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Мета  І  ЗаВДаННЯ  КУРСОВОЇ  РОБОтИ

Курсова робота є закономірним підсумком теоретичної, науко-
во-практичної роботи студента протягом певного періоду навчання. 
Тому процес написання курсової роботи — важливий і відповідаль-
ний етап підготовки фахівця-правознавця.

Мета курсової роботи — закріпити та поглибити теоретичні і прак-
тичні знання студентів за спеціальністю, сформувати навички прове-
дення самостійної наукової роботи, навчити основних методів нау-
кового дослідження, формулювати конкретні наукові висновки, дати 
практичні рекомендації за вибраною темою.

Виконання курсової роботи передбачає:
• поглиблене вивчення, систематизацію та закріплення отрима-

них за конкретний період навчання теоретичних знань у сфері 
права;

• виявлення здатності студента вибирати та аналізувати наукову 
або практичну проблему, робити теоретичні висновки та уза-
гальнення, вміти застосовувати знання при вирішенні конкрет-
них наукових і практичних завдань;

• напрацювання та розвиток навичок самостійної роботи та ово-
лодіння методикою наукових досліджень;

• визначення рівня підготовленості студента до виконання юри-
дичної практичної роботи, викладання правових дисциплін і 
здійснення самостійних наукових досліджень.

ЗМІСт  І  СтРУКтУРа  КУРСОВОЇ  РОБОтИ

Змістом курсової роботи є дослідження проблеми, що розглядаєть-
ся, ступеня і стану її наукової розробки, значення для науки і практи-
ки. Проблема розглядається на основі всебічного наукового аналізу, 
формулювання практичних рекомендацій, теоретичного обґрунту-
вання висновків і неодмінного відображення погляду автора.

За своєю структурою курсова робота складається із переліку 
умовних позначень (за необхідності), вступу, основної частини (двох-
трьох розділів чи глав), висновків (пропозицій і рекомендацій), спис-
ку використаних джерел і літератури, додатків (за необхідності).
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У вступі:
• обґрунтовується актуальність теми, її наукове і практичне зна-

чення;
• аргументується вибір предмета того чи іншого аспекту дослід-

ження;
• дається коротка характеристика джерел, аналітичний огляд лі-

тератури, що стосується теми;
• формулюються мета та завдання дослідження;
• вказуються методи й способи вирішення поставлених завдань 

(аналіз юридичних документів, наукових видань, досліджень 
тощо);

• формулюються положення, які відображають думку автора або 
виносяться на захист.

В основній частині викладається зміст дослідження: теоретичні 
основи дослідження, практичні питання та способи їх розв’язання 
тощо. Кожний розділ закінчується коротким узагальненням автора 
і висновками.

У заключній частині роботи (висновках) висвітлюються теоре-
тичні і практичні висновки дослідження, даються рекомендації щодо 
їх практичного втілення.

РеКОМеНДаЦІЇ  ЩОДО  ОРГаНІЗаЦІЇ  ВИКОНаННЯ   
КУРСОВОЇ  РОБОтИ

Курсова робота є результатом вивчення певного циклу дисциплін 
чи будь-якої окремої навчальної дисципліни. Підготовка курсової ро-
боти охоплює кілька етапів.

Вибір теми курсової роботи
Тематика курсових робіт визначається змістом навчальних курсів; 

розробляється і затверджується кафедрою. 
Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути 

пов’язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використан-
ню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент 
має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому 
він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розроблення. 

Формулювання мети та основних завдань курсової роботи
Залежно від того, наскільки зрозуміло і чітко сформульовано мету 

роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організа-
ція виконання, стиль викладу.
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Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту вио-
кремити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і 
аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних мір-
кувань.

Приклади формулювання мети курсової роботи:

• “Мета роботи — проаналізувати соціально-психологічні умови 
ефективного керівництва трудовим колективом”.

• “Основна мета курсової роботи — розглянути наявні типи під-
приємницьких структур і докладно проаналізувати функціону-
вання колективного підприємства”.

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її 
теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основ-
ні завдання, які необхідно розв’язати у процесі виконання курсової 
роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх 
визначення пов’язано з назвами основних розділів.

Складання плану курсової роботи
На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно оз-

найомитися зі змістом наукових публікацій за вибраною темою і 
скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підроз-
ділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи має відображати її структуру, під якою ро-
зуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і від-
повідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби дооп-
рацьовує.

Викладення матеріалу курсової роботи
Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно 

взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему ро-
боти. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і 
методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну 
наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлен-
ня до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних 
або звітних даних, особистих вражень та узагальнень робляться не-
обхідні висновки, висвітлюються досягнуті успіхи, зазначаються не-
доліки, а також даються пропозиції щодо подальшого удосконалення 
діяльності об’єкта досліджень.
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Подання курсової роботи науковому керівнику  
на рецензування

Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову робо-
ту науковому керівнику, який перевіряє її та оцінює за п’ятибальною 
системою.

