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Вступ 
Курсова робота – завершальний етап навчання студента у вузі. Вона є 

вищою формою його самостійних науково-дослідницьких пошуків і виявляє 
ступінь професійної підготовки, здатність до самостійного мислення, до 
самостійної практичної діяльності. 

Студент готується до написання курсової роботи, поступово 
набуваючи навичок самостійного опрацювання наукової літератури, 
періодичної преси, бібліографічних джерел, архівних матеріалів та первинної 
документації підприємств тощо. В ознайомленні з методами наукової роботи, 
в прищепленні навичок наукового дослідження велику роль відіграють 
практичні і семінарські заняття на 5 – 6 курсах та наукові семінари, в яких 
працюють студенти 5 – 6 курсів. 

Головна мета виконання курсової роботи — глибоко і творчо вивчити 
конкретне питання (проблему) теорії та практики з елементами поглибленого 
аналізу, опанувати методи наукового дослідження. У процесі роботи 
студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння: 

– самостійно формулювати проблему дослідження; 
– визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження; 
– здійснювати пошук і добір необхідної наукової інформації; 
– аналізувати реальні факти і події, пов'язані з діяльністю підприєм-

ницьких структур (підприємств виробничої, житлово-комунальної,  
побутової та соціальної сфери) всіх форм власності; 

– логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити 
висновки;  

– правильно оформляти науково-довідковий матеріал; 
– публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, 

відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо). 
Успіх курсової роботи великою мірою залежить від зацікавленості сту-

дента темою дослідження. Лише та праця, яка виконується з інтересом, з 
творчим горінням, розкриває його наукові здібності і приносить автору 
моральне задоволення. 

Курсова  робота є безпосереднім проявом активної і цілеспрямованої 
участі студента в науково-дослідній роботі, що має конкретне значення і 
вагомо впливає на формування спеціаліста, що вміє творчо мислити, робити 
власні висновки.  

 
1. Основі етапи виконання та захисту курсової роботи 

 
Курсова робота є результатом вивчення дисципліни ―Маркетинговий 

менеджмент‖. Зміст основних етапів виконання і захисту курсової роботи 
такий:  

 вибір теми та об'єкту дослідження на основі вивчення проблеми загалом; 

 формування мети та основних завдань курсової роботи; 

 пошук, збір та опрацювання інформації; 

 складання плану роботи на основі групування та систематизації 
матеріалів; 

 написання тексту та обробка рукопису; 



 графічне оформлення отриманих результатів; 

 подання курсової роботи керівнику; 

 захист курсової  роботи. 
Пропонується відповідна логічна схема підготовки курсової роботи, що 

виходить із самої суть навчально-дослідницького завдання (додаток А). 

 

1.1. Вибір теми та об'єкта дослідження 

 
Важливим та відповідальним етапом у написанні курсової роботи є 

вибір теми. 
Тематика курсових робіт розробляється і затверджується науковим 

керівником.   
Під час визначення теми слід врахувати не лише її актуальність в 

науковому та практичному аспектах, але й наявність літератури. Крім цього, 
тема повинна дати студентові можливість показати себе як дослідника. 

Тема курсової роботи має складати інтерес для студента, бути 
пов'язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню 
здобутих знань і практичного досвіду. Студент вільно вибирає тему із 
запропонованої тематики (орієнтований перелік тем курсових робіт подано у 
додатку Б) або має право запропонувати свою тему, але при цьому він 
повинен обґрунтувати викладачеві-керівнику доцільність її розкриття. Вибір 
її повинен бути усвідомленим і виваженим, обумовлений врахуванням 
індивідуальних здібностей та інтересів студента, або логічним продовженням 
попередніх наукових досліджень: курсових робіт, рефератів, доповідей на 
наукових студентських семінарах, конференціях, проблемних розробок у 
міжнародному центрі наукових досліджень тощо. Тема курсової роботи 
повинна відповідати нахилам та творчим можливостям автора як з точки зору 
вибору для дослідження певної сфери відносин, так і характеру роботи. 

 Обравши тему курсової роботи, студент затверджує план у керівника 
курсової роботи. План студента, який завізований науковим керівником 
(лектором), є підставою для підготовки та написання курсової роботи, згідно 
обраної теми 

Тему курсової роботи дослідник вибирає самостійно. Щоправда, при 
необхідності він може отримати консультації у викладача. Студент має право 
самостійно запропонувати власну тему, якої немає у пропонованому переліку 
тематики. Така тема розглядається і затверджується керівником. 

Курсова робота на одну тематику може виконуватися кількома 
студентами (не більше трьох) – так звана комплексна робота, при умові 
масштабності чи глобальності дослідження. Обов'язковою умовою при 
виконанні такої курсової роботи є використання різного практичного 
матеріалу. 

Будь-яке уточнення назви теми або її заміна можливі лише з дозволу 
керівника. 

Тема курсової роботи має точно вказувати на основну проблему та по-
винна бути чітко сформульованою, відповідати обраній спеціальності. Для 
більшої конкретизації до назви теми додають невеликий підзаголовок (4-6 
слів). Наприклад: «Сучасний розвиток товарного ринку в умовах глобалізації 



економіки». Не бажано використовувати назви тем на зразок: "Деякі аспекти 
(питання) проблеми…", "Дослідження деяких шляхів …" 

Об'єкт дослідження визначається відповідно до поставленої мети. 
Об'єктами можуть бути підприємства та їх підрозділи як галузей 
національного господарства, так і господарського комплексу регіону. 

