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Вступ 

 

Курсова робота з дисципліни «Підприємництво» є самостійним 

дослідженням студента, яке передбачає поглиблене оволодіння 

теоретичним матеріалом, проведення аналізу отриманих даних, а також 

розробку пропозицій щодо удосконалення діяльності суб’єкта 

господарювання.  

Виконання курсової роботи є важливим етапом вивчення 

дисципліни «Підприємництво». Курсова робота виконується у 

відповідності до навчального плану і є однією з найбільших за обсягом 

самостійних робіт студента. 

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно. При виборі 

теми слід враховувати актуальність проблеми в теоретичному і 

практичному відношенні, місце своєї нинішньої або передбачуваної в 

майбутньому роботи, власний інтерес до проблеми,  наявність літератури 

з досліджуваної тематики, можливість отримання відповідних фактичних 

даних. 

Рівень виконання курсової роботи свідчить про вміння працювати з 

навчальною та науковою літературою, рівень володіння економічним 

апаратом, вміння формулювати висновки на основі узагальнення 

результатів проведених аналітичних досліджень і обґрунтовувати 

практичні рекомендації за матеріалами курсової роботи. 

В сучасних умовах розвитку економіки, необхідною є  підготовка 

висококваліфікованих фахівців здатних до ефективних дій в динамічних  

й часто невизначених ринкових реаліях. Тому курсова робота передбачає 

можливість формулювання власної бізнес-ідеї та розробки механізму її 

реалізації. При цьому студент працює над вирішенням організаційно-

економічних, фінансових та управлінських завдань, необхідних для 

започаткування власної справи та впровадження бізнес-ідеї. 

Під час виконання курсової роботи автор повинен проявити 

здібності до творчого пошуку, наукових розробок, аналізу, 

продемонструвати навички підготовки та прийняття економічних, 

організаційних і управлінських рішень. При цьому повинен 

використовуватися повний набір знань, отриманих в процесі вивчення 

дисципліни. 

Дані методичні вказівки призначені для надання практичної 

допомоги студентам при виконанні курсової роботи. Вони визначають 

вимоги до її структури, змісту та оформлення. У методичних вказівках 
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наведено методичні  поради до виконання курсової роботи, орієнтовний 

перелік тем, зміст курсових робіт, список рекомендованої літератури та 

ін. Виконання курсової роботи здійснюється студентом у відповідності 

до отриманого завдання під керівництвом викладача у терміни, 

встановлені графіком навчального процесу. 

 

 

1. Загальні положення  

 

Написання курсової роботи – процес, що включає в себе ряд 

взаємопов’язаних етапів: 

 вибір теми;  

 збір і попереднє вивчення матеріалів;  

 розробка плану курсової роботи та його затвердження у 

наукового керівника;  

 обробка даних, їх аналіз та узагальнення;  

 виконання необхідних економічних розрахунків;  

 оформлення курсової роботи та здача на перевірку;  

 захист курсової роботи. 

Виконані на високому науковому та творчому рівні курсові роботи 

можуть бути рекомендовані науковим керівником до участі у щорічних 

конкурсах студентських наукових робіт або до опублікування у наукових 

виданнях. 

Курсова робота в готовому варіанті повинна бути представлена на 

перевірку не менше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. 

Курсова робота реєструється на кафедрі та перевіряється викладачем в 

термін не менше 7 робочих днів.  

Перевірена курсова робота повертається студенту для 

ознайомлення та підготовки до захисту. Дата захисту курсової роботи 

визначається науковим керівником. Курсова робота має обов'язково бути 

захищена до здачі екзамену з дисципліни. 

 

 

2. Мета і завдання курсової роботи 

 

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та 

систематизація теоретичних знань та практичних навичок, які отримані 

студентами при вивченні дисципліни «Підприємництво», набуття вмінь 
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самостійно досліджувати, узагальнювати та вирішувати організаційно-

економічні проблеми діяльності підприємств. 

