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1. Загальні засади
1.1.Курсова робота здобувача є самостійною дослідницькою працею з

актуальної  проблеми юридичної  науки та (або)  практики, спрямованою на
закріплення отриманих здобувачем теоретичних знань, вироблення навичок
наукового дослідження, самостійного творчого логічного мислення.

Мета  курсової  роботи  —  закріпити  та  поглибити  теоретичні  і
практичні  знання  здобувачів  за  спеціальністю  081  Право,  сформувати
навички  ведення  самостійної  наукової  роботи,  ознайомити  з  основними
методами  наукового  дослідженим  і  навчити  практично  застосовувати  їх,
перевіривши  разом  з  тим  отриманні  знання  з  конкретної  навчальної
дисципліни. 

1.2.Курсова  робота  є  обовязковим  компонентом  Освітньої  програми
підготовки   здобувачів  початкового  (короткого  циклу)  рівня  вищої  освіти
спеціальності 081 Право.

1.3.Курсові  роботи  виконуються  здобувачами,  відповідно  до
навчальних планів.

1.4 Основні вимоги до курсової роботи :
- відповідність теми змісту програми  дисципліни; 
- актуальність  тематики,  відповідність  її  сучасному  стану  розвитку

юридичної науки;
- критичний  аналіз  нормативних   джерел,  матеріалів  юридичної

практики, монографій, періодичної літератури
- дослідження історичних аспектів, сучасного стану, перспектив розвитку

проблеми
- використання власного досвіду
- чітке визначення предмету, мети і методів дослідження
- узагальнення  та  обґрунтування  результатів,  висновки  та  практичні

рекомендації
- оформлення  письмової  роботи  відповідно  вимог,  встановлених   цим

Положенням
1.5.Тематика  курсових  робіт  повинна  відповідати  завданням

навчальної  дисципліни  і  тісно  пов’язуватися  з  практичними  проблемами
конкретного  фаху.  Тематика  курсових  робіт  затверджується  цикловою
комісією і підлягає періодичному оновленню не рідше одного разу на рік. 

2. Підготовка курсової роботи
2.1 Весь процес написання курсової роботи поділяється на наступні

етапи: 
а) вибір теми, консультація й упорядкування попереднього плану роботи; 
б)  збір  наукової  інформації,  що  відноситься  до  теми  дослідження

(насамперед робота з бібліографією), вивчення літератури;
в) аналіз складових частин проблеми, виклад теми;
г) опрацювання матеріалу в цілому;
д) уточнення плану роботи;



е)  оформлення  курсової  роботи,  представлення  її  цикловій  комісії  для
реєстрації і рецензування;

є) робота з рецензією й усунення зазначених зауважень;
ж) захист курсової роботи.
2.2 Вибір теми курсової роботи. Здобувач  ознайомлюється з тематикою

курсових робіт в цикловій комісії, вибирає тему і повідомляє про неї  керівника
курсової роботи. Вибір теми визначається вже накопиченою здобувачем сумою
знань  з  дисциплін.  За  погодженням  з  науковим  керівником  здобувач  може
обрати тему письмової роботи, яка не зазначена в переліку тем, запропонованих
викладачем.

2.3  Упорядкування  й  узгодження  плану  курсової  роботи.  За
узгодженням із науковим керівником визначається план роботи.

Здобувач  може,  користуючись  зразковим  планом,  внести  в  нього  деякі
зміни або запропонувати свій план. 

Після  упорядкування  плану  роботи  він  узгоджується  з  науковим
керівником.

2.4  Збір  наукової  інформації  з  теми,  підготування  бібліографії,
вивчення  літератури  і  нормативного  матеріалу.  Після  консультації  з
науковим  керівником  по  відібраних  джерелах  здобувач  приступає  до
поглибленого вивчання необхідної літератури

2.5 Аналіз зібраного матеріалу, викладення теми. Цей етап передбачає
виконання здобувачем  читання і конспектування літературних джерел.