 

 

1.2. Формування мети та основних завдань 

 
Залежно від того наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету 

роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація 
виконання, стиль викладу. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студентові відокре-
мити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз 
матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. 

Узагальненою метою курсової роботи є систематизація, розширення і 
закріплення теоретичної підготовки, поглиблене вивчення і розробка 
окремого питання (проблеми), підготовка пропозицій щодо вдосконалення 
функціонування об'єкта дослідження конкретного підприємства. 

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. 
На основі сформульованої мети студент має визначити  основні зав-

дання, які необхідно  з’ясувати в процесі виконання курсової роботи. 
Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення 
пов'язане з назвами основних розділів. 

  

1.3. Пошук та опрацювання інформації 

 
Розумова праця в будь-якій її формі пов'язана з пошуком інформації. 

Вміння швидко її знаходити є важливою умовою продуктивності та якості 
роботи дослідника. 

Під "джерелом наукової інформації" розуміється документ, що містить 
певне повідомлення. Документальні джерела несуть в собі основний обсяг 
відомостей, які використовуються у практичній діяльності. 

Усі документальні джерела наукової інформації поділяються на 
первинні та вторинні. В первинних документах містяться наукові та 
спеціальні відомості, у вторинних – результати аналітичної та логічної 
обробки первинних документів. 

Критеріями оцінки документальних джерел інформації є повнота і 
достовірність даних, терміни їх публікації наявність теоретичних 
обґрунтувань та критичних матеріалів, реальність їх отримання. 

На початку написання курсової роботи студентові потрібно з'ясувати, 
як розкриваються питання теми в загальних джерелах (підручниках, посіб-
никах, словниках), а потім поступово перейти до опрацювання спеціа-
лізованої літератури (монографій, статей) вітчизняних та зарубіжних авторів. 

У пошуку, необхідної для опрацювання, літератури допоможуть 
каталоги й картотеки, бібліографічні покажчики. Слід пам'ятати, що 



безсистемний пошук завжди забирає багато часу та не дає гарантії його 
повноти. 

Для полегшення своєї роботи студент може створити власну картотеку 
опрацьованої літератури, в якій кожне джерело записується на окрему картку 
із зазначенням всіх даних про працю – прізвище та ініціали та автора, назву 
підручника, монографії, статті чи збірники статей; рік видання; назву видав-
ництва чи журналу та кількість сторінок.  

Для більш повного і широкого висвітлення теоретичної частини 
курсової роботи рекомендується використовувати не менше 10-ти літера-
турних джерел.  

Отже, опрацювання літератури є процесом творчого пошуку і обробки. 
Її правильний підбір – умова якісного написання курсової роботи. 

Збір наукової інформації до теми необхідно поєднувати з аналізом 
опрацьованого матеріалу. Працюючи з літературою, потрібно робити не 
лише виписки у вигляді цитат (з детальним посиланням на джерело), але й 
записувати власні думки, які виникають під час опрацювання матеріалу, що 
полегшить написання тексту роботи.  

Окрім теоретичної інформації, що подається у першій частині роботи, 
студентом аналітично опрацьовується фактичний матеріал щодо обраного 
об'єкта дослідження (конкретного підприємства). Необхідною умовою 
реалізації цього завдання є володіння навичками і вміннями поглибленого 
аналізу та обробки його результатів. 

Основним завданням проведення аналізу є оцінка результатів госпо-
дарської діяльності за останні три (поточний і попередні) роки; виявлення 
факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи 
підприємства; прийняття рішення про визнання структури балансу задо-
вільною (незадовільною), а підприємства – платоспроможним (неплато-
спроможним) та подання пропозицій щодо удосконалення роботи даного 
підприємства. 

Джерелами інформації для проведення аналізу є: 
  законодавчі та інші нормативні акти (закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України) Особливу увагу 
слід надати періодичним виданням, часописам: „Економіка України‖, 
„Фінанси України‖, „Банківська справа‖, „Економіст‖, „Економіка АПК‖, 
Вісник НАН України, „Регіональна економіка‖, „Російський економічний 
журнал‖ та ін. Необхідно залучити до бібліографії монографічні роботи, 
підручники, підготовлені вітчизняними і зарубіжними вченими та 
використати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних 
виданнях Держкомстату та періодичних виданнях.  

Результати проведеного аналізу відображаються в другій частині 
курсової роботи. 

Слід зазначити, що інформаційний матеріал доцільно ілюструвати 
цифровими і графічними даними, посилаючись при цьому на джерела. 

 

 

1.4. Складання плану 

 



План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється 
порядок компонування і взаємозв'язок окремих її частин. При розробці плану 
слід виділити два головних етапи: складання попереднього і остаточного 
його варіантів. 

Попередній план – це задум роботи, він складається зазвичай після 
затвердження теми та загального ознайомлення з основними літературними 
та іншими джерелами. 

Остаточний варіант у вигляді розгорнутого плану із зазначенням 
основних розділів і підрозділів роботи узгоджується з керівником, після чого 
стає обов'язковим документом. Зміна плану допускається лише за згодою 
керівника. Якщо виникає розбіжність з питань плану у студента і його керів-
ника, то остаточне рішення приймає завідувач кафедри. 

План курсової роботи повинен обов'язково містити вступ, теоретичну,  
аналітичну і проектну частини (розділи), висновки та пропозиції, перелік 
посилань (бібліографію), додатки. 

