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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи для здобуття ступеня
вищої освіти «Бакалавр»
Практична діяльність сучасного фахівця з вищою освітою вимагає умінь
самостійно ставити і вирішувати принципово нові завдання, у тій чи іншій
формі проводити дослідження, творчо використовувати досягнення науки та
постійно вдосконалювати свою кваліфікацію. Задля цього здобувач повинен
володіти не лише необхідною системою фундаментальних і спеціальних знань,
а й методологією наукових досліджень.
Підготовка курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» є складовою
здійснення

освітнього

процесу

здобувачів

ступеня

вищої

освіти

Міжрегілнальної академії управління персоналом, яка виконується відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів
Міністерства освіти України, документів Міжрегілнальної академії управління
персоналом.
Підготовка курсової роботи з дисципліни «Цивільне право» є однією із
форм навчання, самостійної наукової роботи з елементами дослідження, яка
дозволяє закріпити, а певною мірою і поглибити вже отримані теоретичні
знання з конкретного питання, проблеми навчальної дисципліни, що
викладається на кафедрі.
Водночас, курсова робота дозволяє оцінити рівень теоретичної підготовки
здобувача, а головне – його вміння самостійно працювати з першоджерелами,
тлумачити і правильно застосовувати чинне законодавство. Виконання роботи
спрямовує здобувачів на виявлення творчих здібностей, набуття навичок
наукового дослідження, вміння самостійно аналізувати чинне законодавство,
продемонструвати власне бачення проблеми та запропонувати шляхи її
вирішення.
Мета, яка визначена вище, зумовлює необхідність серйозного творчого
підходу до написання курсової роботи. Для успішного виконання цього

завдання здобувачам ступеня вищої освіти необхідно дотримуватись таких
рекомендацій:
Варіант теми курсової роботи з дисципліни «Цивільне право» здобувач
ступеня вищої освіти повинен обрати самостійно із числа тих, що зазначені у
запропонованому кафедрою переліку. За погодженням із викладачем кафедри
(науковим керівником) і завідувачем кафедри може обрати тему, якої немає у
запропонованому переліку тем курсових робіт. При цьому тема, що
пропонується здобувачем, повинна бути актуальною, тобто стосуватись
проблемних питань теорії і практики обраної навчальної дисципліни.
Всі кваліфікаційні роботи обов'язково реєструються на кафедрах в
«Журналах обліку курсових та кваліфікаційних робіт».
1.2. Структура курсової роботи з дисципліни «Цивільне право»
Курсова робота має чітко визначену структуру:
1) титульний аркуш
2) зміст
3) перелік умовних скорочень
4) вступ
5) основна частина
6) висновки
7) список використаних джерел
8) додатки.
Титульний аркуш повинен містити реквізити (Додаток 1).
Зміст, який містить назву та номери початкових сторінок усіх
структурних частин роботи.
Перелік умовних скорочень.
Якщо в текст уводяться власні скорочення, необхідно дотримуватися
правила, за яким перше згадування такої абревіатури зазначається у круглих
дужках після повної назви, далі по тексту - без розшифровування. При
використанні певного символу необхідно, щоб одна й та сама величина за
текстом була позначена однаково.

У випадку частого використання (понад три рази) в курсовій роботі
умовних скорочень, після змісту подається перелік використаних умовних
скорочень із роз'ясненням кожного з них.
Вступ, який розкриває сутність і стан розробки наукової проблеми, її
практичну значущість, підстави й вихідні дані для розробки теми, теоретичний
аналіз проблеми та попереднього досвіду її вивченості, містить методологічне
обґрунтування проблеми. Обсяг текстової структури вступу становить до 7
сторінок. Відповідно до завдань і логіки дослідження подається коротко
загальна структура роботи (не варто давати характеристику кожного розділу).
У вступі обґрунтовується необхідність проведення дослідження в такому
порядку.
Актуальність теми. Розкривається шляхом аналізу та порівняння з
відомими дослідженнями обраної проблеми, визначенням значимості для
розвитку певного правового інституту, галузі знань, значення для відповідної
галузі науки чи практики.
Мета дослідження пов'язана з предметом, а також результатом і шляхом
його досягнення (кінцевий результат дослідження передбачає вирішення
проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта
дослідження

в

ефективнішого

реальній

практиці

функціонування).

