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ВСТУП 

Курсова робота з теорії держави і права передбачено навчальним пла-
ном підготовки студентів зі спеціальності “Правознавство”. Її підготовка і 
захист студентами першого курсу завершує вивчення дисципліни “Тео-
рія держави і права”; це — перше самостійне науково-теоретичне дослі-
дження загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціону-
вання держави і права, державно-правових явищ та процесів. Курсова 
робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення 
знань, одержаних студентами під час опанування дисципліни “Теорія 
держави і права”, а також застосування їх для комплексного вирішення 
конкретного фахового завдання з цієї дисципліни.  

Теорія держави і права — ключова юридична наука. Вона має фун-
даментальний характер і є підґрунтям для подальшого опанування сту-
дентами інших юридичних дисциплін — галузевих і спеціальних. Саме 
тому написання курсової роботи з цього предмета має на меті сприяти 
поглибленню отриманих теоретичних знань, їх систематизації, розвитку 
науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного апарату, 
практичному застосуванню наукових методів (системного, функціона-
льного, порівняльного, формально-юридичного та багатьох інших) у 
процесі вирішення поставлених завдань. Загалом, рівень підготовки кур-
сової роботи та її захист дає змогу робити висновки про ступінь засво-
єння студентом теоретичних знань і вміння їх застосовувати в науковій і 
практичній діяльності. 

Написання курсової роботи має сприяти максимальному викорис-
танню одержаних у процесі вивчення теорії держави і права знань. При 
цьому перед студентами постають такі завдання: 

• сформулювати предмет дослідження й обґрунтувати його актуаль-
ність; 

• визначати мету й основні завдання дослідження; 
• відшукати і відібрати літературу, необхідну для всебічного висвіт-

лення теми курсової роботи; 
• логічно й послідовно викласти положення курсової роботи; 
• зробити узагальнюючі висновки; 
• оформити роботу відповідно до вимог; 
• прилюдно захистити курсову роботу. 
Для якнайповнішого розкриття теми курсової роботи студенти опра-

цьовують різноманітні джерела: Конституцію та чинне законодавство 
України, навчальну літературу з теорії держави і права, наукові моно-
графії та збірники, періодику. 

Для підготовки цих методичних рекомендацій використано такі ма-
теріали:  
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• Порядок присудження наукових ступенів і вчених звань. 
• Положення про організацію навчального процесу у вищих навча-

льних закладах. 
• Грузінова Л. П. Методичні рекомендації щодо підготовки та офо-

рмлення курсових робіт з дисципліни “Трудове право”. — К.: 
МАУП, 2001. — 22 с. 

• Сладкевич В. П. Методичні рекомендації щодо підготовки й офо-
рмлення курсових робіт. — К.: МАУП, 1999. — 16 с. 

ОБСЯГ,  СТРУКТУРА  Й  УЗАГАЛЬНЕНИЙ  ЗМІСТ  
КОЖНОЇ  ЧАСТИНИ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” 

Обсяг курсової роботи 

Обсяг курсової роботи з теорії держави і права — 30–35 сторінок. 
Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи: вступ — 2–
3 сторінки, основна частина — 25–30 сторінок, висновки — 2–3 сторін-
ки. 

Структура й узагальнений зміст кожної частини курсової робо-
ти 

Курсова роботи повинна мати такі структурні елементи: 
• титульну сторінку; 
• зміст; 
• вступ; 
• основну частину; 
• висновки; 
• список використаних джерел; 
• додатки (якщо необхідно). 
Титульна сторінка курсової роботи містить назву вищого навчаль-

ного закладу, де виконана курсова робота (Міжрегіональна Академія 
управління персоналом, Інститут права), назву кафедри; назву курсової 
роботи; курс, група, прізвище, ім’я, по батькові студента; науковий сту-
пінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; міс-
то і рік. 