Виконання курсової роботи спрямоване на вирішення таких 

завдань: 

 сприяння більш глибокому засвоєнню дисципліни студентами; 

 подальший розвиток навичок використання літературних 

джерел, економічних  методів та обчислюваної техніки; 

 оволодіння методикою дослідження при вирішенні конкретних 

питань, що розглядаються в курсовій роботі; 

 набуття вмінь робити самостійні економічні обґрунтування, 

висновки та пропозиції. 

 

 

3. Вимоги до змісту, оформлення та структури курсової роботи 

 

За змістом курсова роботи носить навчально-дослідницький 

характер. 

Курсова робота повинна: 

 відображати новизну тематики, що розглядається, її 

актуальність; 

 відрізнятися якістю викладення матеріалу, науковим підходом 

та системним аналізом існуючих в науковій літературі точок зору; 

 містити чітке формулювання цілей, завдань і гіпотез, 

визначення предмету і об'єкту дослідження; 

 відповідати всім вимогам, що висуваються до змісту та 

наповнення курсових робіт подібного типу. 

Серед іншого, курсова робота має включати: 

- теоретичний розділ, де студент демонструє свої знання теорії 

питання; 

- аналітичний розділ, в якому студент демонструє вміння 

використовувати методи економічного аналізу для вирішення 

поставлених в роботі завдань; 

- розрахунковий розділ, в якому пропонуються і обґрунтовуються 

шляхи забезпечення ефективності функціонування об’єкта 

дослідження. 

Важливою вимогою до курсової роботи, в розрізі будь-якої із 

запропонованих тем, є виконання її на прикладі практичних матеріалів 

діяльності виробничих підприємств, підприємств сфери послуг, 
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підприємств гуртової та роздрібної торгівлі, торгового-посередницьких 

підприємств та ін.  

У разі обрання відповідної теми, автором роботи може бути 

запропонований та описаний механізм створення нового підприємства, а 

також наведені можливі прогнозовані результати його функціонування. 

Курсова робота повинна включати аналітичні таблиці, графіки і 

діаграми, що наочно ілюструють розрахункові дані, залежності та 

динаміку. 

Курсова робота виконується української мовою та повинна бути 

надрукована з однієї сторони на листах білого паперу формату А4 

(210х297).  

Текст курсової роботи необхідно розташовувати, залишаючи поля 

таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє  і 

нижнє – не менше 20 мм. Текст друкують шрифтом Times New Roman 14 

через 1,5 міжрядкових інтервали. 

Кожен розділи курсової роботи слід починати з нової сторінки. 

Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без 

крапки у кінці. Обсяг курсової роботи може варіювати у межах 40-50 

сторінок (без додатків).  

Курсова робота повинна мати титульну сторінку, після якої йде 

аркуш завдання (Додатки А та Б). Далі, у змісті, необхідно обов’язково 

вказувати номери сторінок, на яких знаходяться ті чи інші розділи. У 

роботу вкладається рецензія наукового керівника. 

Стандартна структура курсової роботи:   

 титульна сторінка; 

 завдання; 

 зміст; 

 вступ; 

 теоретичний розділ; 

 аналітичний розділ; 

 розрахунковий розділ; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 
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4. Методичні  поради до виконання курсової роботи 
 

Вступ включає обґрунтування актуальності дослідження 

пропонованої проблеми. Необхідно окреслити наукову цінність,  

відобразити практичну значимість дослідження, визначити його цілі та 

завдання, предмет і об'єкт, а також методи дослідження. 

Перший розділ (теоретичний) присвячується огляду сучасного 

стану предмета дослідження та містить виклад теоретичних основ 

досліджуваної проблеми. Тут повинні бути розкриті поняття і сутність 

досліджуваного явища або процесу, уточнено формулювання та ін.  

Студенту слід аргументовано викласти свою точку зору стосовно 

сутності досліджуваних питань. Особливу увагу при написанні 

теоретичного розділу необхідно приділити використанню цитат з 

літературних джерел для підтвердження висловлюваної точки зору. 