та

Мета

вимогами

суспільства

кваліфікаційної

до

роботи

його

повинна

відповідати її проблемі.
Завдання розкривають зміст предмета дослідження і можуть включати
такі складові:
1) вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної

проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів,
подальше

вдосконалення

їхнього

вивчення,

розробка

ознак,

рівнів

функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування
тощо);
2) усебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики

вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів,

причин, особливостей передового досвіду (дає змогу уточнити, перевірити дані,
опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх
на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження);
3) обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної

проблеми;
4) експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо

відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально
важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми за певних
витрат часу і зусиль;
5) розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання

результатів дослідження у практиці роботи відповідних органів, підрозділів,
установ чи організацій.
Залежно від мети визначається предмет дослідження (предметом є
значущі властивості об'єкта, окремі його аспекти, сегменти, функції чи зв'язки,
які потрібно вивчити).
Завдання і предмет дослідження повинні відповідати структурі роботи і
затвердженому змісту. Наповнення кожної частини кваліфікаційної роботи має
визначатися її темою.
Основна частина рубрикується, як правило, за двома-трьома розділами,
кожен із яких поділяється на підрозділи.
У першому розділі кваліфікаційної роботи висвітлюються теоретичні,
теоретико-методологічні,

історико-правові,

соціально-психологічні

й

соціологічні аспекти проблеми.
Проводиться теоретичний аналіз проблеми і критичну оцінку різних
поглядів, конкретний внесок різних науковців, наукових шкіл і напрямів;
систематизацію і узагальнення фактів, візуальну їхню ілюстрацію, тощо.
У другому розділі кваліфікаційної роботи аналізується нормативноправове чи організаційне регулювання проблеми, розкриваються позитивні й
негативні аспекти реалізації тих чи інших аспектів регулювання.
Недопустимо:

- щоб збігалися назви одного розділу і теми курсової роботи (тоді інші
розділи/підрозділи будуть просто зайвими);
- назви підрозділів збігалися з назвами розділів;
- назва не повинна складатися виключно з назви нормативно-правового
акта, органу або організації;
не бажано використання абревіатур у найменуваннях розділів та
підрозділів.
Змістовне наповнення кожного розділу курсової роботи визначається її
темою, яка має бути розкрита з логічними переходами, аргументовано,
уникаючи загальних слів, бездоказових тверджень, тавтологій. Тези необхідно
підтверджувати фактами (зазначаючи їхню достовірність і типовість), думками
різних авторів, результатами емпіричних даних, аналізом конкретного
практичного досвіду. Варто уникати безсистемного викладення фактів без
достатнього їхнього осмислення та узагальнення.
Особливу увагу варто звернути на забезпечення якості змістовності
викладу матеріалу: логічність і послідовність, повноту і репрезентативність,
широту використання нормативних і наукових джерел, загальну грамотність,
відповідність стандартам і прийнятим правилам.
Обов'язковою умовою об'єктивності викладення матеріалу є посилання на
автора: ким висловлена та чи інша думка, кому конкретно належить те чи інше
положення.
Завершальна частина курсової роботи з цивільного права містить
підсумки дослідження щодо вирішення порушеної проблеми. Висновки
формулюються обґрунтовано, конкретно, логічно, не обтяжуючи додатковою
інформацією, у стверджувальній формі (одержано, проаналізовано, вирішено).
Висновки визначають найбільш важливі наукові та практичні (науковопрактичні) результати дослідження, що відповідають поставленим завданням.
У висновках треба зазначити не тільки позитивне, що вдалося виявити в
результаті написання роботи, а й недоліки та проблеми, а також конкретні
рекомендації щодо їхнього усунення. Основна вимога - не повторювати зміст

вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах. Загальними
вимогами до висновку є: чіткість і логічність викладу, аргументованість
основних положень, точність формулювань, конкретність викладу результатів
роботи.
Список використаних джерел. Список подається відповідно до вимог
Державного стандарту в такій послідовності: законодавчі та нормативноправові акти; за абеткою навчальна та наукова література як вітчизняна, так і
іноземна (мовою оригіналу), інтернет-ресурси.
Допускається список за частотою згадування в роботі.
Список використаних джерел свідчить про обсяг здійсненої автором
роботи, рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з
науковою літературою. Більшість джерел мають бути новітніми. Використання
іноземних джерел є особливо важливим під час написання кваліфікаційної
роботи (підвищує рейтинг роботи) (додаток 3);
Додатки (за необхідності) - різний за змістом допоміжний матеріал, який
має додаткове, довідкове значення. До додатків належать: статистичні дані,
бланки тестів і опитувальників, результати аналізу юридичних справ, проекти
нормативно-правових актів, програми тренінгів та навчальних занять, опис
конкретних методик, математичні результати досліджень, опис алгоритмів і
програм вирішення завдань, ілюстрації допоміжного характеру тощо.
Додатки оформлюють як продовження письмової роботи на наступних її
сторінках або у вигляді окремої частини у порядку розміщення посилань у
тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи,
кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен
мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими
літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера
української абетки, що позначає додаток (наприклад, Додаток А), за винятком
літер Г, Є, Ж, І, Ї, И, Й, О, Ч.

1.3. Вимоги до оформлення курсової роботи з дисципліни «Цивільне
право»
Курсові роботи здобувачів повинні бути оформлені з урахуванням таких
рекомендацій:
1. Курсова робота друкується на комп’ютері, з дотриманням таких вимог:
шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) – 14, інтервал між строками –
1,5. Відступи від краю аркуша зверху, знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа –
10 мм. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті аркуша, перша
(титульна) сторінка включається до загальної нумерації, але номер сторінки на
ній не проставляється.
В

окремих

випадках

дозволяється

виконання

роботи

шляхом

її

власноручного написання розбірливим почерком на стандартних аркушах
формату А-4.
На останній сторінці курсової роботи ставиться власноручний підпис
здобувача і дата закінчення написання роботи.
2. Обсяг курсової роботи з цивільного права має бути 25-30 сторінок
друкованого тексту (30-35 рукописного тексту). Титульна сторінка, план,
перелік умовних позначень, перелік використаних джерел (літератури) і
додатки не зараховуються до основного обсягу роботи. При наявності плагіату
курсова робота не допускається до захисту.
3. При оформленні посилань на монографічну та спеціальну літературу
необхідно дотримуватися таких правил:
-

дослівно запозичений текст береться у лапки;

-

при перекладі з іноземних мов, зокрема з російської, текст у лапки не

береться, але робиться відповідне посилання.
НАПРИКЛАД:
Як зазначає І.Л. Ільченко, освідування громадян, які не мають у
кримінальній справі ніякого процесуального статусу, не припустиме [12, с.
133];
-

при посиланні на закони, інші нормативно-правові акти, постанови

Пленуму Верховного Суду України, тощо необхідно робити такі ж посилання.
Сам текст у лапки не береться.
-

посилання оформлюються у квадратних дужках по тексту, де

зазначається номер джерела у «СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» та
сторінка, або кілька сторінок (перша і друга цифри розділюються комою);
-

ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем автора, який

згадується в тексті, наприклад [12, с. 133].