2.6  Опрацювання  зібраного  матеріалу  в  цілому.  Опрацювання
матеріалу – це  упорядкування  роботи,  систематизація  і  зіставлення
різноманітних частин зібраного матеріалу, що призводить до з'ясування логіки
всієї роботи, структурних граней кожного питання.

Відповідно до плану роботи здобувач визначає межі кожного питання, у
котрому  спочатку систематизує категорії і поняття, визначає їхній логічний ряд.

Далі  з  зібраного  матеріалу  здобувач  виділяє  виписки з  різноманітними
точками  зору,  а  потім  аналізує,  підкріплює  аргументами  і  прикладами  і
виробляє  власну  позицію,  робить  необхідні  висновки.  На  цьому  етапі
уточнюється матеріал і відкидається убік другорядна інформація. 

Здобувач  консультується  з  керівником  щодо  відокремлення  необхідної
інформації й відкидання зайвої.

2.7 Оформлення курсової роботи.
Зміст курсової роботи - послідовне розташування складових роботи. 
Структура курсової роботи: 
1. Титульний аркуш
2. Зміст; 
3. Перелік умовних позначень (за необхідності); 
4. Вступ; 
5. Основна частина (три-чотири розділи); 
6. Висновки; 
7. Список використаних джерел; 



8. Додатки  (за  необхідності).  (Додаток  1.  Приклад  оформлення
змісту курсової роботи)

Титульний  аркуш  (Додаток  2.  Приклад  оформлення   титульного
аркушу курсової роботи)

Зміст курсової  роботи  містить  найменування  та  номери  початкових
сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, що мають заголовок. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за
необхідності),  який  складається  з  двох  колонок,  в  яких  зліва,  за  абеткою,
наводяться  умовні  позначення,  скорочення  тощо,  справа  – їх  детальну
розшифровку.

Вступна  частина У  вступі  письмової  роботи  розкривається  сутність  і
стан  розробки  наукової  проблеми  (завдання),  її  теоретична  і  практична
значущість,  підстави  і  вихідні  дані  для  розробки  теми,  теоретичний  аналіз
проблеми  і  попереднього  досвіду  її  вивчення,  здійснюється  методологічне
обґрунтування  та  логіко-історичний  аналіз  проблеми,  оцінюється  ступінь
інноваційної,  теоретичної  та  практичної  значущості  дослідження,
обґрунтовується актуальність та необхідність проведення дослідження. Вступна
частина складається з таких структурних елементів:

1. Актуальність теми
2. Мета і завдання дослідження,
3. Об’єкт дослідженнями
4. Предмет дослідження
5. Методи дослідженнями
6. Практичне значення одержаних результатів
7. Структура курсової роботи (Додаток 3. Приклад оформлення  вступу

курсової роботи)
Основна частина письмової роботи. 
Основна  частина  письмової  роботи  складається  з  розділів,  підрозділів,

пунктів,  підпунктів.  Рекомендований  обсяг  розділів –  3-4  розділи.  Кожний
розділ  починається  з  нової  сторінки  його  назвою.  Кожен  розділ  роботи
завершується  формулюванням  висновків,  в  яких  узагальнено  та  стисло
викладаються наведені у розділі наукові і практичні результати. 

Висновки. У висновках письмової роботи описуються найбільш важливі
наукові та практичні результати дослідження.

Список  використаних  джерел. Список  використаних  джерел
розміщується в порядку згадування джерел у тексті або в алфавітному порядку
прізвищ перших авторів. Приклади оформлення бібліографічного опису згідно
ДСТУ  8302:2015  «Інформація  та  документація.  Бібліографічне  посилання.
Загальні положення та правила складання».(Додаток 4. Приклад оформлення
бібліографічного опису джерел) 

Додатки.  За необхідності до курсової роботи додаються додатки.  В них
наводиться інформація, зразки документів (фінансова, податкова, статистична,
специфічна звітність статутні документи тощо), а також великі графіки, схеми,
аналітичні  таблиці,  які  носять  ілюстративний характер у процесі  викладення



матеріалу по розділах. На кожному документі проставляється слово «Додаток» і
його порядковий номер.