Студенту надається можливість обрати тему курсової роботи з орієн-
товної тематики, що пропонується кафедрою державно-правових дисци-
плін, або, виходячи з навчального плану з дисципліни “Теорія держави і 
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права”, запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її дослі-
дження. Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дис-
ципліни “Теорія держави і права”, тісно пов’язана з практичними потре-
бами юридичної спеціалізації. 

Вибираючи тему, слід орієнтуватися на наукову й навчальну літера-
туру, інші джерела. Обравши тему курсової роботи, потрібно подати за-
яву на ім’я завідуючого кафедри державно-правових дисциплін з про-
ханням ухвалити тему курсової роботи і призначити наукового керівни-
ка. Ухвалення тем курсових робіт і призначення наукових керівників 
відбувається на засіданні кафедри державно-правових дисциплін. Керів-
ництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як правило, най-
кваліфікованішими викладачами Інституту права. Довільна зміна обра-
ної й затвердженої теми курсової роботи не дозволяється.  

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменуван-
ня та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів і підрозділів ос-
новної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків. Зміст 
необхідний для того, аби легше було орієнтуватись у напрацьованому 
матеріалі й послідовно та логічно його викладати. 

У вступі розкривається сутність наукової проблеми, відображеної в 
обраній студентом темі, її теоретичне й практичне значення, актуаль-
ність і доцільність її дослідження (особливо в умовах побудови соціаль-
но-правової держави і розвитку вільного громадянського суспільства в 
Україні), формулюється мета й завдання, які потрібно вирішити для до-
сягнення поставленої мети. У вступі необхідно сформулювати зв’язок 
між теоретичною проблемою, що досліджується у курсовій роботі, й 
практичною юридичною діяльністю, значенням її вивчення для вдоско-
налення правової системи та підвищення ефективності правового регу-
лювання в сучасній Україні. 

Назва (тема) курсової роботи, обрана студентами, має відповідати її 
змісту й розкривати основну мету дослідження. Залежно від того, наскі-
льки зрозуміло і точно сформульовано мету курсової роботи з теорії 
держави і права, настільки вдалим буде вирішення основних завдань, 
поставлених перед студентом для її якнайповнішого і всебічного роз-
криття. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виок-
ремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і ана-
ліз матеріалу, його узагальнення. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів і підрозді-
лів, на які поділяються розділи для зручнішої підготовки й опрацювання 
інформації. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тек-
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сту кожного розділу може передувати невелика передмова з коротким 
описом обраного напрямку дослідження та його мотивації. В розділах 
основної частини подають: огляд існуючих точок зору щодо проблеми 
дослідження; виклад основних методів досліджень; положення, які роз-
кривають суть досліджуваних явищ; аналіз та узагальнення результатів 
досліджень; власну аргументовану позицію щодо досліджуваної про-
блеми. 

Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової 
роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і 
формулювання стислих висновків. Необхідно лаконічно, логічно й аргу-
ментовано викладати зміст і результати досліджень, уникати тавтології. 

Для якнайповнішого розкриття зв’язку юридичної теорії та юридич-
ної практики в основній частині курсової роботи з теорії держави й пра-
ва потрібно викладати теоретичний матеріал, орієнтуючись на сучасні 
проблеми розвитку держави і права в Україні: зокрема, на проблеми по-
дальшого впровадження принципів верховенства права, поділу влади, 
пріоритетності прав і свобод людини й громадянина; розвитку вільного 
громадянського суспільства; інтеграції України у світове співтоварист-
во; зміцнення законності й правопорядку; вдосконалення правової сис-
теми в цілому. 

На найбільш послідовне і всебічне розкриття теми курсової роботи сту-
дента спрямовує його науковий керівник, який допомагає підібрати необ-
хідні джерела, консультує стосовно обсягу, змісту й співвідношення стру-
ктурних частин курсової роботи, надає поради стосовно методології до-
слідження, узагальнення його результатів. Протягом першого тижня після 
ухвалення теми курсової роботи кожний студент разом із науковим кері-
вником складає календарний план підготовки курсової роботи, зазначаю-
чи терміни виконання окремих етапів дослідження. План курсової робо-
ти з теорії держави і права затверджується на кафедрі державно-
правових дисциплін. На підставі календарних планів складається роз-
клад захисту студентами курсових робіт, який затверджується директо-
ром Інституту права. 

