. Ілюстрований матеріал – таблиці, схеми, графіки, 

рисунки та інше виконуються на стандартних аркушах паперу або наклеюються 

на стандартні білі аркуші. Іноземні слова вписуються розбірливо від руки. 

Сторінки курсової роботи нумеруються від титульної до останньої без 

пропусків і повторів. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній 

цифра 1 не ставиться. На наступній сторінці проставляється цифра 2 і так далі 

по порядку. Номери проставляються арабськими цифрами у верхньому правому 

куті. Сторінки, зайняті ілюстраціями і таблицями, також включаються в 

наскрізну нумерацію. 

Після титульної сторінки розміщується зміст роботи, а потім – на 

пронумерованих сторінках – все інше згідно змісту. 

Текст курсової роботи повинен бути розподілений на розділи та 

підрозділи. Пункти (розділи) курсової роботи повинні бути змістовними і 

виділятися великими літерами, а підрозділів – малими літерами, за винятком 

першої великої літери, з якої починається назва. При цьому скорочення, 
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перенесення та підкреслювання в заголовках не допускаються, крапка в кінці 

заголовка не ставиться. Розділам присвоюють номер, позначений арабською 

цифрою з крапкою. Підрозділи повинні бути пронумеровані в межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, що розділяється крапкою. 

„Вступ” , „Висновки”, „Список використаних джерел” не нумеруються. 

Додатки в курсовій роботі розміщуються після списку використаних джерел. 

Кожний додаток розпочинається з нової сторінки, у правому верхньому куті 

якої пишеться слово „Додаток” і його номер, розпочинаючи з першого. Додатки 

повинні мати заголовки. На них повинні бути посилання в тексті роботи. 

Назва „Вступ” не пишеться у тексті роботи, заголовки кожного розділу, 

„Висновки”, „Список використаних джерел” починають з нової сторінки, а 

заголовки підрозділів – на тій же сторінці, де закінчується попередній 

підрозділ. 

При написанні курсової роботи потрібно вміло користуватися 

скороченнями. Неприпустимі такі скорочення, які є наслідком квапливості і 

недбалості. Потрібно користуватися тільки прийнятими скороченнями. 

Матеріал викладається грамотно, простим науковим стилем, не повинен 

містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не допускається просте 

переписування літературних джерел, їх цитування без посилання. 

Посилання на літературу та інші інформаційні джерела наводять за 

текстом в квадратних дужках в кінці речення. Наприклад: [5], [12, с.43], де 

цифрами позначають порядковий номер джерела в переліку літератури та 

номери сторінок. 

У тексті не повинно бути висловів на зразок „ Я вважаю”, „ Мені 

здається”, „У нас прийнято” тощо. Замість них рекомендуються вислови: „на 

думку автора”, „вважається доцільним”, „як свідчить проведений аналіз” тощо. 

Курсова робота зшивається у швидкозшивач або легке плетіння. 

 

8. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завершена робота подається науковому керівнику. 

Науковий керівник: 

1 Оцінює теоретичний рівень курсової роботи, використання в ній 

сучасних методик; 

2 Визначає основні результати курсової роботи; 

3 Оцінює самостійність та ставлення студента до виконання курсової 

роботи; 

4 Рекомендує роботу до захисту. 

При наявності зауважень студент вносить зміни та доповнення до тексту 

курсової роботи, у деяких випадках робота може бути повернута керівником на 

доопрацювання. 

До захисту робота подається з рецензією її наукового керівника. 

Перед захистом курсової роботи студент повинен підготувати текст 

виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно 

враховувати, що виступ за тривалістю не повинен перевершувати 5-7 хвилин, а 
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обсяги ілюстративних матеріалів визначаються конкретною темою. 

Для захисту курсової роботи рекомендується така структура виступу: 

1 Мета та завдання курсової роботи з обґрунтуванням обраної теми та 

об’єкта дослідження; 

2 Результати проведеного аналізу та з’ясованих проблем; 

3 Запропоновані варіанти розв’язання проблем, їх оцінка; 

4 Основні висновки щодо роботи. 

Захист курсової роботи носить відкритий характер, на ньому можуть бути 

присутні всі бажаючі. Захист починається з представлення студентом теми його 

роботи. Потім студенту надається слово, під час якого він викладає суть своєї 

роботи, приділяючи особливу увагу історії питання, теоретичному 

обґрунтуванню і практичним висновкам. Захист курсової роботи завершується 

обговоренням теми роботи та відповідями на поставлені запитання. Студенту 

можуть бути задані питання, як правило, за темою курсової роботи, не 

виключаючи питань, що відносяться до теоретичної підготовки. Відповідаючи 

на питання, студент може використовувати текст свого виступу, ілюстративний 

матеріал, робочі записи. 