3.Дотримання вимог академічної доброчесності.  Рецензування курсової
роботи

3.1  Для  перевірки  курсової  роботи  керівником  здобувач  надає  один
друкований  екземпляр  закінченої  і  належним  чином  оформленої  курсової
роботи  в  зброшурованому  вигляді  та  автентичний  електронний  варіант
роботи.

3.2  Електронний варіант  курсової  роботи  повинен  мати  формат  doc.
Найменування  файлу  має  містити  прізвище  здобувача,  номер  академічної
групи (Шевченко 42).

3.3. Всі курсові роботи проходять обов'язкове рецензування. Рецензія
наукового керівника на письмову роботу є необхідним елементом виконання
курсової роботи. Рецензія на  курсову  роботу  здобувача  оформляється  на
спеціальному  бланку,  який  після  захисту  вкладається  в   курсову  роботу
здобувача (Додаток 5. Бланк рецензії курсової роботи)

3.4  При  рецензуванні  роботи  здобувача  рецензент  враховує  критерії
оцінювання  курсової  роботи  (Додаток  6.  Критерії  оцінювання  курсової
роботи).

3.5 Всі курсові роботи на етапі рецензування підлягають перевірці на
академічну доброчесність.

Порушенням  академічної  доброчесності  при  написанні  роботи
вважається:

академічний плагіат − оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих)  результатів,  отриманих  іншими  особами,  як  результатів  власного
дослідження  (творчості)  та/або  відтворення  опублікованих  текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат  −  оприлюднення  (частково  або  повністю)  власних  раніше
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація  −  вигадування  даних  чи  фактів,  що  використовуються  в
освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація  −  свідома  зміна  чи  модифікація  вже  наявних даних,  що
стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

3.6  При  перевірці  курсових  робіт  на  академічний  плагіат  можуть
використовуватися  програмно-технічні  засоби  за  допомогою  однієї  або
декількох  комп'ютерних  програм  з  визначенням  унікальності  роботи,  які
знаходяться  у  відкритому  доступі  у  мережі  Інтернет:  Advego
Plagiatus http://advego.ru/plagiatus      ;    AntiPlagiarism/Net

3.7  Програмно-технічні  засоби  перевірки  на  академічний  плагіат  є
допоміжним  засобом  перевірки  робіт  на  предмет  виявлення
правопорушення й  не звільняють керівника від  обов'язку  аналізу  курсової
роботи на предмет дотримання академічної доброчесності іншими засобами.

http://advego.ru/plagiatus


3.8 Перевірку  на  академічний  плагіат  курсових  робіт  здійснює
безпосередньо керівник  роботи протягом 5 робочих днів з дати отримання ним
роботи.

3.9 Позитивний  результат  перевірки  курсової  роботи  на  академічний
плагіат фіксується в рецензії.

3.10 При виявленні факту академічного плагіату керівник повертає роботу
здобувачу і встановлює строк для виправлення недоліків.

3.11 У разі виявлення порушень у доопрацьованій роботі керівник надає
здобувачу мотивовані висновки щодо зміни теми курсової роботи. В такому разі
здобувач  зобов'язаний  обрати  нову  тему  курсової  роботи.  Мотивований
висновок щодо зміни теми курсової роботи разом з роботою розглядається в
присутності здобувача на засіданні циклової комісії.

4. Подання та облік курсових робіт
4.1. Закінчена й належним чином оформлена курсова робота подається

в циклову комісію не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту.
Здобувачі заочної форми навчання подають курсові роботи відповідно

до  графіка  екзаменаційних  сесій,  але  не  пізніш ніж за  місяць  до  початку
сесії, на якій планується захист.

4.2.Реєстрація та облік курсових робіт здійснюється в цикловій комісії
в спеціальних журналах. 

