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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

Курсова робота з кримінального процесуального права України є однією із 

форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички з 

даної дисципліни. 

Її метою та завданнями є: 

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань 

із даної дисципліни; 

- дослідження особливостей сучасного стану і перспектив розвитку 

законодавства та науки кримінального процесу України;  

- розвиток навичок самостійної роботи; 

- оволодіння методикою дослідження кримінально-процесуальних проблем; 

- ознайомлення та самостійне вивчення комплексу літературних джерел – 

навчальної та монографічної літератури, статей у періодичних виданнях; 

- узагальнення слідчої та судової практики стосовно вирішення конкретних 

кримінальних проваджень; 

- оволодіння методикою грамотного викладу теоретичних і практичних 

аспектів теми, аналізу дискусійних положень та обґрунтування своєї точки зору. 
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РОЗДІЛ 1: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

 

Вибір теми курсової роботи. Правильно вибрати тему – перший і 

відповідальний момент написання курсової роботи. Від вдалого обрання теми 

залежить результат курсової роботи та всього дослідження. Тема має бути добре 

знайомою, сучасно-актуальною, присвяченою розгляду важливих у теоретичному і 

практичному плані питань кримінального процесу. Вона визначається самостійно за 

переліком тем курсових робіт, що пропонуються в цих методичних рекомендаціях. 

Перелік тем є орієнтовним. 

Обирати самостійно складні для дослідження, багатоаспектні або широкі за 

обсягом теми не рекомендується, бо за обсягом часу, навчальної зайнятості та 

іншими об'єктивними причинами це може привести до поверхового викладу 

матеріалу, відсутності дослідження та недосягнення мети курсової роботи. 

Структура курсової роботи 

Курсова робота повинна мати таку структуру: 

1. Титульна (сторінка не номерується). 

2. Бланк рецензії (сторінка не номерується, в змісті роботи не зазначається). 

3. Зміст. 

4. Вступ. 

5. Основний текст, що складається з розділів, хоча б один з яких обов’язково 

повинен складатися з підрозділів. 

6. Висновки. 

7. Список використаних джерел. 

8. Практична частина. 

Підготовка курсової роботи. Перш ніж приступити до написання курсової 

роботи слід ознайомитись із цими методичними рекомендаціями, підібрати 

необхідну літературу з урахуванням змін і доповнень до чинного кримінального 

процесуального законодавства й постанов Пленуму Верховного Суду України. Така 

література вказана насамперед у програмі навчальної дисципліни та бібліографічних 
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довідниках. 

За відібраною темою, після ознайомлення з літературою, на основі 

систематизації отриманих у процесі її опрацювання знань складається план курсової 

роботи. Його складання дозволить намітити шлях розгляду основних проблем 

дослідження, послідовність викладення матеріалу, а, отже, і забезпечити досягнення 

мети роботи. 

В ЗМІСТІ роботи зазначаються: ВСТУП, РОЗДІЛИ (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2), 

ПІДРОЗДІЛИ (1.1., 1.2., 2.1., 2.2., і т. д. до кожного розділу свої підрозділи), 

ВИСНОВОК, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ПРАКТИЧНА 

ЧАСТИНА із зазначенням сторінок до кожного структурного елементу (з якої 

сторінки починається і на якій закінчується. Детальніше див. додаток 2). 

Якщо тема курсової роботи передбачає аналіз певної статті (норми) слід: 

дослідити поняття положень КПК України, які встановлені такою нормою, 

обумовленість встановлення даних положень, встановити її види, співвідношення 

понять та положень передбачених у різних частинах статті КПК, яка встановлює такі 

положення; провести аналіз елементів аналізованих норм, акцентуючи увагу на змісті 

кожної з ознак, що їх характеризують; провести відмежування аналізованої норми від 

суміжних. 

 

ВСТУП 

Вступ курсової роботи повинен містити: 

- актуальність роботи, коротку оцінку сучасного стану наукової проблеми; 

- мету; 

- завдання; 

- об’єкт і предмет дослідження; 

- практичне значення дослідження. 

Обсяг вступу курсової роботи складає 2-3 сторінки. 

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової 

роботи. 

Обрана тема є актуальною, якщо вона: 
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- зумовлена потребами суспільства і правотворчої або правозастосувальної 

діяльності; 

- передбачає короткий аналіз практики щодо стану застосування певних 

правових інститутів, конкретних норм права. 