Після закінчення захисту всіх призначених на день курсових робіт, 

виносяться остаточні оцінки, які в той же день повідомляються студентам. 

Оцінка   курсової    роботи    оголошується    за    4-бальною    системою: 

„відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”. 

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Кожна курсова робота оцінюється за традиційною системою оцінок: 

„відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”. 

Якість виконаної роботи оцінюється відповідно до таких показників: 

1 Актуальність обраної теми. 

2 Чіткість формулювання мети і завдань дослідження. 

3 Логічність структури та її відповідність темі роботи. 

4 Системність і глибина теоретичного аналізу проблеми. 

5 Наявність огляду наукових джерел з конкретної проблематики. 

6 Наявність аналізу та узагальнень правозастосовчої практики. 

7 Достовірність та обґрунтованість висновків. 

8 Наявність і доцільність пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства. 

9 Відповідність вимогам щодо оформлення. 

10 Змістовність доповіді про основні результати дослідження. 

11 Правильність, чіткість, аргументованість відповідей на запитання. 
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Оцінювання курсової роботи: 

 

Параметр оцінки 

Діапазон 

оцінки в 

балах 

1. Пояснювальна записка 0-50 

1. Обґрунтування актуальності обраної теми роботи, 
формулювання мети, завдання, об’єкта та предмета дослідження 

0-5 

2. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому 
плану 

0-5 

3. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для 

дослідження та глибина і якість аналізу теоретичного матеріалу 

(наявність критичних узагальнень різних підходів до постановки і 

вирішення проблеми відповідно до теми курсової роботи 

(проекту), коректність використання понятійного апарату, 

посилання, цитування) 

 

 
0-10 

4. Якість практичного дослідження та його детальний аналіз з 

використанням наукових методів (аналітичних, статистичних, 

методів моделювання тощо) та новітніх інформаційних джерел 

 

0-15 

1.5. Науковий підхід до виявлення проблем та обґрунтованість 

рекомендаційної (проектно-рекомендаційної) частини, практична 

значущість висновків відповідно до досліджуваної теми 

 

0-15 

2. Відповідність оформлення курсової роботи та її 

ілюстративна частина 
0-9 

2.1. Ілюстративність курсової роботи (наявність та відповідність 

діючим стандартам таблиць, графіків, схем та списку 

використаних джерел) 

 

0-5 

2.2. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим 
вимогам і дотримання графіку виконання 

0-4 

Загальна кількість балів за виконання курсової роботи 0-59 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти 

за захист курсової роботи, – 41, в т. ч. за розуміння теоретичних основ та 

практичних аспектів теми дослідження – 21 бал, за повноту та вичерпність 

відповідей на питання членів комісії – 20 балів. 

Результати захисту курсової роботи оцінюються за національною шкалою 

та шкалою ЄКТС: 

1. «Відмінно» (А), (90-100). Виставляється, якщо тема курсової роботи 

розкрита повною мірою, визначені основні категорії наукового дослідження. 

Робота виконана самостійно, містить аналіз практичних проблем. 

Представлений у ній матеріал свідчить про глибоке розуміння автором 

порушених питань. Виклад матеріалу роботи відрізняється логічною 

послідовністю, посиланнями на літературні і нормативні джерела, завершується 

конкретними висновками. Курсова робота оформлена акуратно, відповідно до 

вимог. 
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2. «Добре» (В, С), (74-89). Виставляється, якщо розкритий основний зміст 

теми, робота виконана переважно самостійно, містить аналіз практичних 

проблем. Зміст розкриває тему курсової роботи, визначені основні параметри 

апарату дослідження. Зміст підрозділів розкриває тему курсової роботи. 

Викладений у ній матеріал свідчить про достатньо глибоке розуміння автором 

порушених питань. Виклад матеріалу роботи відрізняється логічною 

послідовністю, посиланнями на літературні і нормативні джерела, завершується 

конкретними висновками. Курсова робота оформлена акуратно, відповідно до 

вимог. 