4.3. Зареєстрована  курсова  робота  протягом  двох  робочих  днів
передається на рецензування науковому керівникові.

4.4  Якщо  до  допуску  до  захисту  робота  повертається  до
доопрацювання, здобувач повинен внести зміни протягом 3 днів і подати на
кафедру виправлений варіант курсової роботи.

4.5 Науковий керівник курсової роботи за 2 робочих  дні до захисту
подає курсові роботи в циклову комісію разом із рецензією з відміткою про
допуск до захисту.

4.6 Захищена курсова робота разом з рецензією на неї у день захисту
повертається  в циклову комісію.

5. Захист курсової роботи
5.1  Захист  курсової  роботи  проводиться  відкрито  перед  комісією  у

складі  не  менш  2  осіб  викладачів  циклової  комісії,  призначених  головою
комісії.

5.2  Графік  захисту  курсових  робіт  для  здобувачів  денної  форми
навчанні затверджується директором колледжу за погодженням із головами
циклових  комісій.  Здобувачи  заочної  форми  навчання  захищають  роботи
відповідно до затвердженого розкладу екзаменаційної сесії.

5.3 Захист  –  це  доповідь  здобувача  (7-10  хв.  ).  В  доповіді  здобувач
повинен  коротко  охарактеризувати  вибрану  тему,  зазначити  мету  та
завдання,  коло  опрацьованих  джерел,  коротко  вказати  результати
дослідження. Після доповіді здобувачеві задаються питання членами комісії
і присутніми.



5.4   Після  відповіді  на  всі  питання  головою  комісії  зачитується
рецензія на неї.

5.5 Члени  комісії  чи  присутні  у  своїх  виступах  висловлюють  свою
думку щодо письмової роботи та рівня підготовки здобувача.

5.6 Після обговорення роботи, комісія приймає рішення щодо оцінки
за курсову роботу і оголошує її здобувачеві. 

6. Зберігання і знищення курсових робіт
6.1 Захищені  курсові  роботи  підлягають  зберіганню  відповідно  до

номенклатури справ циклової комісії. 
6.2 Після захисту курсові роботи передаються в архівний підрозділ.  

7. Правила та вимоги оформлення письмової роботи.
7.1 Письмову роботу виготовляють за допомогою комп'ютера, друкують

машинописним способом на одній стороні аркуша білого паперу формату А4
(210 х 297мм) чи форматів у межах від 203 х 288 до 210 х 297 мм, через півтора
міжрядкових інтервали.

7.2  Обсяг  письмової  роботи  як  правило,  складає  (без  додатків)  23-30
друкованих сторінок. Текст письмової роботи необхідно друкувати, залишаючи
поля таких розмірів: лівий -  30 мм, правий -  10 мм, верхній —  20 мм, нижній
—  20 мм.

7.3 Текст друкується шрифтом Тіmes New Roman. Шрифт друку повинен
бути чітким, мінімальна висота шрифту 1,8 мм (кегль – 14), стрічка - чорного
кольору середньої жирності. Щільність тексту письмової роботи повинна бути
однаковою.

7.4 Заголовки структурних частин письмової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,  «ДОДАТКИ»  друкують  великими  літерами
симетрично до  тексту.  Заголовки  підрозділів  друкують  маленькими літерами
(крім  першої  великої)  з  абзацного  підступу  (крапка  в  кінці  заголовка  не
ставиться).  Заголовки  пунктів  друкують  маленькими  літерами  (крім  першої
великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту, в кінці ставиться
крапка. Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом
повинна дорівнювати 2-3 інтервали.

7.5 Кожну структурну частину письмової роботи треба починати з нової
сторінки.

7.6  Нумерація  сторінок,  розділів,  підрозділів,  пунктів,  підпунктів,
малюнків, таблиць, формул здійснюється арабськими цифрами без знака №.