Під час перевірки науковий керівник дає їй стислу характеристи-
ку, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, до-
цільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги 
та недоліки, якість і відповідність оформлення роботи.

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічають-
ся такі недоліки:

• відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття од-
них питань, а фактично розкриваються інші);

• безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих 
положень;

• логічні помилки, невміння виокремити головне;
• невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом; 
• переписування матеріалу з друкованих видань;
• недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення ро-

боти. 
У разі негативної оцінки курсова робота повертається студенту, 

який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після 
цього доопрацьований варіант подати науковому керівнику для пов-
торної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається та го-
тується до захисту курсової роботи.

Наукове керівництво
Для керівництва курсовою роботою студента призначається нау-

ковий керівник із числа професорів, доцентів, викладачів кафедри.
Науковий керівник допомагає студенту:
• визначити тему курсової роботи та правильно її сформулювати;
• визначити шляхи проведення дослідження;
• скласти план наукової роботи і графік виконання дослідження;
• оформити роботу відповідно до вимог щодо наукових дослід-

жень.
Науковий керівник здійснює контроль за дотриманням графіка 

підготовки та написання студентом курсової роботи.
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Студенту надається можливість:
• запропонувати свою тему курсової роботи відповідно до спе-

ціалізації;
• клопотати про призначення наукового керівника зі складу ка-

федри.

ОСНОВНІ  ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛеННЯ   
КУРСОВОЇ  РОБОтИ

Загальні положення 
Курсова робота має бути оформлена відповідно до встановлених 

вимог. Якість оформлення роботи враховується при її оцінюванні.
Назва курсової роботи повинна бути якомога коротшою, вказува-

ти на мету дослідження та її завершеність. Іноді для більшої конкре-
тизації до назви слід додати невеликий (4–6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію 
псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі 
слів “Дослідження питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До пи-
тання...”, “Характеристика..”, “Огляд...” тощо, в яких не відображено 
достатньою мірою суть проблеми.

При написанні курсової роботи студент повинен обов’язково по-
силатися на авторів і джерела, з яких запозичено матеріали або ок-
ремі результати.

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати 
зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових 
тверджень, тавтології.

Курсову роботу подають у вигляді підготовленого друкованого 
тексту чи у вигляді акуратно виконаного рукопису.

Структура та технічне оформлення курсової роботи 
Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись 

рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендована структура курсової 
1. титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих 

пояснень, тому наводимо варіант її оформлення (див. дод. 1).
2. Зміст курсової роботи — вказуються заголовки розділів (підроз-

ділів) і сторінки, на яких вони розміщені.
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3. Вступ — розкриваються актуальність і практичне значення 
вибраної теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, 
структура курсової роботи, зазначаються джерела інформації.

4. Основна частина — складається з трьох–п’яти основних роз-
ділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за 
змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковува-
тись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаними, 
мати приблизно однаковий обсяг.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, 
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТА-
НИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симет-
рично до тексту. Заголовки підрозділів друкують рядковими літера-
ми (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці назви заголовка не 
ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують рядковими літе-
рами (крім першої великої) з абзацу в розрядці в підбір до тексту. В 
кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, крапка ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текс-
том повинна дорівнювати 3–4 інтервалам.

Нумерація. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок роботи. На ньому номер 
сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють 
внизу посередині сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера 
крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розді-
лу.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підроз-
ділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 
між ними ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стоя-
ти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім 
у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 
ними ставиться крапка. В кінці номера повинна стояти крапка, на-
приклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розді-
лу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати 
заголовка.
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Нумерація може складатися із глав і параграфів у межах кожної 
глави.

Посилання. При написанні курсової роботи студент повинен дава-
ти посилання на джерела, матеріали або окремі результати, на ідеях 
і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, вив-
ченню яких присвячено роботу. Такі посилання дають змогу відшу-
кати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 
документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 
з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні 
видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є ма-
теріал, не включений до останнього видання.

Посилання робляться на кожній сторінці у нижній частині з пос-
торінковою нумерацією.

Особливу увагу слід приділити науковим працям інших авторів. 
Таке використання можливе лише за умови дотримання авторських 
прав і відповідно оформлених посилань.

У разі, якщо автор курсової роботи бажає в тексті навести думку 
іншого автора, він може зробити це двома способами: за допомогою 
точного цитування або передати його думку власними словами. Про-
те в обох випадках посилання обов’язкове!

Посилання оформлюються згідно з такими вимогами:
• якщо в роботі наводиться пряма цитата з праці іншого автора, її 

необхідно взяти в лапки, поставити в кінці цитати відповідний 
номер і внизу сторінки навести точну інформацію щодо вико-
ристаного джерела із зазначенням конкретної сторінки.

• якщо в роботі наводиться думка іншого автора без прямого ци-
тування, необхідно після цього (наприкінці речення або абзацу) 
поставити відповідний номер і внизу сторінки дати інформа-
цію щодо використаного джерела із зазначенням назви праці 
(праць), де автор висловлює цю думку.

Приклад оформлення прямого цитування:

“...так, Р. О. Стефанчук зазначає, що “Репутація (від латинського 
геputatio — обдумування...”1.

1 Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному 
праві. — К.: Наук. світ, 2001. — С. 17.
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Приклад непрямого цитування:

... давши визначення терміну “репутація”, Р. О. Стефанчук вказує, 
що воно походить від латинського слова геputatio, яке означає обду-
мування...2.

2 Див.: Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та репутації в цивіль-
ному праві. — К.: Наук. світ, 2001. — С. 17.

Примітки: Примітки до тексту, в яких вказують довідкові і пояс-
нювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо 
приміток на аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставиться 
двокрапка, наприклад:

Примітки:
1…….
2……. 
Якщо є одна примітка, то її не нумерують, і після слова “Примітка” 

ставлять крапку.
Нумерація посилання наводиться для кожної сторінки окремо.
5. Висновки з викладом прогнозу діяльності об’єкта досліджень у 

перспективі.
6. Список використаних джерел і літератури складається в 

певному порядку із загальною нумерацією. Список містить рубрики, 
які поділяються на:

І. Джерела:
• Конституція України;
• міжнародні документи та угоди; 
• законодавство України;
• зарубіжне законодавство;
• матеріали судової та іншої юридичної практики.
ІІ. Наукова література:
• монографії, статті, тези доповідей.

Джерела подаються в такій послідовності:
1. Конституція України.
2. Міжнародні документи та угоди:
• міжнародно-правові акти універсального характеру;
• регіональні міжнародно-правові акти; 
• двосторонні міжнародно-правові акти.
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3. Законодавство України:
• Закони України.
• Декрети Кабінету Міністрів України.
• Рішення та роз’яснення Конституційного Суду України.
• Постанови Верховної Ради України.
• Укази та розпорядження Президента України.
• Постанови Кабінету Міністрів України.
• Акти міністерств та відомств.
• Рішення інших державних органів та органів місцевого самовря-

дування.
• Постанови пленумів Верховного Суду України та Вищого госпо-

дарського суду України.
• Нормативно-правові акти Союзу РСР та Української РСР. 
4. Зарубіжне законодавство (наводиться у хронологічному по-

рядку спочатку українською та російською мовами, потім — інозем-
ними).

5. Матеріали судової та іншої юридичної практики (містять 
джерела отримання відповідних відомостей).

Наукова література оформлюється згідно з вимогами державно-
го стандарту в алфавітному порядку (спочатку українською та росій-
ською мовами, потім — іноземними) (див. дод. 5).

7. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці 
допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного харак-
теру тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки, у право-
му верхньому куті пишеться слово “Додаток”. Додаток повинен мати 
тематичний заголовок. Якщо курсова робота міститься кілька додат-
ків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: “До-
даток 1”). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. 
Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов’язковим.

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко, розбір-
ливо, без помилок і виправлень, з одного звороту білого аркушу папе-
ру формату А4 (210 × 297). Загальний обсяг курсової роботи, включа-
ючи список використаних літературних джерел і додатки, — не більше 
25–30 сторінок. Шрифт: Тіmes New Roman. Розмір шрифту — 14. Ін-
тервал — 1,5 (підрядкові виноски друкують через один інтервал).
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 Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, 
фіолетового), а титульна сторінка — надрукована за допомогою 
комп’ютера за встановленим зразком. 

Сторінка курсової роботи повинна мати поля: ліве — 30 мм, верх-
нє — 20, праве — 10, нижнє — 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи до-
датки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою 
вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Отже, загальна 
нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової 
роботи) з цифри “2”. Порядковий номер сторінки проставляється на 
середині її нижнього поля.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, 
що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять 
одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують 
порядковий номер джерела у списку використаної літератури та від-
повідні сторінки джерела (наприклад: [14, с. 31–48], або під текстом 
тієї ж сторінки у вигляді виноски, де вказують прізвище та ініціали 
автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та 
сторінку.

ЗаХИСт  КУРСОВОЇ  РОБОтИ

Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи. 
Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути зміс-
товною і тривати 5–8 хвилин.