Використовувані поняття, визначення та терміни повинні бути 

загальноприйнятими. Теоретичні положення повинні стати основою 

проведення аналізу та розробки пропозицій і рекомендацій, що містяться 

в аналітичному та розрахунковому розділах. 

Другий розділ виконується на конкретному практичному матеріалі 

об'єкта дослідження і повинен містити аналітичні таблиці, графіки та 

діаграми і результати самостійно проведених досліджень з відповідними 

висновками. 

Даний розділ повинен включати коротку характеристику існуючого 

або пропонованого для створення комерційного підприємства (бізнесу, 

стартапу і т.д.), аналіз місця розташування та ринок його діяльності, 

характеристику організаційно-правової структури, матеріально-технічної 

бази та аналіз основних фінансово-економічних показників господарської 

діяльності, що відображають стан і потенціал підприємства. При аналізі 

організаційно господарської діяльності підприємства акцент повинен 

бути зроблений на показники, які найбільш тісно пов'язані з темою 

роботи. Розділ може також містити оцінку зовнішнього середовища, що 

включає конкурентне середовище і споживчий ринок. 

На основі проведених аналітичних розрахунків дається якісна 

оцінка впливу різних факторів та їх характеристика. Визначаються 

способи усунення впливу негативних факторів і посилення ролі факторів, 

що здійснюють позитивний вплив на той чи інший показник діяльності 

підприємства. 
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Аналіз може здійснюватися загальнонауковими, економіко-

математичними, соціологічними, статистичними, експертними та іншими 

методами. Матеріали аналізу повинні служити базою для подальшої 

розробки пропозицій. 

Зміст третього розділу визначається темою дослідження, 

характером пропозицій і глибиною проведеного у другому розділі 

аналізу. Необхідно розробити пропозиції, реалізація яких дозволить 

намітити шляхи вирішення виявлених проблем. Пропозиції повинні 

включати включають такі основні моменти: перелік пропонованих 

заходів та їх коротку характеристику; процедуру організації та 

впровадження пропонованих кроків. 

Рішення, що розробляються, повинні забезпечувати реалізацію 

наступних завдань: 

- підвищення (для новостворюваних підприємств – забезпечення) 

ефективності ведення комерційної діяльності; 

- усунення «вузьких місць» в організації роботи бізнесу; 

- ліквідацію виявлених під час аналізу втрат фінансових, 

матеріальних і трудових ресурсів; 

- просування на ринок нових конкурентоспроможних товарів або 

послуг. 

Заходи повинні бути економічно обґрунтованими, містити 

показники економічної та соціальної ефективності, а також 

характеристику об'єкта до і після впровадження пропонованих кроків 

удосконалення роботи підприємства. 

Висновки представляють собою підсумок виконаного дослідження. 

Наявні тут пропозиції повинні виходити з проведених в курсовій роботі 

розрахунків і бути спрямованими на усунення виявлених недоліків і 

поліпшення комерційної діяльності об'єкта дослідження або на 

забезпечення ефективного функціонування пропонованого до створення 

автором бізнесу.  

В цілому висновки характеризують ступінь та якість виконання 

поставлених в роботі завдань. Вони повинні охоплювати всю повноту 

роботи і включати: 

 результати вивчення об'єкта дослідження в реальних умовах, 

переваги підприємства в існуючих економічних умовах, його 

недоліки, нереалізовані можливості і т.д.; 

 перелік основних заходів щодо вдосконалення досліджуваних 

питань;  
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 результати розрахунку економічного і соціального ефекту від 

запропонованих автором заходів, а також вплив цього ефекту на 

подальше функціонування підприємства. 

Список використаних джерел (зразок оформлення бібліографічного 

опису наводиться у додатку В) повинен включати літературні джерела, 

які безпосередньо використані та на які є посилання у розділах роботи. 

У додатках до курсової роботи можуть наводитися копії 

документів, схеми, графіки, таблиці, емпіричні дані та ін. 

 

 

5. Тематика курсових робіт 

 

1. Основні економічні проблеми підприємництва в Україні в 

сучасних економічних умовах. 