Студент виконує курсову роботу відповідно до завдання курсової ро-
боти, яке погоджує з науковим керівником. До завдання студент додає 
коротку анотацію обсягом до однієї сторінки, де викладає зміст основ-
них питань, які планує дослідити в курсовій роботі; список літератури; 
розгорнутий план курсової роботи, де визначає структуру роботи, вказує 
орієнтовні назви розділів і підрозділів, їх обсяг та строки виконання. Ті 
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розділи роботи, які вже виконані, студент подає на розгляд науковому 
керівникові й після його зауважень доповнює і допрацьовує. 

У висновках до курсової роботи викладають найбільш важливі нау-
кові та практичні результати дослідження. Напрацьований в основній 
частині теоретичний матеріал узагальнюється й систематизується. У ви-
сновках розкривається його значення для юридичної науки й практики, 
для подальшого розвитку правової держави і громадянського суспільст-
ва в Україні. 

У списку використаних джерел наводиться література, на яку поси-
лається автор курсової роботи. Для якнайповнішого розкриття теми кур-
сової роботи з теорії держави і права необхідно опрацювати 15–20 таких 
джерел. Їх можна розміщувати у списку в порядку появи посилань у тек-
сті чи в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Посилання 
подаються після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують 
порядковий номер джерела у списку використаної літератури й сторінки 
джерела, з яких здійснювалось цитування (наприклад: [14, с. 31–48]). У 
списку використаних джерел вказують прізвище й ініціали автора, назву 
джерела, місце видання, видавництво, рік видання і сторінку. 

У додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для повно-
ти сприйняття курсової роботи: схеми, таблиці, ілюстрації тощо. Схеми 
й таблиці, самостійно підготовлені студентом за темою курсової роботи, 
підвищують науково-теоретичну значимість проведеного дослідження, 
вказують на здатність до систематизації й узагальнення викладеного ма-
теріалу. 

На останній сторінці, після списку використаних джерел студент під-
писує курсову роботу і ставить дату її виконання. 

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ 

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомо-
гою комп’ютера, або рукописним способом на одній стороні аркуша бі-
лого паперу формату А4 (210×297 мм) через два міжрядкових інтервали 
до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.  

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва — 
не менше 20 мм, справа — не менше 10 мм, зверху — не менше 20 мм, 
знизу — не менше 20 мм. Шрифт друку має бути чітким, щільність текс-
ту — однаковою. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та під-
розділи. Заголовки структурних частин роботи “Зміст”, “Вступ”, “Роз-
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діл”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкують 
великими літерами. Заголовки підрозділів друкують маленькими літера-
ми (крім першої великої) з абзацного відступу. Відстань між заголовком 
і текстом має дорівнювати  
3–4 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба почи-
нати з нової сторінки. 

Номер розділу ставлять після слова “Розділ” (наприклад, Розділ ІІ). 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між яки-
ми ставлять крапку, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). 
Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

При написанні курсової роботи обов’язково потрібно давати поси-
лання на джерела, окремі положення яких цитуються в курсовій роботі. 
Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити достові-
рність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформа-
цію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.  

Курсову роботу студент пише українською мовою у чіткій відповід-
ності з планом. Не дозволяється дослівне переписування  
правничої літератури та нормативно-правових актів. Висновки, суджен-
ня студента мають бути логічними й обґрунтованими. Подаючи різні то-
чки зору з дискусійних питань, необхідно висловити й обґрунтувати 
свою.  

Курсові роботи, написані з порушенням встановлених вимог, не до-
пускаються до захисту. 