РОЗДІЛ 2
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ З
ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
2.1. Подання курсової роботи до захисту
До захисту допускаються роботи здобувачів вищої освіти, які виконали на
належному рівні вимоги щодо написання курсової роботи, подали у
встановлений термін роботу на кафедру. Робота подається в одному
примірнику, в друкованому вигляді (може допускатися рукопис).
Термін подання курсової роботи на кафедру для перевірки науковим
керівником - не пізніше ніж за чотирнадцять днів до захисту.
2.2. Рецензування та захист курсової роботи
Протягом 14 днів після отримання курсової роботи науково-педагогічний
працівник кафедри за результатами перевірки курсової роботи готує письмову
рецензію. Загалом оцінка курсової роботи залежить від повноти розкриття теми,
обґрунтованості основних положень роботи та сформульованих висновків,
вміння та ефективності аналізу нормативних і літературних джерел, якості
оформлення. З урахуванням усіх зауважень науково-педагогічний працівник
приймає одне з таких рішень: “Робота не допущена до захисту”; “Робота
допущена до захисту”.
“Робота не допущена до захисту”. Курсова робота може бути не допущена
до захисту з таких причин: 1) численні (істотні) порушення вимог щодо
підготовки та оформлення роботи; 2) низький теоретичний рівень викладення
матеріалу; 3) неповне чи невідповідне висвітлення теми; 4) надходження на
кафедру двох однакових за змістом робіт; 5) плагіат. Конкретні причини, через
які курсова робота не допущена до захисту, чітко зазначаються у рецензії.
У разі, якщо курсова робота не допущена до захисту, вона має бути
виконана знову, при цьому тема може бути змінена науково-педагогічним
працівником кафедри. Доопрацьована (перероблена) курсова робота подається

здобувачем на кафедру разом із роботою, яка раніше не була допущена. Захист
такої роботи здійснюється в індивідуальному порядку.
“Робота допущена до захисту”. Курсова робота з дисципліни «Цивільне
право» визнається допущеною до захисту в тому випадку, якщо вона відповідає
вимогам щодо її підготовки та оформлення, у ній повно, на достатньому
теоретичному рівні висвітлюються всі питання, пов’язані з обраною темою,
чітко простежується аргументована позиція автора.
Науково-педагогічний працівник кафедри також може прийняти таке
рішення у тому випадку, якщо курсова робота загалом оцінюється позитивно,
проте відсутність або неповнота викладення у ній окремого питання, допущені
неістотні недоліки у її підготовці та оформленні не дозволяють безумовно
допустити роботу до захисту.
Готуючись до захисту, здобувач повинен ґрунтовно вивчити весь матеріал
за темою роботи. Особливу увагу необхідно приділяти зауваженням, які
викладені у рецензії та по тексту роботи. Саме з відповіді на ці зауваження
повинен розпочинатися захист.
Захист проводиться в порядку, який визначає науково-педагогічний
працівник. Під час захисту курсової роботи, крім питань з проблем, які не повно
висвітлені у роботі, або з яких були висловлені зауваження, науковопедагогічний працівник, який проводить захист, може ставити й інші запитання
як за темою роботи, так і ширші від неї. Такі запитання призначені для більш
точного визначення рівня, на якому здобувач володіє матеріалом як за темою
курсової роботи, так і загалом з навчальної дисципліни.

2.3. Оцінювання курсової роботи з дисципліни «Цивільне право»
Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється з урахуванням рівня
підготовки самої роботи, виступу та відповідей на запитання під час її захисту за
шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Оцінку “відмінно” отримує здобувач, курсова робота якого підготовлена
відповідно до цих рекомендацій, містить елементи новизни, а її результати мають
практичне