Формулювання назви тем, розділів, підрозділів повинні відповідати 
певним вимогам. До них належать конкретизованість, відсутність двознач-
ності, небагатослівність. 

 

1.5. Написання тексту (виклад матеріалу)  

 
Найбільш складною частиною роботи для студента є аналіз та 

узагальнення зібраних матеріалів, написання самого тексту. Типовою 
помилкою студента є спроба виконати письмову роботу, використовуючи 2-3 
книжки, переписуючи з них частину тексту. Таким чином, можна підготувати 
реферат, виступ на семінарському занятті. Але курсова робота, яка виконана 
шляхом списування, не отримає високої оцінки. 

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно 
взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для 
цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним 
розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну нормативну літературу 
та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми 
роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень 
та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті 
успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо 
можливостей подальшого покращення діяльності об'єкта досліджень. 

Першопочатковий рукопис обов'язково потрібно доопрацювати, а саме:  

 критично уточнити зміст; 

 перевірити правильність оформлення; 

 здійснити редагування тексту. 
Робота над рукописом за змістом починається з загальної оцінки його 

побудови. Слід перевірити, наскільки логічно та послідовно викладений 
матеріал, чи достатньо аргументовані окремі положення, чи є правильним 
формулювання та визначення. Після усунення структурних дефектів оці-
нюють обсяг матеріалів, що наводиться у роботі, та рівень їх викладення. 



Наступний етап – перевірка правильності оформлення рукопису. Це сто-
сується фактично усіх елементів рукопису: цитування, оформлення таблиць та 
ілюстрованих матеріалів, складання бібліографічних покажчиків і т. п. 

Завершальний етап – літературна правка або редагування, основними 
завданнями якого є: 

 досягнення єдиного стилю викладення;  

 перевірка правильності орфографії та пунктуації. 
Якщо студент володіє машинописом, йому обов'язково слід у чорно-

вому варіанті надрукувати роботу самому, що допоможе знайти дефекти та 
виправити їх. 

 

1.6. Подання курсової роботи керівнику   

 
Керівники курсових робіт призначаються кафедрою промислового 

маркетингу. Керівник спостерігає за коректністю виконання студентом 
розділів курсової роботи і контролює строки її завершення відповідно до 
встановлених календарним планом робіт термінів.   

Керівник курсової роботи проводить систематичні, заплановані 
консультації зі студентами. 

Якщо керівник знаходить помилку у виборі того чи іншого рішення, 
він повинен вказати на неї та підказати методичні шляхи правильного рі-
шення, але не техніку розрахунків, які студент повинен знати та викорис-
товувати самостійно. 

Завершена і підписана студентом курсова робота подається для  
перевірки керівнику не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної 
сесії. Керівник підписує перевірену ним  курсову роботу на титульному 
аркуші розрахунково-пояснювальної записки та складає у письмовому 
вигляді відгук на роботу. 

Відгук керівника містить в собі короткий аналіз проведеного 
дослідження, відображаючи його теоретичний рівень, глибину, доцільність 
рекомендацій, їх обґрунтованість, відмічаючи елементи новизни, та 
заключення про допуск курсової роботи до захисту.   

Студенти, які не представили у встановлений строк  курсові роботи або 
отримали рішення керівника про невідповідність роботи до встановлених 
вимог, до захисту не допускаються.  

 

1.7. Захист та оцінювання курсової роботи 

 
Захист курсової роботи здійснюється студентом перед керівником 

курсової роботи і лектором, який веде предмет ―Інфраструктура товарного 
ринку‖.   

  У доповіді студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати 
характеристику об'єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані 
результати, висловити основні висновки і пропозиції, які він сформулював 
під час дослідження обраної теми. Після доповіді студент відповідає на 
питання присутніх на захисті. Наприкінці студенту надається слово для 
відповіді на зауваження керівника   роботи. 



Виконання курсової роботи на рівні вимог та рекомендацій, 
викладених в даних методичних розробках, є типовим варіантом написання 
курсової роботи.   

 

 

2. Зміст і структура курсової роботи 

 
Вимоги, що пред'являються до курсової роботи, можна об'єднати у 

групи:  
1) до змісту; 
2) до структури; 
3) до оформлення. 

 

2.1. Вимоги до змісту 

 
За змістом курсова робота носить навчально-дослідний характер. 
Перш ніж розпочати написання курсової роботи, студент повинен 

ознайомитися з основними вимогами до її змісту. 
2.1.1. Актуальність теми. Актуальність у значеннєвому перекладі з 

латинської мови означає важливість, практичну значущість проблеми, що 
розглядається. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь 
актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам 
функціонування підприємства, а питання, що розкриваються в роботі, 
важливі для розуміння суті і структури діяльності підприємства, її 
економічних, організаційних, правових, соціальних та інших сторін. 

2.1.2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент 
повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку 
економічної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що 
пояснюють різні явища і події у практиці бізнесу з позицій сьогодення, крім 
того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, 
що стосуються проблеми курсової  роботи, включити у зміст матеріалу 
тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади. 

2.1.3. Дослідницький характер. У дипломній роботі повинні міститись 
елементи дослідження: 

 вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, 
журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; 

 систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування 
власного погляду  на проблему, що розглядається; 

 порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності 
вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій. 