2. Економічна ефективність підприємницької діяльності. 

3. Підприємництво в ринковій економіці. 

4. Економічні механізми регулювання підприємницької діяльності. 

5. Економічні регулятори підприємницької діяльності. 

6. Форми залучення капіталу для розвитку підприємництва в 

сучасних умовах. 

7. Оцінка економічної ефективності підприємницької діяльності. 

8. Шляхи вирішення економічних проблем розвитку 

підприємництва. 

9. Фінансова політика держава і підприємництво. 

10. Оподаткування малого підприємництва. 

11. Підприємництво як економічні відносини, що забезпечують 

реалізацію економічних інтересів господарюючих суб'єктів ринку. 

12. Форми і способи підприємницької діяльності в сучасних умовах. 

13. Державна підтримка і стимулювання малого бізнесу в Україні. 

14. Необхідні економічні умови для підприємницької діяльності. 

15. Роль антимонопольного законодавства у розвитку 

підприємництва. 

16. Економічна роль інжинірингових і консалтингових фірм на 

ринку. 

17. Економічні особливості підприємництва на міжнародному 

ринку. 

18. Бізнес як економічні відносини, що забезпечують реалізацію 

інтересів господарюючих суб'єктів ринку. 
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19. Основні види діяльності в сфері бізнесу. 

20. Інфраструктура бізнесу як середовище його функціонування. 

21. Аутсорсинг в бізнесі. 

22. Особливості і специфіка господарської діяльності комерційних 

підприємств. 

23. Особливості і специфіка господарської діяльності 

некомерційних організацій. 

24. Індивідуальна підприємницька діяльність. 

25. Ліцензування здійснення окремих видів підприємницької 

діяльності. 

26. Сертифікація товарів робіт і послуг для здійснення окремих 

видів підприємницької діяльності. 

27. Франчайзинг як спосіб організації бізнесу. 

28. Взаємодія великого і малого бізнесу. 

29. Форми інтеграції в бізнесі. 

30. Соціальне підприємництво як бізнес з особливою місією. 

31. Особливості сімейного бізнесу. 

32. Бізнес-планування як основа підприємницької діяльності в 

умовах ринку. 

33. Кадрове забезпечення підприємницької діяльності. 

34. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. 

35. Лізинг як особлива форма фінансування бізнесу. 

36. Інноваційні форми залучення коштів в бізнес. 

37. Інноваційне підприємництво. 

38. Процедура створення підприємства. 

39. Венчурне фінансування бізнесу. 

40. Краудфандинг для підприємців. 

41. Підприємницька ідея та її вибір. 

42. Ділова культура в бізнесі. 

43. Основні фактори успіху підприємництва. 

44. Ризики у підприємницькій діяльності. 

45. Обґрунтування рішення про створення власного підприємства. 
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6. Орієнтовний зміст курсової роботи 

 

 

Курсова робота 

 

з дисципліни «Підприємництво» 

 

на тему:  

«Економічна ефективність підприємницької діяльності 

(на прикладі…)» 

 

Вступ 

 

Розділ 1. Теоретичні  аспекти розвитку підприємництва в Україні 

1.1. Сутність та значення підприємницької діяльності  

1.2. Види господарської діяльності, підприємств та 

організаційно-правові форми підприємництва 

1.3. Шляхи та напрями забезпечення ефективності 

підприємницької діяльності 

 

Розділ 2. Дослідження середовища реалізації ідеї підприємництва 

2.1.  Аналіз ринку та ринкових можливостей 

2.2.  Оцінка ризиків та загроз 

 

Розділ 3. Практичні підходи до впровадження обраної моделі 

підприємницької діяльності  

2.1 Організаційний механізм роботи суб’єкта підприємництва  

2.2 Розрахунок очікуваної ефективності функціонування 

пропонованого бізнес-стартапу 

 

Висновки 

 

Список використаних джерел 

 

Додатки 
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7. Рекомендована література та посилання 

 

1. ДСТУ 3008:2015 Національний стандарт України. Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання. URL: http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-

r/59-gost/1320-dstu-3008-2015 

2. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено 

вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

(Інформація та документація). З внесеними поправками. 