значення,

свідчить

про

вміння

здобувача

користуватись

раціональними прийомами пошуку, збирання та систематизації інформації,
здатність працювати з нормативно-правовими актами. Обов’язковою вимогою
щодо отримання найвищої оцінки є стисла, логічна і вільно проголошена
доповідь, здатність аргументовано захищати свої пропозиції та погляди, а також
правильні відповіді на запитання науково-педагогічного працівника під час
захисту.
Це засвідчує те, що здобувач вільно володіє теоретичним матеріалом, вміє
правильно тлумачити закони, самостійно, грамотно й аргументовано пояснювати
і обґрунтовувати сутність проблем, проявляти ініціативу, пропонувати у
необхідних випадках свої ідеї, висновки, пропозиції.
Оцінка “добре” ставиться у разі, якщо тема курсової роботи розкрита, але не
всі поставлені завдання вирішені повністю, недостатньо використані необхідні
нормативні і доступні літературні джерела, є зауваження науково-педагогічного
працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті логічна та вільно
проголошена, а відповіді на поставлені запитання в основному правильні.
Це засвідчує те, що здобувач володіє теоретичним матеріалом, вміє пов’язати
теоретичні знання з практикою, правильно розуміє закони, однак має певні
труднощі з аналізом і оцінкою наукових позицій та достатнім обґрунтуванням
правозастосування у конкретній практичній ситуації.
На “задовільно” оцінюється курсова робота, в якій тема в основному
розрита, але наявні недоліки змістовного характеру, нечітко сформульована мета
та завдання курсової роботи, аналітична частина має елементи описовості,
використані окремі положення нормативно-правових актів, що були змінені чи

втратили чинність, пропозиції обґрунтовані непереконливо, висновки неповністю
відповідають основному змісту та спрямованості роботи, є зауваження науковопедагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті не висвітлює
результати наукового дослідження, не всі відповіді на запитання науковопедагогічного працівника правильні та повні.
Це засвідчує те, що здобувач засвоїв тільки основні теоретичні питання
навчальної дисципліни, загалом правильно викладає матеріал і

законодавчі

положення, однак не може стати учасником наукової дискусії з проблемних
питань, має труднощі у застосуванні норм права на практиці.
Оцінка “незадовільно” ставиться у разі, якщо в курсовій роботі нечітко
сформульовані актуальність, мета та завдання дослідження, аналіз об’єкту
дослідження виконано несистемно і поверхнево, запропоновані висновки не
випливають із результатів виконаного аналізу або такий взагалі відсутній,
оформлення роботи багато в чому не відповідає вимогам, є численні і ґрунтовні
зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на
захисті нечітка і малозрозуміла, відповіді на запитання неточні або неповні.
Це засвідчує те, що здобувач не володіє необхідним теоретичним матеріалом
з навчальної дисципліни, не орієнтується у чинному законодавстві, не вміє
застосувати його положення на практиці, допускає плагіат.
Здобувачі, які через низький рівень підготовки не змогли захистити курсову
роботу і отримали оцінку “незадовільно” не допускаються до складання екзамену
з відповідної навчальної дисцпліни. У цьому разі захист курсової роботи такими
здобувачами та складання ними екзамену здійснюється в індивідуальному
порядку.
За

рішенням

підготовлені

на

науково-практичного
високому

працівника,

теоретичному

рівні

та

курсові

роботи,

оформлені

згідно

які
з

правилами, в яких висвітлена аргументована позиція автора, пропозиції щодо
удосконалення чинного законодавства, що заслуговують на увагу, цікавий аналіз
матеріалів правозастосовної практики тощо, можуть бути визнані такими, що не
потребують захисту. Авторам таких робіт автоматично виставляється оцінка

“відмінно”.
Здобувачі, які

беруть активну

учать у

науково-дослідній

роботі,

підготували наукове дослідження, і стосовно яких на засіданні кафедри
спеціально-правових дисциплін прийняте рішення про доцільність їхньої участі у
щорічній науково-практичній конференцій здобувачів, слухачів та студентів
університету, звільняються від написання курсової роботи. У цьому випадку
наукова робота зараховується як курсова, а авторам автоматично виставляється
оцінка “відмінно”.
Бали за кваліфікаційну роботу обраховуються і визначаються за 100бальною шкалою («А», «В», «С», D», «Е», «FХ» «F»). Бал ставиться в заліковій
книжці та у відомості.
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Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який
установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і
розміщування у документах.
ДСТУ 8302:2015 містить інформацію про:
•
види бібліографічних посилань та правила їхнього складання;
•
особливості складання комплексного бібліографічного посилання;
•
особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс;

•

особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ