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

щість;
• сформулювати основну мету і завдання дослідження;
• стисло розкрити зміст структури роботи;
• доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені 

пропозиції.
Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під 

час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, 
рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналі-
зувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументовано 
викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну 
точку зору.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибаль-
ною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) та 
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проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій 
книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу необ-
хідно доопрацювати або виконати нову. 

теМИ  КУРСОВИХ  РОБІт 

1. Господарська діяльність як предмет регулювання господарського 
права.

2. Господарські правовідносини: поняття і види.
3. Особливий суб’єктний склад як ознака господарських правовід-

носин.
4. Поняття і зміст господарської правосуб’єктності.
5. Способи, типи та методи господарсько-правового регулювання.
6. Сутність і зміст господарського права як галузі права.
7. Поняття та об’єктивна зумовленість державного регулювання 

господарської діяльності в умовах змішаної економіки.
8. Форми та методи державного регулювання господарською діяль-

ністю.
9. Державне замовлення як особлива форма державного регулюван-

ня в умовах змішаної економіки. 
10. Антимонопольне регулювання як особлива форма державного 

регулювання.
11. Правова характеристика органів, які здійснюють контроль за фі-

нансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання.
12. Форми державного контролю фінансово-господарської діяль-

ності суб’єктів господарювання.
13. Господарське законодавство: поняття, цілі та система.
14. Господарсько-правові норми: структура та види.
15. Обмежувачі в діяльності суб’єктів господарювання.
16. Порядок і основні етапи створення суб’єктів господарського права.
17. Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст і пра-

вове регулювання.
18. Патентування окремих видів підприємницької діяльності: при-

значення, зміст і правове регулювання.
19. Припинення діяльності суб’єктів господарювання: поняття, по-

рядок і способи. 
20. Поняття та класифікація видів суб’єктів господарювання.
21. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.
22. Підприємство як суб’єкт господарського права: правова природа 

та характерні ознаки.
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23. Організаційно-правові форми підприємств публічної форми 
власності.

24. Правове становище державних підприємств.
25. Правове становище казенних підприємств.
26. Правове становище дочірніх підприємств.
27. Правове становище іноземних підприємств і підприємств з іно-

земними інвестиціями.
28. Особливість правосуб’єктності структурних підрозділів госпо-

дарських організацій.
29. Господарські об’єднання: поняття, види та правове становище.
30. Особливість правового становища промислово-фінансових груп.
31. Холдингові компанії як різновид об’єднань підприємств.
32. Поняття асоційованих підприємств і правова характеристика від-

носин контролю між ними.
33. Господарські товариств: поняття, ознаки та види.
34. Правова характеристика акціонерного товариства.
35. Правова характеристика товариства з обмеженою відповідальніс-

тю та товариства з додатковою відповідальністю.
36. Правова характеристика повного та командитного товариства.
37. Порівняльно-правова характеристика закритого акціонерного то-

вариства і товариства з обмеженою відповідальністю.
38. Частка в майні господарського товариства: поняття, юридичне 

значення та порядок передачі (відступлення).
39. Майнова основа діяльності господарського товариства: поняття 

та правова характеристика.
40. Система органів управління в господарському товаристві.
41. Правове становище виробничого кооперативу.
42. Правове становище сільськогосподарського виробничого коопе-

ративу.
43. Правовий статус негосподарських організацій як учасників гос-

подарських правовідносин.
44. Правовий титул і джерела формування майна суб’єктів господа-

рювання.
45. Правове становище товарної та фондової бірж в Україні.
46. Біржові операції: поняття, умови здійснення та види.
47. Правова регламентація приватизації державного (комунального) 

майна. 
48. Господарське зобов’язання: поняття, ознаки та види. 
49. Поняття та види (система), функції господарських договорів.
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50. Форма і зміст господарського договору.
51. Порядок укладення, зміни та розірвання господарського договору.
52. Виконання господарського договору та способи його забезпе-

чення.
53. Господарсько-правова відповідальність: поняття, функції та 

форми.
54. Види господарсько-правових санкцій.
55. Підстави господарсько-правової відповідальності.
56. Правове регулювання інституту неспроможності та банкрутства 

суб’єктів господарювання.
57. Судові процедури, що обслуговують інститут банкрутства.
58. Наслідки визнання суб’єкта господарювання банкрутом.
59. Організація юридичної служби на підприємствах.
60. Правове регулювання якості продукції, робіт і послуг.
61. Правове регулювання бухгалтерського обліку та звітності.
62. Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.
63. Способи та форми розрахунків між суб’єктами господарювання.
64. Поняття та види фінансової діяльності в Україні.
65. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
66. Суб’єкти та об’єкти інвестиційних правовідносин.
67. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Ук-

раїні.
68. Зовнішньоекономічний договір (контракт) і порядок його дер-

жавної реєстрації.
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