Цьому в значній мірі сприяють наявність аналітичного матеріалу та 
практичного досвіду студента.  

2.1.4. Наявність в роботі достатнього практичного фактичного 
матеріалу. Досвід показує, що студенти часто притримуються крайніх 
позицій: одні включаються лише теоретичні концепції, підходи, а інші – 
викладають (а іноді лише описують) конкретні приклади з діяльності 



підприємств. Необхідно розумно поєднувати теорію і фактичний матеріал. 
Конкретні приклади підтверджувати теоретичними положеннями.  

2.1.5. Практична спрямованість. Сенс даної вимоги полягає у тому, 
щоб тісно ув'язати теоретичні положення з реальним завданнями 
різноманітних суб'єктів господарської діяльності. Студентові корисно 
поставити перед собою питання: "Для чого я роблю курсову роботу на дану 
тему?" і, якщо відповіддю на поставлене запитання будуть практичні 
рекомендації або пропозиції підтверджені відповідними розрахунками, тоді 
навчально-теоретична та аналітична спрямованість роботи за обраною темою 
буде досягнута. 

 

2.2. Вимоги до структури 

 
Структурно курсова робота повинна складатися із таких елементів:  
2.2.1. Титульний аркуш, оформлення якого не потребує особливих 

пояснень. Варіант оформлення поданий в додатку Ж. 
 2.2.2. Зміст курсової роботи.  В ньому вказуються назви розділів 

(підрозділів), згідно з планом, та сторінки, на яких вони розміщені. Заголовки 
змісту повинні точно повторювати заголовки тексту. Скорочувати або 
подавати їх в іншому формулюванні, послідовності порівняно із заголовками 
у тексті не допускається.  

2.2.3. Вступ, де обґрунтовується актуальність та практичне значення 
обраної теми, чітко формулюються мета і завдання роботи, визначаються 
предмет, об'єкт і методологія дослідження та інформаційна база. 

Таким чином, вступ є відповідальною частиною курсової роботи, 
оскільки він не лише орієнтує читача на наступне розкриття теми, але й 
містить усі необхідні характеристики. Розглянемо основні частини вступу до 
роботи більш детально. 

Актуальність – обов'язкова вимога до будь-якої дослідницької роботи. 
Те, як автор роботи вміє обрати тему та наскільки правильно цю тему розуміє 
та оцінює з погляду сучасності і соціального значення, характеризує його 
професійну підготовленість. Розкриття актуальності повинно бути стислим і 
конкретним. Достатньо в межах 2-3 сторінок машинописного тексту показати 
головне, з чого й буде видно актуальність обраної теми. 

Щоб читачу роботи розповісти про стан розробки теми, складається 
короткий огляд літератури, який у підсумку повинен привести до висновку, 
що саме дана тема потребує подальшої розробки (дослідження). 

Огляд літератури за обраною темою повинен показати рівень знайомс-
тва дослідника зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати 
джерела, критично їх розглядати, відокремлювати головне оцінювати вико-
нане раніше іншими дослідниками. Матеріали такого огляду слід систе-
матизувати в певному логічному зв'язку та послідовності. 

Оскільки курсова робота присвячується порівняно "вузькій" темі, то 
огляд робіт попередників слід робити лише з питань обраної теми, а не 
проблеми в цілому. В такому огляді не потрібно викладати все відоме 
досліднику з прочитаного матеріалу. Але усі публікації, що мають пряме 
відношення до теми роботи, повинні бути названі та критично оцінені. 



Іноді автор роботи, не знайшовши у доступній йому літературі 
необхідних відомостей, бере на себе сміливість стверджувати, що саме йому 
належить перше слово в обраній тематиці, але пізніше це не підтверджується. 
Такі відповідальні висновки можна робити лише після всебічного огляду 
літературних джерел та консультацій з керівником курсової роботи. 

Від визначення проблеми дослідження потрібно перейти до форму-
лювання мети дослідження, а також вказати на конкретні завдання, які по-
трібно вирішити відповідно з цією метою. Це, зазвичай, робиться у формі 
перерахувань (вивчити…, проаналізувати…, встановити... тощо). 

Формулювання цих завдань необхідно робити якнайретельніше, ос-
кільки послідовність їх рішення повинна скласти зміст розділів роботи. 

Обов'язковим елементом вступу є формулювання об'єкту та предмету 
дослідження. Об'єкт – це процес або явище, що створює проблемні ситуацію 
та обране для вивчення. Предмет – це те, що знаходиться в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та 
його частина, що служить предметом дослідження, який визначає тему 
курсової роботи. 

Обов'язковим елементом вступу є перелік методів дослідження, що 
служать інструментом в отримані фактичного матеріалу і є необхідною 
умовою досягнення мети. 

У вступі вказуються також інші елементи наукового процесу, 
наприклад, вказівка, на якому конкретному матеріалі виконана сама робота. 
Тут також подається характеристика основних джерел отримання інформації 
(офіційних, наукових, літературних, бібліографічних, довідкових), а також 
вказуються методологічні основи проведеного дослідження. 

Отже, вступ свідчить про методологічну і методичну підготовку 
молодого науковця, його вміння довести правильність вибору теми, її 
значення і актуальність.  

Вступ є своєрідним показником роботи дипломника: він виявляє, чи 
достатньо зібрано матеріалу, чи добре продуманий план, чи правильна 
наукова позиція дослідника, чи може студент внести у  роботу дослідницький 
струмінь. 