3. «Задовільно» (D, Е), (60-73). Виставляється, якщо тема курсової роботи 

розкрита частково, робота виконана в основному самостійно, містить елементи 

аналізу досліджуваної проблеми. Зміст частково розкриває тему курсової 

роботи, не повністю визначені основні параметри наукового апарату. Зміст 

розділів і підрозділів частково розкриває тему курсової роботи. Не всі порушені 

питання викладені достатньо глибоко, є порушення логічної послідовності, 

посилання на літературні і нормативні джерела не відповідають новим вимогам. 

Курсова робота оформлена з порушеннями. 

4. «Незадовільно» (FX, F), (1-59). Виставляється, якщо не розкрита тема 

курсової роботи. Робота виконана не самостійно, має описовий характер. Її 

матеріал викладений без логічної послідовності, фрагментарно; зміст не 

відповідає темі курсової роботи та не розкриває розділи і підрозділи, не 

визначені основні параметри апарату. Посилання на літературні і нормативні 

джерела оформлені з грубими порушеннями. 

У випадку отримання здобувачем вищої освіти при захисті курсового 

проекту (роботи) оцінки «незадовільно» (FX, F) рішенням кафедри йому може 

бути запропонована нова тема і новий термін виконання курсової роботи. 

Здобувачі вищої освіти, які без поважної причини не подали курсову роботу у 

визначений термін або не захистили її, вважаються такими, що мають 

академічну заборгованість. 

 

10. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Під час виконання курсової роботи здобувачі вищої освіти ведуть 

доброчесний діалог з керівником роботи. Середовище та атмосфера діалогу при 

цьому мають бути дружніми, творчими, відкритими до ефективного пошуку та 

вирішення проблем досліджень. Усі поставлені завдання мають бути виконані у 

встановлені строки та терміни. Під час роботи не допускаються будь-які 

порушення академічної доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких 

формах до студента застосовуються заходи, передбачені політикою вищого 

навчального закладу з урахуванням та відповідно до нормативних вимог 

законодавства (про вищу освіту та іншого), ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності й інших нормативно-правових актів обов’язкового та 

рекомендаційного характеру, у т.ч. відомчих рекомендацій у/для закладах (-ів) 

вищої освіти. 
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Додаток А 

 

 
Завідувачу кафедри підприємництва і 

права 

Махмудову Х.З. 

 

студента (ки) курсу групи 

ННІ ЕУПІТ 

спеціальності «081 Право» 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу затвердити тему курсової роботи   
 

 
 

(назва теми) 

з дисципліни «Цивільне право України». 

 
 

Науковим керівником курсової роботи прошу призначити доцента кафедри 

підприємництва і права Шведенко П.Ю. 
 

 

(дата) (підпис) (прізвище) 

 
 

„Прошу затвердити” 

керівник курсової роботи 
 

(підпис) (прізвище) 

 
 

„ ” 202 р. 
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Додаток Б 
 

Зразок титульного аркуша курсової роботи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
Кафедра підприємництва і права 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Цивільне право України» 

 

на тему:_   

  _   
 

 

Здобувача вищої освіти  курсу групи   

Навчально-наукового інституту економіки, 

управління, права та  інформаційних 

технологій спеціальності 081 «Право» 

   _ 

(прізвище та ініціали) 

Науковий керівник: _   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Полтава 202__ рік 



25  

 

 
 

Полтавська державний аграрний університет 

Додаток В 

 

Навчально-науковий інститут економіки, 

управління, права та інформаційних технологій                          Форма навчання    

Спеціальність(напрям підготовки)  Курс, група     
 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ 

курсової роботи 
 

здобувача вищої освіти     
на тему    

Обсяг курсової роботи (роботи)  Кількість використаних джерел     
Загальна оцінка роботи (роботи) (необхідне підкреслити, у разі потреби – доповнити): актуальність теми 

розкрита – фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; ступінь втілення мети та виконання завдань 

дослідження – низький; середній; високий; повнота розкриття теми роботи у змісті – фрагментарно; на 

середньому    рівні;    у    повному    обсязі.        
 

Загальна оцінка змісту та якості оформлення роботи (роботи) (необхідне підкреслити, у разі потреби – 
доповнити):теоретичний розділ містить критичні узагальнення різних підходів до постановки і вирішення 

досліджуваної проблеми: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; аналітичний розділ містить 
ознаки практичного дослідження: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; проектний розділ 

містить конкретні пропозиції та наукові розробки: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; 

додатки пов’язані з матеріалом роботи: фрагментарно; на середньому рівні, у повному обсязі; висновки за 

результатами досліджень мають обґрунтування: недостатнє, відносно достатнє, достатнє; пропозиції мають 

характер –   декларативний,   певною   мірою   практичний,   практичний.      
 