Мета повинна відображати кінцеві прогнозовані результати дослідження. 

Мета дослідження пов’язується з об’єктом і предметом дослідження, а також з його 

кінцевим результатом та шляхами його досягнення. Мета роботи конкретизується 

через низку поставлених завдань: вивчити, описати, встановити, вдосконалити, 

розвинути, обґрунтувати, розробити тощо. 

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх вирішення 

повинно скласти зміст розділів курсової роботи. 

Об’єкт дослідження – це правове явище, процес або суспільні відносини, які 

зумовлюють проблему, і обрані автором для вивчення. 

Предмет дослідження міститься у межах об’єкта. Він лише вказує на суттєві 

зв’язки та відносини, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного 

дослідження. Предмет визначає тему дослідження. 

Об’єкт, предмет і мета повинні бути логічно взаємоузгоджені та пов’язані між 

собою і темою курсової роботи. 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Основна частина повинна відповідати наступним вимогам: 

- поділ на окремі розділи, в яких розкривається зміст теми дослідження. У 

кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези, 

підтверджені посиланнями на нормативно-правові акти, думки різних авторів, 

результати анкетування, експерименту, аналітичних даних та практичного досвіду. 

Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути 

підпорядкований одній головній ідеї; 

- кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ 

випливати з іншого; 

- основна частина курсової роботи складається з розділів. Зміст розділів 
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повинен відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Назва розділів 

не повинна співпадати з назвою всієї роботи. Матеріал у розділах повинен 

викладатись логічно, лаконічно і аргументовано та відповідати вимогам, які 

ставляться до курсових робіт. 

В основній частині необхідно: 

- провести теоретичний аналіз проблеми, яка досліджується: розкрити історію 

розвитку питання; визначити ступінь вивченості на основі огляду відповідної 

вітчизняної та зарубіжної літератури; уточнити поняття та сутність об’єкта, який 

вивчається; дати оцінку ролі та значення обраного об’єкта дослідження; показати 

місце предмету дослідження у структурі правової системи, елементом якої він є, 

класифікувати та уточнити наукові поняття та інше; 

- розкрити правову суть теми та теоретичні підходи щодо її аналізу; 

- приділити увагу вивченню законодавчої та нормативної бази з відповідної 

тематики; 

- дати коротку організаційно-правову та правову характеристику об’єкту і 

предмету дослідження; 

- на підставі теоретичного матеріалу, чинної нормативно-правової бази та 

даних практики про позитивні та негативні сторони діючого законодавства 

висловити власну думку. 

Висвітлення питань основної частини, внесених до плану, повинно бути 

конкретним, повним за обсягом, аргументованим та обґрунтованим, базуватися на 

кримінальних процесуальних правових нормах та положеннях іншого галузевого 

законодавства, постановах Пленуму Верховного Суду України, позиції судової та 

слідчої практики тощо. Висвітлення питань необхідно подавати у такому порядку: 

суспільно-політична характеристика проблеми, її практична значимість, аналіз 

основного нормативного матеріалу, врахування думки та поглядів на проблематичні 

питання в літературі, висновок і його зв’язок із наступними питаннями. На спірні 

проблеми (концепції) теми, які виникають у теорії та практиці, слід висловлювати і 

свою думку та аргументувати її. Всі висновки повинні бути обґрунтовані. 

Механічне переписування літературних джерел при розкритті теми 
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недопустиме. 

 

ВИСНОВКИ 

Завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки 

проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень. 

Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. 

У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів дослідження. В стислій 

формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором узагальнення – 

висновки конкретного характеру. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Список використаних джерел (додаток 3), який опрацьований під час 

написання роботи, подається в алфавітній послідовності, з дотриманням 

бібліографічних вимог, із обов'язковим зазначенням автора (авторів), назви роботи, 

назви видання, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості 

сторінок монографії, посібника чи сторінок, на яких розміщена частина, що 

використовувалась у роботі (наукова стаття, розділ підручника тощо). 

Якщо йдеться про нормативний акт слід вказувати джерело його офіційного 

опублікування, з наступними змінами і доповненнями, з вказівкою на джерело їх 

офіційного опублікування. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із 

бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання». 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

В практичній частині курсової роботи виконати наступні завдання: 

1. Проаналізувати 2 вироки одного з судів України згідно реєстру судових 

рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/ провівши їх через судові інстанції та вказавши: 

http://reyestr.court.gov.ua/
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- якими доказами обґрунтовано рішення та в результаті проведення яких 

слідчих дій їх отримано; 

- які пом’якшуючі та обтяжуючі обстави взяв до уваги суд;  

- як вирішено питання з запобіжними заходами;  

- вказати посилання на реєстр судових рішень. Наприклад, 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83595412. 

2. Скласти 10 тестів з теми, що відповідає порядковому номеру студента в 

журналі обліку (після 20 номеру, перша цифра не враховується), в яких 4-5 варіантів 

відповідей, з яких одна правильна. 

3. Опрацювати одне з рішень ЄСПЛ, що стосується порушення прав людини в 

кримінальному провадженні, вказавши рух справи в національному судочинстві. 

Законспектувати основні положення. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА 

ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Робота повинна бути виконана самостійно, надрукована, написана грамотно. 

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою 

принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). 

На титульній сторінці слід вказати назву навчального закладу; назву 

факультету; назву кафедри, на якій виконана робота; тему роботи; посада, науковий 

ступінь і наукове звання (якщо викладачу присвоєно науковий ступінь чи наукове 

звання), прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника; факультет, курс, групу, в 

якій навчається автор, його прізвище, ім'я та по батькові, місце виконання (додаток 

1). 

Після титульної сторінки повинен бути чистий бланк рецензії (додаток 4), на 

якому викладач викладає всі позитивні сторони роботи, а також, недоліки, які 

студент повинен усунути або письмово (переробити курсову роботу з усуненням 

суттєвих недоліків) або усно при захисті роботи (якщо недоліки не суттєві). Бланк 

рецензії не номерується. 

Як вже зазначалось, текст основної частини роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА» друкують великими літерами симетрично до набору. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в 

розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, 

ставиться крапка. 
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Загальні правила посилання на використані джерела. 

При написанні роботи студент повинен посилатись на джерела, матеріали або 

окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 

розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі 

посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей 

про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з’ясувати його зміст, мову тексту та обсяг. Посилатись слід на останні видання 

публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли 

наявний у них матеріал не включений до останнього видання. 

При написанні роботи слід дотримуватись вимог «Положення про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Приватному вищому навчальному 

закладі «Університет Короля Данила», яке діє в Університеті. 

Посилання на використані джерела оформляються наступним чином: 

У квадратних дужках вказується номер джерела у списку використаних 

джерел і через кому сторінки [4, с.8] або [4, с.8-12]. Цитати слід брати в лапки. 

Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше 

скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. 

У випадку використання матеріалів отриманих із мережі Інтернет слід 

вказувати їх електронну адресу. 

Обсяг курсової роботи в межах 25-30 сторінок друкованого тексту (шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5). Практична частина не 

включається в цей обсяг. Текст повинен міститись лише на одній сторінці листа, з 

полями: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см. 

Робота повинна бути підшита та пронумерована. Нумерація проводиться у 

верхньому правому куті аркуша. На титульній сторінці номер не ставиться. 

Номерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою 

курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок 

курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться. 

Здача та захист курсової роботи. Курсова робота здається на кафедру для 

реєстрації з розрахунку, щоб вона була передана на кафедру для рецензування не 



13 

 

пізніше ніж за два тижні до захисту. Після перевірки науковим керівником роботи 

повертається з рецензією та висновком допускається вона до захисту чи ні. 

Курсова робота, яка виконана не самостійно, з грубими юридичними 

помилками, в якій не розкрита обрана тема, не використовується нормативний 

матеріал та судова практика (якщо така є), відсутні посилання на використані 

літературні джерела, містить ознаки плагіату, чи інші грубі помилки повертається 

автору. 

В такому випадку повторно виконується вся робота, з урахуванням вказівок, 

зазначених у рецензії і разом із нею знову повертається на кафедру. 

Захист допущених курсових робіт проводиться за розкладом занять і 

оцінюється у відповідності до встановлених вимог.  

 

Тематика курсових робіт з дисципліни «Кримінальне процесуальне 

право України» 

1. Основні етапи розвитку кримінального процесуального права.  

2. Принцип нeдoтopкaнocті житла чи іншого володіння особи .  

3. Глacніcть і відкритість судового провадження. 

4. Законність як принцип кримінального процесу.  

5. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засади 

кримінального процесу. 

6. Засади досудового провадження. 