2.2.4. Основна частина роботи передбачає всебічне висвітлення 
головних проблем теми і поділяється на ряд вказаних нижче питань. Перше 
питання присвячується дослідженню теоретико-методологічних (наукових) 
аспектів теми, а інші – питанням аналізу досліджуваної теми та 
обґрунтуванню в кожному з них пропозицій та висновків.  

Важливо звернути увагу при розгляді окремих проблемних питань, як 
аналізуються вони в економічній літературі і визначити свої погляди на їх 
вирішення.  

На основі висновків кожного розглянутого питання роблять висновки 
загальні. У них стисло підсумовуються результати досліджуваної проблеми, 
робляться загальні теоретичні висновки і надаються практичні рекомендації 
відповідно до змісту роботи.  

 
 



2.2.5.Висновки та пропозиції викладаються у  курсовій роботі на базі 
результатів, отриманих при виконанні основної частини.  

Після проведеного аналізу робляться висновки і подаються пропозиції 
щодо вирішення проблеми дослідження з елементами економічного 
обґрунтування. 

Пропозиції подаються на альтернативних засадах. Не бажано повто-
рювати інформацію, викладену в основній частині роботи. Кожну нову 
пропозицію доречно подавати з абзацу (з нумерацією чи без неї). 

Цей розділ курсової роботи повинен закінчуватися викладом прогнозу 
діяльності об'єкта дослідження у перспективі. 

У роботі має чітко простежуватися зв'язок між усіма частинами, тобто 
пропозиції повинні виходити з результатів аналізу фактичного матеріалу. На 
базі підсумовування усієї інформації з врахуванням запропонованих студен-
том пропозицій прогнозується стан щодо функціонування об'єкту дос-
лідження  курсової роботи.  

2.2.6. Перелік усіх джерел інформації, що була використана при 
написанні курсової роботи, розміщується в алфавітному порядку.  

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали 
автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, загальна 
кількість сторінок. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, 
зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, 
рік видання номер журналу чи дату виходу газети, сторінки (додаток И). 

Кожне літературне джерело, що включається у список, повинне мати 
відображення у рукописі дослідження. Якщо автор курсової роботи робить 
посилання на які-небудь факти або цитує праці інших авторів, то він повинен 
обов'язково вказати джерело наведених матеріалів. Не слід включати в 
бібліографічний список праці, що фактично не використовувалися.  

2.2.7. Додатки включають допоміжні матеріали  (таблиці допоміжних 
цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Посилання 
на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковими. 

При необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 
що потрібний для повноти розкриття теми курсової роботи:  

 проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; 

 таблиці допоміжних цифрових даних; 

 інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 
ЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи; 

 ілюстрації допоміжного характеру; 

 графіки, діаграми; 

 документи бухгалтерської звітності. 
2.2.8. Графічна частина містить листи креслень. Склад і зміст креслень 

регламентується індивідуальним завданням. Листи графічної частини  
повинні бути взаємоузгодженими.  

 

2.3. Вимоги до оформлення  

 
Важливою вимогою до оформлення курсової роботи є грамотність 

оформлення, що підвищує її якість. У роботі не повинно бути граматичних та 



стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, 
оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, виконання 
цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка 
може знадобитись в майбутній практичній діяльності. 

2.3.1. Загальний обсяг курсової роботи, включаючи додатки та перелік 
посилань, повинен складати не менше 40 друкованих сторінок через 1,5 
інтервал  (на комп'ютері) або 2 інтервал машинописним способом. 

2.3.2. Аркуш форматом А4 розміром 297210 мм повинен мати поля: 
верхнє та нижнє – по 20 мм, ліве 25 мм, праве 10 мм. 

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 
наскрізної нумерації всього тексту. Номер сторінки проставляють у правому 
верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний аркуш відносять до 
загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на ньому не проставляють. 
Наступна сторінка план курсової роботи.  У плані курсової роботи потрібно 
вказувати тільки початкову сторінку кожного розділу.  

2.3.3. Курсова робота має бути написана чітко, розбірливо, без помилок 
та виправлень (або надрукована) з одного боку білого паперу. Текстова 
частина повинна бути написана чорнилом (пастою) одного кольору – 
чорного, синього, фіолетового – за винятком титульної сторінки, таблиць, 
графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила. 

2.3.4. Текст роботи поділяється на розділи, підрозділи і підпункти. 
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів слід 
розташовувати посередині рядка і писати (друкувати) великими 
(прописними) літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки 
підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і писати 
(друкувати) маленькими літерами, крім першої прописної, не підкреслюючи, 
без крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим і дорівнювати 
п'яти знакам. Якщо заголовки складаються з двох і більше речень, їх 
розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. 

2.3.5. Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом 
має бути: 

при ручному написанні – два рядки; 
при друкованому – два інтервали. 
Не допускається розміщувати назву підрозділу, пункту, підпункту в 

нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 
Назва розділу починається з нової сторінки. 

2.3.6. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти, нумерують арабськими  
цифрами: 

Розділ 1 
Пункт 1.1 
Підпункти 1.1.1 
 
2.3.7. Текст курсової роботи повинен ілюструватись кресленнями, 

малюнками, схемами, фотографіями, графіками, діаграмами, таблицями. 
Вибір виду ілюстрації залежить від змісту матеріалу та поставленої мети. 
Кількість ілюстрацій, які розміщуються у курсових роботах, повинна бути 
достатньою для того, щоб надати тексту роботи ясності та конкретності.  



Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 
посилання у записці. Ілюстрації повинні мати назву яку розміщують під 
ілюстрацією. 

 

Приклад оформлення ілюстрації: 

          U 

                                1                                                         2 

 

 

 

                                                                                                               N 

1. Пояснення. 

2. Пояснення. 

Рис. 2.1.  Назва ілюстрації 
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами. Номер ілюстрації 

складається із порядкового номера розділу і порядкового номера ілюстрації. 
2.3.8. Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – 

достовірною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відтворює її 
зміст. Заголовки розміщуються над таблицею. Всі таблиці нумеруються. 
Праворуч над заголовком з великої літери пишуть слово "Таблиця" та 
вказують її порядковий номер. Знак "№" перед цифрою не ставиться.  

Приклад оформлення таблиці: 

Таблиця 2.1 

Назва таблиці 

Назва колонки  Заголовки і підзаголовки граф 

1 2 3 4 5 6 

Назва (зміст) рядка      

 
Таблицю слід розташувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 
посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами. Номер 
таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 
відокремлених крапкою. При поділі таблиці на частини повторюють в кожній 
частині її "шапочку". Допускається її "шапочку" заміняти відповідно 
номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій 
частині таблиці. Слово "Таблиця" вказують один раз над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження табл." – з зазначенням 
номера таблиці. Заголовки таблиці починають з великої літери, підзаголовки 
– з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що 
мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків, 
підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф 
указують в однині. 



2.3.9. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів 
або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною 
позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, 
не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації 
слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 
Переліки першого рівня друкують малими літерами з абзацного відступу, 
другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого 
рівня.  

2.3.10. Примітки (виноски) вміщують у записці за необхідності 
пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Одну примітку не 
нумерують. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з 
дужкою. Нумерація зносок окрема для кожної сторінки, текст зноски 
починають з абзацного відступу і пишуть (друкують) з мінімальним 
міжрядковим інтервалом. 

Приклад. 

Примітка: Значення____________________________________ 

 

Примітки: 
1
 Наявність _________________________________________ 

2
 ___________________________________________________ 

 
Приклад: "Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування 

за методом Дельфі
1
". 

Дивись кінець сторінки (довжина лінії 30-40 мм). 
2.3.11. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, 

в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної 
формули або рівня повинно бути залишеною не менше одного вільного 
рядка. Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 
розділу. Номер формули або рівня складається з номера розділу і 
порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою. Номер 
формули або рівняння зазначають на ріні формули або рівняння в дужках у 
крайньому правому поясненні на рядку. 

Приклад:  ―Відносна частка ринку‖ визначається за формулою: 
 

..

..

кр

фр

М
Ч

Ч
В 

 де:                                                                                  (2.3.) 
Чр.ф. – частка ринку фірми 
Чр.к. – частка ринку конкурентів 
 
Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, 

відокремлюються комою. 
2.3.12. Посилання в тексті на джерела слід зазначити порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 
наприклад, "… у роботах [1-7]…". При посиланнях на розділи, підрозділи, 

                                                 
1
 У стародавньому місті Дельфі 



пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки 
зазначають їх номери. Слід писати "… у розділі 2 …", "дивись 4.6 …", "… за 
3.15 …", "… відповідно 5.2.,4.1 …", "… на рисунку 4.2 …", "… у таблиці 3.5 
…", "… за формулою (2.5)", "… у рівняннях (1.3) – (1.7) …", "… у додатку Б 
…". 

2.3.13. Додатки слід оформляти як продовження записки, на її 
наступних сторінках або у вигляді окремої частини. Безпосередньо перед 
додатком вміщують аркуш, на якому посередині пишуть слово "ДОДАТОК" 
("ДОДАТКИ"), у правому верхньому куті проставляють порядковий номер 
сторінки. Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток 
повинен мати заголовок, розташований вгорі малими літерами (крім першої 
великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написано слово 
"Додаток ___" і велика літера, що його позначає. Додатки слід позначити 
послідовно літерами української абетки, за винятком літер "Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, 
Ч, Ь". 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід 
нумерувати в межах кожного додатку, наприклад: рисунок Б.3 – Третій 
рисунок додатку Б; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – 
перша формула додатку А. 

  

  

 

 

 



ДОДАТКИ 

Додаток А 

Логічна схема дослідження  

 

Етапи дослідження Зміст етапів 

1. Вивчення проблеми в цілому. 1.1. Визначення мети дослідження. 

1.2. Встановлення об'єкту 

дослідження. 

1.3. Вивчення відомого про об'єкт 

дослідження. 

1.4. Постановка проблеми. 

1.5. Визначення предмету 

дослідження. 

2. Реалізація плану дослідження. 2.1. Висування гіпотези. 

2.2. Побудова плану дослідження. 

2.3. Письмове викладення фактів та 

аргументів, що підтверджують 

гіпотезу. 

3. Підсумування – висновки. 3.1. Перевірка гіпотези. 

3.2. Визначення значення знайденого  

       рішення проблеми для розуміння  

       об'єкту в цілому. 

3.3. Визначення сфери застосування   

       знайденого рішення. 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

Орієнтовний перелік тем курсових робіт 

 

1. Товарні біржі: функції, види та правові засади діяльності.  

2. Сучасна класифікація ринків та їх призначення.  