Результати оцінювання курсової роботи (роботи) 

Параметр оцінки (рекомендований діапазон оцінки в балах) 
Результат 

оцінювання 

1. Пояснювальна записка (до 50 балів) 

1.1. Обґрунтування актуальності обраної теми роботи, формулювання мети, завдання, об’єкта та 
предмета дослідження (0-5) 

 

1.2. Відповідність змісту курсової роботи (роботи) темі та затвердженому плану (0-5)  

1.3. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження та глибина і якість 
аналізу теоретичного матеріалу (наявність критичних узагальнень різних підходів до постановки і 

вирішення проблеми відповідно до теми курсової роботи (роботи), коректність використання 
понятійного апарату, посилання, цитування) (0-10) 

 

1.4. Якість практичного дослідження та його детальний аналіз з використанням наукових методів 
(аналітичних, статистичних, методів моделювання тощо) та новітніх інформаційних джерел (0-15) 

 

1.5. Науковий підхід до виявлення проблем та обґрунтованість рекомендаційної (проектно- 
рекомендаційної) частини, практична значущість висновків відповідно до досліджуваної теми (0- 

15) 

 

Разом  

2. Відповідність оформлення курсової роботи та її ілюстративна частина (до 9 балів) 

2.1. Ілюстративність курсової роботи (роботи) (наявність та відповідність діючим стандартам 
таблиць, графіків, схем та списку використаних джерел) (0-3) 

 

2.2. Відповідність оформлення курсової роботи (роботи) встановленим вимогам і дотримання 
графіку виконання (0-6) 

 

Разом  

Загальна кількість балів за виконання курсової роботи (роботи) (до 59)  

 

Висновки (підкреслити): 

- рекомендувати до захисту без доопрацювання; 

- рекомендовано до захисту при умові доопрацювання    

- не рекомендовано до захисту, необхідно суттєво доопрацювати    

Роботу перевірив:    
 

« » 202  р. 
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Додаток Г 

Зразок змісту курсової роботи 

 
 

ЗМІСТ 
 

Вступ  3 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика, особливості і види цивільно- 

правових засобів захисту права власності 

5 

РОЗДІЛ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права 

власності 

18 

РОЗДІЛ 3. Інші цивільно-правові засоби захисту права власності 27 

Висновки 
 

34 

Список використаних джерел 

Додатки   
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Додаток Д 

Зразки оформлення списку використаних джерел 

ПРИКЛАДИ 

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

 

 

 

 

 

 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право: конспект лекцій. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на 

еміграції (1919–1993 рр.): монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 600 с. 

3. Вагіна О. М. Політична етика: навч.-метод. посіб. Запоріжжя: 

ЗНУ, 2017. 102 с. 

4. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн: курс лекцій. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 145 с. 

5. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 

підприємства: теорія і методологія: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 

2017. 240 с. 

6. Гурська Л. І. Релігієзнавство: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та 

доповн. Київ: ЦУЛ, 2016. 172 с. 

7. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника: навч. посіб. Київ: 
Талком, 2016. 340 с. 

 

 

 

 

 
Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: 

монографія. Харків: Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції: навч. посіб. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси: конспект лекцій. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 102 с. 

4. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент: навч. 

посіб. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 131 с. 

5. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 

організацією: навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2015. 212 с. 

 

 

 

 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні 

системи і технології у фінансах: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 

2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. Судові та 

правоохоронні органи України: навч. посіб. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 

206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 

студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності: монографія. 

Харків: ХНПУ, 2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія 

економіки та економічної думки: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і 

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: 

станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін.; за заг. ред. 
О. М. Литвинова. Київ: ЦУЛ, 2016. 528 с. 
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 2. Операційне   числення:   навч.   посіб.   / С. М. Гребенюк   та ін. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 88 с. 

3. Основи охорони праці: підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге 
вид. Київ: ЦУЛ, 2016. 264 с. 

 
Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання: монографія / за 

заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна 

психологія: навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ: ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної 
власності: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ: ЦУЛ, 2015. 560 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991– 

2016) / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Криміналістика: конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана; уклад. 
Ж. В. Удовенко. Київ: ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні: монографія 

/ за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні   економічні   відносини:   навч.   посіб.    / за   ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса: ОНУ, 2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за 

заг. ред. Т. А. Латковської. Київ: ЦУЛ, 2017. 176 с. 

6. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження 

актуальних проблем: монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків: 

Право, 2016. 488 с. 

7. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування 

вищої освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 

5–6 жовт. 2017 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 216 с. 

8. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: зб. 

наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ: Ін-т 

всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 

9. Антологія української літературно-критичної думки першої 

половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ: Смолоскип, 2016. 

904 с. 

 

 

 

 

 

 
Багатотомні видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ: 

САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Лодий П. Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1 / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев; Мелитополь: 

НПУ им. М. Драгоманова; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. 306 с. 

3. Новицкий О. М. Сочинения: в 4 т. Т. 1. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев; Мелитополь: НПУ 

им. М. Драгоманова; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. 382 с. 

4. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / 

Акад. прав. наук України. Харків: Право, 2009. Т. 2: Конституційні 

засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. 

ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 

5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6 т. Харьков: 

Право, 2007. Т. 4: Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

 
 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним 
законодавством України: автореф. дис ..... канд. юрид. наук: 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: 

сутність і роль у формуванні державної політики: автореф. дис. ... 
канд. політ. наук: 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 
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 3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні 

та конституційно-правовий механізм його реалізації: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

 

 

 

Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї 

(кінець XVIII – початок XX ст.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / 

Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу 

для дослідження статичного деформування складених тіл: дис. ... 

канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 
3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально- 

економічного розвитку промислового підприємства: дис д-ра 
екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178–179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 р. № 

3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48–49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Дата оновлення: 28.09.2017. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 

15.11.2017). 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний 

вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 

6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 роки: Указ 

Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур’єр. 

2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник 

України. 2017. № 20. С. 136–141. 

8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного 

службовця: затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. 

служби від 05.08.2016 р.  № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. 
(№ 38). С. 15–16. 

 

 

 

 

Архівні документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови 

Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки 

та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. 

держ. архів громад. об’єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 

63, 64 зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади 

та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. 

Спр. 1–3. 

3. Наукове     товариство      ім.     Шевченка. Львів.     наук.     б-ка 

ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

 

 
Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, 

Бюл. № 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у 

дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 
01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 

визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма- 

методами. Чорнобиль: Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 

2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 

06-1). 

2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров 

радиационного повреждения материалов нейтронами источника 

ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, управляемой 

ускорителем электронов. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., 

табл. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. Центр «Харьк. физ.- 

техн. ин-т»; ХФТИ2006-4). 

 

 

 

 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ: 

Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила 

(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; 

чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку 

України, 2014. 15 с. (Інформація та документація). 

 

 

 
Каталоги 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк: Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України: кат. вист. / Харків. держ. 

наук.     б-ка      ім.      В. Г. Короленка;      уклад.:      Л. І. Романова, 
О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: кат.-довід. / 

авт.-упоряд.: М. Зобків та ін.; Упр. культури Львів. облдержадмін., 

Львів. іст. музей. Львів: Новий час, 2003. 160 с. 

 

 

 

 

 

 
 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності: бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала; 

Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 60 с. 

2. Микола Лукаш: біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів: 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська 

біобібліографія; ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

в незалежній Україні: бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та 

ін.; наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці:  

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя 

від дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992– 

2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків: Одісей, 2003. 128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні 

бібліографічні покажчики (1856–2013). Київ: Національна бібліотека 

України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української 

біографістики; вип. 3). 

 
Частина видання: 

книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и 

роль Конституционного Суда Украины в толковании 

международных договоров / М. А. Баймуратов. Михайло 

Баймуратов: право як буття вченого: зб. наук. пр. до 55-річчя проф. 

М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. 
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 С. 477–493. 

2. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та 

адміністративна деліктність. Адміністративне право України: 

підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

3. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства 

в управлінні: монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Частина видання: 

матеріалів 

конференцій  (тези 

доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932–1933 років: втрати 

української нації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 

жовт. 2016 р.). Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. 

Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: тези 

доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе 

общественных отношений. Формирование толерантного сознания в 

обществе: материалы VII междунар. антитеррорист. форума 

(Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб 

формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. 

Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі: зб. тез доп. 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3–4 берез. 2016 р.). 

Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання 

хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих 

наук: матеріали III регіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 29 
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