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ВСТУП 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Теорія держави і права» для студентів напряму 

підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання призначені 

для ґрунтовного опрацювання студентами теоретичних тем 

навчальної дисципліни . 

Відповідно до зазначеного курсова робота складається з 

теоретичної частини. 

Виконання студентами передбачених цими вказівками завдань 

розкриє розуміння ними основних положень щодо сутності 

дисципліни теорія держави і права, проблем теорії держави і права, 

сутності правової системи і системи права, понять держава і право 

та їх аналіз. 

 

1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завдання на виконання курсової роботи доводяться студентам та 

контролюються викладачами відповідно до графіку наведеного в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Графік виконання курсової роботи 

 

№ 

з/п 

Етапи роботи Тиждень 

виконання 

1 2 3 

1 Видача завдань 2 

2 Погодження плану теоретичної частини 4 

3 Підготовка першої редакції вступу до 

теоретичної частини  

 

6 

4 Підготовка І розділу теоретичної частини 8 

5 Підготовка ІІ розділу теоретичної частини 10 

6 Підготовка ІІІ розділу теоретичної частини 12 

7 Підготовка висновків, анотації та уточнення 

вступу до теоретичної частини 

 

14 

1 2 3 

8 Оформлення курсової роботи та передача її на 

перевірку керівнику 

16 
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9 Усунення зауважень керівника 18 

10 Захист курсової роботи  19 

 

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Теоретична частина виконується студентами за одною із нижче 

наведених тем. 

Номер варіанта визначається довільно. 

 

1.  Правова система суспільства: поняття, ознаки, елементи. 

2. Механізм ( апарат) держави. 

3. Основні напрямки реформування правової системи України. 

4. Правове регулювання діяльності телебачення і 
радіомовлення в Україні. 

5. Правоутворення та форми (джерела) права. 

6. Проблеми реалізації прав і свобод громадянина в Україні 

7. Право і держава: аспекти співвідношення 

8.   Поняття та види форми державного устрою: їх 

характеристика. 

       Поняття та види форми правління: їх характеристика. 

9. Місце і роль держави в політичній системі України. 

10. Поняття і види форм /джерел/ права. 

11. Принципи організації та функціонування апарату держави. 

12.    Норми права та їх реалізація. 

13.    Сиситематизація законодавства 
14. Основні елементи системи права і їх характеристика. 

15. Порівняльна характеристика правової системи і системи 
права.  

16. Поняття та принципи законності. 

17. Правові сім’ї: характеристика 

18. Суб’єкти та види правотворчості. 

19. Правопорушення: поняття, ознаки та види 

20. Громадянське суспільство та правова держава. 

21. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.  

22. Поняття суверенітету та його види. 

23. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. 
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24. Референдум та його види.   

25. Конституційні права, свободи та обов’язки, гарантії їх 
здійснення. 

26. Загальні засади конституційного ладу в Україні. 

27. Державна служба: правовий статус державних службовців.     
 

 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу оформляють на стандартних аркушах паперу 

формату А 4 (210 х 297 мм). 

Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, абзац – 10 мм. 

Міжстроковий інтервал – 1,5. Нумерація аркушів, крім 

титульного і першого, справа, вверху. 

Кількість рядків на аркуші – 29 – 30. 

Шрифт 14, Times New Roman. 

Обсяг роботи 30 – 35 аркушів. 

Титульний аркуш оформляють згідно із зразком (Додаток А). 

Оформлення 1-го аркуша (Додаток Б): 

- зверху зліва - індекс УДК (жирним шрифтом); 

- через два міжстрокових інтервали – по центру: Ім’я та 
прізвище автора (жирним), нижче: – студент напряму підготовки 

6.030401 „Право ”, 1-го курсу, групи П-11, інституту економіки, 

менеджменту та права; 

- через два міжстрокових інтервали – по центру назва роботи 

(великі букви, жирним); 

- через два міжстрокових інтервали – анотація (5 – 6 рядків) – 

вирівнювання по ширині, абзац 10 мм (Слово анотація не друкують. 

Шрифт звичайний); 

- через два міжстрокових інтервали ключові слова (7 – 10) – 

фраза ключові слова жирним, після двох крапок самі ключові слова 

звичайним шрифтом, вирівнювання по ширині, абзац – 10 мм; 

Оформлення 2-го аркуша: 

ЗМІСТ: 

- слово зміст пишуть по центру великими жирними буквами; 

- решта змісту після двох міжстрокових інтервалів вирівнюють 

по ширині, абзац – 10 мм; 
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- напроти кожної частини змісту, в правій частині аркуша, 

вказують сторінку, з якої вона починається. 

Оформлення назв структурних частин курсової роботи:  

ВСТУП (пишуть великими жирними буквами по центру); 

РОЗДІЛИ (слово розділ та його назву пишуть великими 

жирними буквами по центру). Розділи нумерують, крапку в кінці не 

ставлять, наприклад – РОЗДІЛ 1, в наступному рядку пишуть назву 

розділу без крапки в кінці;      

Підрозділи (слово підрозділ не пишуть, але нумерують жирним 

шрифтом, в кінці крапку ставлять). Назву підрозділу крім першої 

букви наводять малими жирними буквами, наприклад: 1.1. 

Податкове навантаження (в кінці крапку не ставлять); 

ВИСНОВКИ (пишуть великими жирними буквами по центру); 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА (пишуть великими жирними 

буквами по центру); 

ДОДАТКИ (пишуть великими жирними буквами по центру). 