ЗАХИСТ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ 

Підготовлена до захисту курсова робота має бути відрецензована на-
уковим керівником не пізніше, ніж за два тижні до захисту курсової ро-
боти. В рецензії науковий керівник дає їй стислу характеристику, оцінює 
загальнотеоретичний рівень, глибину проведених досліджень, послідов-
ність викладення матеріалу, відповідність оформлення роботи вимогам 
Методичних рекомендацій, розкриває її недоліки й можливі шляхи їх 
усунення.  

Один примірник рецензії видається перед захистом курсової роботи 
студенту, а другий зберігається на кафедрі. До захисту курсової роботи 
студент допускається після оформлення роботи відповідно до встановле-
них вимог й одержання позитивної рецензії керівника курсової роботи. 

Захист курсових робіт відбувається згідно з планом навчального 
процесу та розкладом захисту студентами курсових робіт перед комісією 
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у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсового 
проекту (роботи).  

Захист курсової роботи починається з представлення студента і теми 
його роботи. Потім слово надається студентові, який протягом 10–15 
хвилин розкриває суть роботи, обґрунтовуючи тему її й теоретичні ви-
сновки.  

У доповіді необхідно: 
• назвати тему курсової роботи, показати її актуальність і значу-

щість; 
• сформулювати основну мету і завдання дослідження; 
• окреслити структуру роботи; 
• доповісти про результати роботи, зроблені висновки й пропозиції. 
Після цього науковий керівник, викладачі кафедри, запрошені студе-

нти, практичні працівники ставлять студентові запитання за темою до-
слідження. Керівник курсової роботи характеризує курсову в цілому, на-
голошує на її позитивних сторонах: науково-дослідному характері, актуа-
льності дослідження, новизні, практичній цінності; вказує на недоліки. 
Захист курсової роботи завершується стислим заключним виступом сту-
дента, в якому він дає відповіді на запитання і зауваження тих, хто бере 
участь в обговоренні.  

Після захисту курсових робіт викладачі обговорюють результати за-
хисту кожної курсової роботи і виставляють оцінки. Результати захисту 
курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, 
“добре”, “задовільно”, “незадовільно”). В оцінці враховують повноту 
розкриття теми роботи, послідовність і логічність викладеного матеріалу, 
дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, зміст доповіді й від-
повідей на запитання під час захисту курсової роботи, відгук наукового 
керівника. Оцінка ставиться в залікову відомість навчальної групи та в 
заліковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу 
необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою. 

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року.  
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ОРІЄНТОВНІ  ТЕМИ  КУРСОВИХ  РОБІТ  

1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна. 
2. Методологія теорії держави і права. 
3. Поняття громадянського суспільства. 
4. Причини й умови виникнення держави. 
5. Поняття, ознаки і сутність держави. 
6. Місце держави в політичній системі суспільства. 
7. Соціальне призначення держави. 
8. Функції держави. 
9. Типологія держави. 

10. Поняття форми держави та її структура. 
11. Форми державного правління. 
12. Форми державного устрою та міждержавні об’єднання. 
13. Поняття і види державного (політичного) режиму. 
14. Поняття й структура механізму держави.  
15. Державний апарат і принципи його організації. 
16. Сучасні концепції держави. 
17. Поняття соціально-правової держави та її основні характеристики. 
18. Виникнення права. 
19. Основні підходи до праворозуміння. 
20. Поняття права і його основні ознаки. 
21. Принципи і функції права. 
22. Соціальна цінність права. 
23. Поняття й основні характеристики правового регулювання.  
24. Механізм правового регулювання 
25. Норми права в системі соціальних норм.  
26. Структура правових норм.  
27. Форми (джерела) права.  
28. Поняття й соціальне призначення правотворчості. 
29. Поняття, зміст і будова системи права. 
30. Поняття і будова системи законодавства.  
31. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів.  
32. Чинність нормативно-правових актів. 
33. Систематизація нормативно-правових актів. 
34. Поняття, ознаки та структура правових відносин. 
35. Поняття й основні форми правореалізації. 
36. Тлумачення права. 
37. Поведінка особи у правовій сфері.  
38. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки. 
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39. Поняття, ознаки, склад і види правопорушень. 
40. Поняття, ознаки та принципи юридичної відповідальності. 
41. Мета, завдання і функції юридичної відповідальності. 
42. Принципи юридичної відповідальності. 
43. Правосвідомість і правова культура. 
44. Законність і правопорядок. 
45. Поняття юридичного процесу. 
46. Правовий статус особи: його поняття, види і структура. 
47. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. 
48. Романо-германська правова система. 
49. Англосаксонська правова система. 
50. Мусульманська правова система. 

ЗРАЗКИ  ПЛАНІВ  КУРСОВИХ  РОБІТ 

Тема: Соціальне призначення держави 

Вступ. 
Розділ І. Соціальне призначення держави як вираження її сутності. 
1.1. Поняття і зміст соціального призначення держави. 
1.2. Існуючі підходи до розкриття соціального призначення держави. 
1.3. Взаємозв’язок соціального призначення та функцій держави. 
Розділ ІІ. Еволюція соціального призначення держави. 
2.1. Соціальне призначення рабовласницької та феодальної держави. 
2.2. Соціальне призначення соціалістичної держави. 
2.3. Соціальне призначення капіталістичної держави та його розви-

ток в умовах формування соціально-правової держави. 
Висновки. 
Список використаних джерел. 
Додатки. 

Тема: Поняття і структура механізму держави 

Вступ. 
Розділ І. Роль механізму держави у здійсненні її функцій і завдань. 
1.1. “Широкий” та “вузький” підходи до механізму держави. 
1.2. Ознаки механізму держави. 
1.3. Призначення механізму держави. 
Розділ ІІ. Складові елементи механізму держави та їх взаємозв’язок. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

12 

2.1. Державні установи та підприємства як складові механізму дер-
жави. 

2.2. Поняття й ознаки державних органів. 
2.3. Роль державних органів у здійсненні державної влади. 
Висновки. 
Список використаних джерел. 
Додатки. 

Тема: Принципи і функції права 

Вступ. 
Розділ І. Принципи права як вираження змісту правового регулюван-

ня. 
1.1. Поняття, ознаки і форми існування принципів права, їх соціальне 

призначення. 
1.2. Загальносоціальні принципи права.  
1.3. Спеціально-юридичні принципи права та їх класифікація. 
Розділ ІІ. Функціонування права у суспільстві. 
2.1. Поняття й ознаки функцій права, їх роль у правовому регулю-

ванні.  
2.2. Існуючі підходи до класифікації функцій права. 
2.3. Закріплення функцій і принципів права в чинному законодавстві 

України. 
Висновки. 
Список використаних джерел. 
Додатки. 

Тема: Поняття і соціальне призначення правотворчості 

Вступ. 
Розділ І. Сутність і зміст правотворчості. 
1.1. Поняття і принципи правотворчості. 
1.2. Суб’єкти і види правотворчості. 
1.3. Роль держави у створенні правових норм. 
Розділ ІІ. Правотворчість як процес створення права. 
2.1. Поняття й сутність правотворчого процесу. 
2.2. Стадії правотворчості. 
2.3. Юридична техніка. 
Висновки. 
Список використаних джерел. 
Додатки. 
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Тема: Поняття і основні форми правореалізації 

Вступ. 
Розділ І. Правореалізація як мета правового регулювання. 
1.1. Поняття і зміст правореалізації. 
1.2. Основні форми безпосередньої правореалізації. 
1.3. Співвідношення правового регулювання, правотворчості й пра-

вореалізації. 
Розділ ІІ. Правозастосування як особлива форма правореалізації. 
2.1. Поняття, ознаки і принципи правозастосування. 
2.2. Стадії правозастосовчого процесу. 
2.3. Поняття, ознаки і класифікація правозастосовчих актів. 
Висновки. 
Список використаних джерел. 
Додатки. 
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