3. Сучасна класифікація посередників та функції кожного з них  

4. Сучасний стан та тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні.  

5. Ринок товарів виробничо-технічного призначення.  

6. Основні показники торговельно-посередницької діяльності та їх 

формування.  

7. Форми та методи зовнішнього регулювання товарного ринку.  

8. Особливості ринку товарів та послуг. 

 9. Сутність інфраструктури товарного ринку та її роль в ринковій економіці 

України.  

10.Функції інфраструктури товарного ринку.  

11.Макроекономічні показники ринкової інфраструктури.  

12.Сутність виробничої діяльності підприємств оптової торгівлі. 

13.Напрямки вдосконалення інфраструктури товарного ринку.  

14.Сутність та значення оптової торгівлі.  

15.Зміст та структура функцій оптової торгівлі. 

 16.Особливості оптової торгівлі товарами виробничо-технічного 

призначення. 

 17.Форми та види оптової торгівлі на сучасному товарному ринку.  

18.Умови застосування оптової торгівлі у формі прямого збуту. 

19.Фінансовий лізинг: зміст, оформлення та здійснення лізингової угоди. 

20.Типологія опосередкованої оптової торгівлі та умови їх застосування. 

21.Макроекономічні показники оптової торгівлі.  

22.Види та призначення лізингових платежів. 

 23.Методика розрахунку лізингових платежів.  

24.Сутність та види торговельно-посередницької діяльності.  

25. Види та класифікація виробничих послуг торговельно-посередницьких 

підприємств.  

26.Умови і порядок оформлення та здійснення торговельно-посередницької  

діяльності.  

27.Характеристика транспортно-експедиційної діяльності. Методи та 

маршрути транспортування вантажів.  

28.Формування цін на продукти виробничої діяльності суб’єктів 

інфраструктури.  

29.Методи визначення ціни на транспортно-експедиційні послуги. 

30.Сутність та призначення інформаційної діяльності.  

31.Антимонопольний комітет України: задачі і функції  

32.Українська практика боротьби з недобросовісною конкуренцією 

33.Контроль за дотриманням антимонопольного законодавства в Україні 



34.Роль та функції ярмарок, виставок в розвитку організаційно-комерційних 

послуг.  

35.Визначення та економічне значення лізингу.  

36.Класифікаційні ознаки форм та видів лізингу. 

 37.Сутність та особливості консигнаційної торгівлі  

38.Аукціони. Види та умови проведення.  

39.Доцільність застосування лізингу промислових товарів.  

40.Фактори, що впливають на вибір системи дистрибуції.  

41.Організація оптової закупівлі товарів.  

42.Організація оптового продажу товарів.  

43.Система стимулювання торгового персоналу (існуючі системи оплати 

менеджерів з продажу)  

44.Біржова діяльність в Україні  

45.Ексклюзивні посередницькі угоди, практика їх укладання, виконання і 

розторгнення  

46.Франчайзинг в Україні . Ефективні франчайзингові схеми.  

47.Організація проведення промоакцій в роздрібній торговій точці та оцінка 

їх ефективності  

48.Основні правила мерчандайзингу по видах товарів  

49.Лізинг в Україні.  

50.Українська асоціація франчайзингу та напрями її діяльності 

51.Відмінності між кредитуванням та лізингом в сучасному Українському 

законодавстві (при виборі методу інвестування )  

52.Правовий захист інтелектуальної власності в Україні  

53.Оптові продовольчі ринки, особливості їх організації та функціонування 

54.Голландський квітковий аукціон - організація і проведення 

 55.Практика роботи мережевої кампанії ( за вибором)  

56.Інтернет-аукціони. Практика захисту інтересів сторін.  

57.Wall -Mart- досвід лідера світової торгівлі.  

58.Тендер як форма організованого ринку  

59.Законодавче регулювання закупівлі товарів і послуг за кошти державного 

бюджету. 

 60.Торгово-промислова палата України: цілі і послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Промислового маркетингу                                                                         
(повна назва кафедри) 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
 

з  Інфраструктури товарного ринку 
(назва дисципліни) 

на тему:     

 

 

 

 

Студента (ки) 1 курсу, групи ПМ-11 

напряму підготовки 075 

 

спеціальності Маркетинг 

 

  
(прізвище та ініціали) 

Керівник: к.е.н.,доц.Рожко Н.Я. 

 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Оцінка за національною шкалою  

Кількість балів:  Оцінка ECTS  

Члени комісії:    

(підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
  

(підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
  

(підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
 

 

 

м. Тернопіль – 2017 

 



Додаток Г 

Зразок посилань на використану літературу 

 

1. Про вищу освіту: закон України [прийнято ВР 17 січня 2012 року, 

№ 2984-ІІІ] // www.rada.gov.ua. 

2. Про норми часу для планування та обліку навчальної роботи 

науково-педагогічних працівників, пов’язаної з виконанням дипломних робіт 

та проектів: Наказ ректора Тернопільського національного технічного 

університету ім. Івана Пулюя № 884-01 від 14.12.2011 р. 

3. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум /Л. Г. 

Агафонова, О. В. Рога – К.: "Знання", 1999. – 158 с. 

4.  Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Пер. з англ. 

Навч. посібник. - М.: Видав, дім «Вільямс», 2001.-608с.  

5. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник 

для студ. вищих навч. закладів/ М.І. Бєлєвцев, Л.В. Шестопалова - К.: Центр 

навчальної літератури, 2005.-416 с.  

6. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003 – 

248с. 1.4. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический курс / 

Пер. с англ. - СПб.: Нева-Ладога-Онега, 2001. - 228 с.  

7. Ибрагимов Л.А. Інфраструктура товарного ринка. - М.: 

"Издательство ПРИОР", 2001 ,256с.  

8. Каплина С. А. Организация комерч деятельности: уч пособие / С. 

А. Каплина Ростов н/Д: Феникс , 2002 - 416с. 1.7. Політична еконгомія: Навч. 

Посібник / К.Т. Кривенко та ін. – К.КНЕУ, 2001. – 518с.  

9. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний 

посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 340 с.  

10. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник/ Під 

ред..IB. Сороки.- К.: НМЦВО МО і Н України, НВФ «Студцентр», 2002.-608 

с  



11. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. 

Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов Н/Д: Феникс, 2000.- 512 с. 

12. Финансовый лизинг на предприятии / М.В.Карп, Р.А. Махмутов, 

Е.М. Шабалин. -М: Финансы: ЮНИТИ, 2001р.  

13. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний 

посібник. - К.:МАУП, 2004. -254с.  

14. Штерн Л.В. и др. Маркетинговые каналы. – М.: Изд. Дом 

«Вильямс». 2002. – 624с.  

15. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Основы торговли. Розничная 

торговля. - 3- е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 

2002. - 800с.  

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА  

16. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. К., 

Вища шк., 2003.  

17. Виноградська А. М. Комерційне підприємство : сучасний стан, 

стратегії розвитку Монографія / А. М. Виноградська К:Центр навч. літ-ри, 

2004 - 807с.  

18. Гитомер Д. Библия торговли. - СПБ: Питер, 2004. - 607с.  

19. Голиков Е. А. Оптовая торговля : менеджмент, маркетинг, 

логистика, финансы, безопасность: учеб- практ пособие / Е. А. Голиков М: 

Экзамен, 2004 - 272с  

20. Дудяк Р.П. "Організація біржової діяльності: основи теорії і 

практикум": Навчальний посібник - 2-ге видання - Львів: Новий Світ - 2000: 

Магнолія плюс, 2003.  

21. Дэвид Джоббер, Джеффер Ланкастер. Продажи и управление 

продажами: Учеб. пособие: Пер. с анг. / Дэвид Джоббер, Джеффер 

Ланкастер. - М: ЮНИТА-ДАНА, 2002. - с 375-379.  

22. Єрмошенко М.І. Комерційна діяльність посередницьких 

організацій: Навчальний посібник. -К.: НАУ, 2003. 



23.  Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник для студ. 

вищих навч. Закладів / М.В. Жук-Чернівці: Рута, 2003.-576 с  

24. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" // 

Відомості Верховної Ради України 1993, №50, ст.472  

25. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.91 (зі змінами та 

доповненнями від 15.05.2003).  

26. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

лізинг» № 1381-IV від 12.11.2003. - // Урядовий курєр, 16.01.2004 №8. 32  

27. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР: Про оподаткування 

прибутку підприємств. 2.13. Закон України від 7 лютого 1991 року: Про 

власність: // Закон України. — Т. 1.—К., 1996— с 173.  

28. Законодавство України про інформацію (за станом на 1 березня 

1999 р.). - К.: Парламентське вид-во, 1999. - 168с.  

29. . Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П.. Стратегические карты. 

Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с 

англ.. – М.: ЗАО «Олімп- Бизнес», 2005. – 512 с.  

30. Копроні P., Кисіль Р., Розанова Н., Василенко Д Лізинг в Україні: 

Посібник. -К, 2001 2.17. Цивільний кодекс України. Офіційне видання . – К.: 

Атіка, 2003. – 416с.  

31. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. 

посібник. -X.: Консул, 2003.-216 с  

32. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. 

под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство «Питер», 1999. - 448с. 

33. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. 

посібник.- 2- ге вид., доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2003.- 524 с  

34. Наказ Державної митної служби України "Про затвердження 

Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) N 

173 від 28.03.2000.  

35. Обротько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової 

діяльності: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2003 - 264  



36. Організація торгівлі: підр / І. П. Міщук, В. М. Ребицький; ред В. 

В. Апопій, 2-е вид К. центр навч літ-ри , 2005 - 616с  

37. О'Рейли Д. Как найти и удержать оптового покупателя: пер с англ 

/ Д. О'Рейли , Д. Д. Гибас Минск:Амалфея, 2003 – 271с  

38. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. - К.: КНЕУ, 2003р.  

39. Памбухчиянц О. В. Организация и технология комерч. деят. в 

вопросах и ответах: учеб / О. В. Памбухчиянц М: Маркетинг, 2001 - 320с  

40. Примак. Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: 

Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.-с 65-68.  

41. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины/ - 2-е изд., 

доп. и перераб. -К.: А.С.К., 2002. - 656с.  

42. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. – К.: АТІКА, 2003. 

– 416с.  

43. http://amc.gov.ua/ (Антимонопольний комітет України)  

44. http://www.bl.uk/ 2.38. http://www.businessvoc.ru/  

45.  http://www.customs.gov.ua (Державна митна служба України)  

46. http://www.dssu.gov.ua (Державний комітет України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики)  

47. http://www.glossary.ru/  

48. http://www.kmu.gov.ua/ (урядовий портал)  

49. http://www.rada.gov.ua (Верховна рада України) 