Додатки нумерують великими буквами арабського алфавіту та 

через крапку цифрами, наприклад Додаток А.1 

ВСТУП, кожний РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНУ 

ЛІТЕРАТУРУ, ДОДАТКИ розпочинають з нового аркуша. 

Між назвами розділу та підрозділу, назвою підрозділу, словами 

ВСТУП, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та 

основним текстом повинно бути 2 інтервали   

Оформлення тексту курсової роботи: 

ВСТУП – 1,5 – 2 аркуші – повинен включати – огляд попередніх 

робіт за досліджуваною тематикою, обґрунтування актуальності 

дослідження, вибір об’єкта, предмета, мети, завдань та методів  

дослідження. 

В кожній роботі повинно бути 2 або 3 розділи, що включають 

по 2-3 підрозділи (3 – 4 аркушів кожен підрозділ), розділи 

починають з нового аркушу, кожний розділ повинен містити 

короткий висновок (10-12 рядків).       

В роботі обов’язкове посилання в квадратних дужках на 

використану літературу, наприклад [4, с. 77]. Якщо наводять цитату 

повністю, то її необхідно взяти в лапки. 

Висновки наводять на 1,5 – 2 аркушах.              

Список використаної літератури – оформляють згідно 

стандарту (5 – 8 одиниць, але тільки ті на які є посилання в тексті). 
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4. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Теоретична частина: 

5 + (60 бали – оформлення відповідно до нормативу (зміст, вступ, 

актуальність, мета, завдання, аналіз попередніх досліджень, 

постановка проблеми, результати (3 розділи по 3 підрозділи), повне 

розкриття теми, наявність власної думки, висновків та списку 

використаних літературних джерел);  

5 (56 бали – незначні зауваження до 1-го підрозділу); 

5 - (52 балів – незначні зауваження до 2-х підрозділів); 

4+ (50 балів – незначні зауваження до 3-х підрозділів); 

4 ( 46 балів – незначні зауваження до 2-х розділів); 

4 - (40 балів – незначні зауваження до кожного розділу); 

3+ (36 балів -  не повністю розкрито 1-н розділ); 

3 (30 балів – не повністю розкрито 2-а розділи); 

3- (26 балів – не повністю розкрито всі розділи); 

2+ (20 балів – 1 розділ не розкрито зовсім); 

2 (16 бали – 2 розділи не розкрито зовсім); 

2- (10 бали – тему теоретичної частини не розкрито); 

При оцінюванні вступ та висновки разом із списком використаних 

літературних джерел розглядаються як окремі розділи.  

Максимальна сума – 60 балів. 

 

Захист роботи: 

5+ (36 балів – знання, розуміння та вміння пояснити наявний в 

роботі матеріал, робити власний аналіз, узагальнення та висновки); 

5 (33 балів) – студент допускає незначні помилки при поясненні 1-

го підрозділу;  

5- (30 бали) – студент допускає незначні помилки при поясненні 

двох підрозділів, або вступу;  

4+ (27 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу 1-го розділу;  

4 (24 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті 

двох розділів, або вступу і висновків;  

4- (21 балів) - студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу теоретичної частини або поясненні задач; 

3+ (18 балів) – студент не може пояснити матеріал одного з 

розділів, вступу, або розв’язок 1 задачі; 
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3 (15 балів) – студент не може пояснити матеріал двох розділів або 

двох задач; 

3- (12 балів) – студент не може пояснити матеріал трьох розділів, 

або трьох задач; 

2+ (9 балів) – студент може пояснити тільки одну задачу та один 

розділ, або вступ; 

2 (6 балів) – студент може пояснити тільки одну задачу; 

2- (3 балів) – студент може пояснити матеріал тільки одного розділу. 

Своєчасність захисту – 4 бали. Максимальна сума 40 балів.    

Максимальна сума балів за курсову роботу 100 балів. 

Шкала оцінювання аналогічна до шкали, яка використовується до 

оцінювання засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу. 

Якщо в двох роботах зустрічається повтори – обидві роботи 

до захисту не допускаються.  
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1.  Додаток А 

Приклад оформлення титульного аркуша 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки менеджменту та права 

Кафедра спеціальних юридичних дисциплін 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів 

України»  

 

Тема теоретичної  частини: 
____________________________________________________ 

 Виконав: 

 

Студент ННІЕМП 

напряму підготовки «Право» 

__  курсу,  групи ________ 

Прізвище ім’я по-батькові 

№ в списку групи____ 

 

             Перевірив: 

 

Професор (доцент) кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

_________________________________ 

                (оцінка) 

______________ 

_______________________________   

     (число)               (підпис)      

(прізвище та ініціали)    

 

 

Рівне-201__ р.  
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Додаток Б 

Приклад оформлення 1-го аркуша 
 

УДК 336.02 

 

Іванов Петро Васильович 

студент напряму підготовки 6.030401 «Право», 

1-го курсу, групи П-11(12), ННІЕМП 

 

 

МЕХАНІЗМ (АПАРАТ ) ДЕРЖАВИ 

 

В роботі  розглянуто  механізм (апарат) держави, поняття 

механізму ( апарату) держави, принципи механізму держави, 

поняття та ознаки структурних елементів механізму структуру. 

 

 

 

Ключові слова: механізм держави, принципи механізму 

держави, апарат держави, державний орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