3. Гой І. В., Смелянська Т. П. Підприємництво : навч. посіб. Київ, 2013. 

368 с. 

4. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. Київ : Знання-

Прес,  2002. 239 с. 

5. Вороніна Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Малий 

бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. 

посіб. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 307 с. 

6. Козловський В.О. Основи підприємництва : навч. посіб. Вид. 2-ге, 

переробл. та доп. Вінниця : 2011. 223 с. 

7. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво : навч.-метод. посіб. для  

самост. вивч. дисц. Київ, 2003. 160 с. 

8. Панкратов Ф.Г., Серьоrіна Т.К. Комерційна справа : навч. посіб. для 

вузів. Вид. 2-ге, виправ. Рівне, 2002. 352 с. 

9. Подсолонко В.А., Процан А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О. 

Підприємництво : підручник. Київ : ЦУЛ, 2003. 616 с. 

10. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : підручник. Київ : Вітер, 

2003. 435 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
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ДОДАТОК А 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

 природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра економіки підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни 

 «Підприємництво» 

на тему: 
«Економічна ефективність підприємницької діяльності  

(на прикладі…)» 
 

 

 

 

 

 

 

 Виконав (ла): 

 студент (ка) _________________ 
 група 

 ____________________________ 
 курс, прізвище, ініціали 

 Керівник: ___________________ 
                 посада, прізвище, ініціали 

 

 

 

 

Рівне – 20___ 
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ДОДАТОК Б 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту  

Кафедра економіки підприємства 

Рівень вищої освіти         бакалавр 

Спеціальність    076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 
ЗАВДАННЯ 

 

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ(ЦІ) 

 

_______________________________________ 

 

1. Тема роботи: «Економічна ефективність підприємницької діяльності (на 

прикладі…)» 

Керівник роботи: _____________________________________________________  

2. Строк подання студентом роботи: «__» _________20__ року 

3. Вихідні дані до роботи: _______________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) 
ВСТУП 

РОЗДІЛ 1.  

РОЗДІЛ 2.  

РОЗДІЛ 3.  

ВИСНОВКИ 

5. Дата видачі завдання ________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
№ 

з/п 

Назва етапів курсової  

роботи 

Строк  виконання 

етапів  роботи  

Примітка 

    

    

    

    

    

 

 
Студент                                      _________________________________   

Керівник роботи                        _________________________________ 
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ДОДАТОК В 

 

Зразок оформлення бібліографічного опису  

(ДСТУ 8302:2015 з урахуванням змін): 

 

одного автора:  
Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : 

монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Грошевий Ю. М. Вибрані праці / упоряд.: О. В. Капліна, В. І. 

Маринів. Харків : Право, 2011. 656 с. 

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального 

процесуального кодексу України: із змінами та допов. на 12 берез. 2016 

р. 12-те вид., допов. і переробл. Київ : Правова єдність, 2016. 810 с. 

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

ЗНУ, 2017. 102 с. 

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

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

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

доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

Johnson L. K. Bombs, bugs, drugs and thugs: intelligence and 

America’s quest for security. New York; London: New York University Press, 

2000. 326 р. 

двох (трьох) авторів: 

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : 

навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у 

сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

чотирьох і більше авторів: 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. 

Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2015. 84 с. 
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Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / 

Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 2008. 124 с. 

статті з продовжуючих та періодичних видань: 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 

деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць 

типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-

математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

матеріалів конференцій (тези, доповіді): 

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. 

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. 

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. 

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. 

періодичного видання (журналу, газети): 

Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 

людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету 

права. 2007. № 4. С. 88–92. 

Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 

права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 

2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 
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2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-

SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor 

Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–

108. 

довідкове видання: 

Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 

2007. С. 673. 

Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право 

України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. 

Київ, 2014. С. 54–55. 

Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. 

С. 699. 

автореферати дисертацій: 

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. 

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. 

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: 

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. 

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