7. Засади провадження в судових інстанціях. 

8. Суд та підсудність. 

9. Учасники кpимінaльнoгo провадження.   

10. Зaxиcник y кpимінaльнoмy пpoцecі. 

11. Прокурор у кримінальному провадженні. 

12. Підозрюваний у кримінальному провадженні. 

13. Обставини, які виключaють yчacть y кpимінaльнoмy провадженні. 

14. Процес доказування та його структура. 

15. Предмет та межі кримінального процесуального доказування. 
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16. Суб’єкти доказування в кримінальному процесі. 

17. Види процесуальних джерел доказів.  

18. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні.  

19. Форми фіксування кримінального провадження. 

20. Процесуальні строки в кримінальному процесі. 

21. Процесуальні витрати  в кримінальному процесі. 

22. Цивільний позов в кримінальному процесі. 

23. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

24. Пoняття і знaчeння зaпoбіжниx заходів. 

25. Bиди зaпoбіжниx зaxoдів. 

26. Тримання під вapтою як запобіжний захід. 

27. Законне затримання як тимчасовий запобіжний захід. 

28. Cлідчі (розшукові) дії: поняття та види. 

29. Допит: поняття та види.  

30. Огляд: поняття та види.  

31. Обшук як слідча (розшукова) дія. 

32. Порядок призначення та проведення судових експертиз в кримінальному 

процесі. 

33. Слідчий експеримент  як слідча (розшукова) дія. 

34. Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія.   

35. Негласні слідчі (розшукові) дії.  

36. Повідомлення про підозру як етап досудового розслідування 

кримінального провадження. 

37. Суть і завдання стадії досудового розслідування.  

38. Haгляд пpoкypopa зa дoдepжaнням зaкoнів opгaнaми дocyдoвoгo 

розслідування.   

39. Підслідність кримінальних правопорушень.  

40. Зупинення досудового розслідування.  

41. Форми закінчення досудового розслідування. 
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42. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. 

43. Загальні положення судового розгляду кримінальних проваджень. 

44. Процедура судового розгляду кримінальних проваджень. 

45. Межі судового розгляду  кримінальних проваджень. 

46. Судові рішення: поняття та види. 

47. Реалізація функції обвинувачення в кримінальному процесі. 

48. Peaлізaція засад кpимінaльнoгo пpoцecy в cyдoвoмy poзгляді. 

49. Учacники cyдoвoгo poзглядy кримінальних проваджень. 

50. Викoнaння судових рішень.   

51. Перегляд вироків суду першої інстанції в апеляційному порядку.  

52. Провадження в суді касаційної інстанції. 

53. Особливі порядки кримінального провадження: поняття та види. 

54. Провадження зa нoвoвиявлeними або виключними oбcтaвинaми. 

55. Кримінальне провадження на підставі угод. 

56. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

57. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.  

58. Кримінальне провадження щодо нeпoвнoлітніx. 

59. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.  

60. Кримінальний процес Великобританії. 
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ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 
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1
 

 
 

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. Немеркнуча слава новітніх запорожців: 

історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі 

(1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні 

та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2016. 600 с. 

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

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 

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

лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 

підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 240 с. 

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

та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. 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. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й 

управління освітою : навч.-метод. посіб. 

Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 

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

 

1 Використано із електронного ресурсу за посиланням: URL: 

http://library2.stu.cn.ua/Files/downloadcenter/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B

8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%94%D0%A1%D0%A2%D

0%A3%2083022015-ilovepdf-compressed.pdf 
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Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. 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. О. 

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. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 

Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

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

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 

2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., 

Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 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) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 
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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.: 
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5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні 

бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна 
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» 

ДОДАТОК 4 

Форма рецензії наукового керівника 

РЕЦЕНЗІЯ 

на курсову роботу 

студента групи ________________________ факультету суспільних і прикладних наук 

Університету Короля Данила 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему: « _______________________________________________  

Актуальність теми ________________________________________  

Практичне значення роботи ________________________________  

Ступінь самостійності студента при виконанні роботи 

та використані літератури __________________________________  

Рівень логічності, послідовності, аргументованості змісту ______  

Якість оформлення роботи _________________________________  

Недоліки ________________________________________________  

Загальний висновок про можливість допуску роботи до захисту 

« ________ » __________ 201_ р. 

Науковий керівник 

(посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 ______________________________________  (прізвище, ініціали)

 

 

 