7.7  Першою  сторінкою  письмової  роботи  є  титульний  аркуш,  який
включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не ставлять, на
наступних  сторінках  номер  проставляють  на  верхньому  березі  сторінки
посередині арабською цифрою без крапки в кінці, без лапок.

7.8  Ілюстрації  (фотографії,  схеми,  графіки,  карти)  і  таблиці  необхідно
подавати  у  письмовій  роботі  безпосередньо  після  тексту,  де  вони  згадані
вперше,  або  на  наступній  сторінці.  Ілюстрації  і  таблиці,  які  розміщені  на



окремих  сторінках,  включають  до  загальної  нумерації  сторінок.  Ілюстрації
позначають  словом  «Рис.»  і  нумерують  послідовно  в  межах  розділу,  за
виключенням  ілюстрацій,  поданих  у  додатках.  Номер  ілюстрації  повинен
складатися  з  номера  розділу  і  порядкового  номера  ілюстрації,  між  якими
ставиться  крапка.  Наприклад:  «Рис.  1.2»  (другий  рисунок  першого  розділу).
Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під
ілюстрацією. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у
додатках)  в  межах  розділу.  В  правому  верхньому  куті  над  відповідним
заголовком  таблиці  розміщують  напис  «Таблиця»  із  зазначенням  її  номера.
Номер  таблиці  повинен  складатися  з  номера  розділу  і  порядкового  номера
таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця
першого розділу).

7.9  Примітки  до  тексту  і  таблиць,  в  яких  вказують  довідкові  і
пояснювальні  дані,  нумерують  послідовно  в  межах  одної  сторінки.  Якщо
приміток  на  одному  аркуші  декілька,  то  після  слова  «Примітки»  ставлять
двокрапку, наприклад:

«Примітки:
1. ...
2. ...»
Якщо  є  одна  примітка,  то  її  не  нумерують  і  після  слова  «Примітка»

ставлять крапку. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення
(електрографічне  копіювання,  мікрофільмування).  Ілюстрації  повинні  бути
виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому
папері. 



Додаток 1

Приклад оформлення змісту курсової роботи 
ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ВИДИ
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2.2 Право орендаря як речове господарське право. 17

2.3 Право господарського відання та право оперативного управління. 19

2.4 Право оперативного управління 20
РОЗДІЛ  ІІІ  ПОРІВНЯЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ФОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВА  ВЛАСНОСТІ  СУБ'ЄКТОМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
3.1  Порівняльна  характеристика  права  власності  та  права

господарського відання 21
3.2  Порівняльний  аналіз   орендного  речового  права  й  права

господарського ведення. 23
3.3  Порівняльний  аналіз  права  господарського  відання  та  права

оперативного управління 25

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32



Додаток 2
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 

ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ»
Циклова комісія юридичних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Цивільне та сімейне право»

на тему:  «ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ»

здобувача  3 курсу П-3А  групи 
денної / заочної форми навчання

початкового (короткого циклу) 
рівня  вищої освіти

спеціальності 081 Право
Опанасенко Тетяни Євгенівни 

Керівник:
______________________________________

Національна шкала ______________________

Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _____ 

Номер та дата реєстрації в цикловій комісії      №______   від “____” ________ 201 р.

 м. Бердянськ,  2019  рік



Додаток 3

Приклад оформлення  вступу курсової роботи

ВСТУП
Актуальність  теми.  Економічні  відносини  власності  отримують

юридичне  закріплення  у  праві  власності,  що  виникає  внаслідок  правового

регулювання певних економічних відносин............. .

Мета  й  завдання  дослідження.  Мета:  дослідити  значення  права

власності  та  інших  речових  прав  в  господарській  діяльності  та  надати

характеристику формам реалізації права власності в господарській діяльності.

Завдання:

Об'єктом дослідження даної теми є безпосередньо .............. .

Предметом дослідження даної  теми  є  правовідносини,  що  виникають

…......... .

Методи дослідження. При написанні курсової роботи........... .

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і пропозиції, що

містяться в роботі, можуть бути використані у навчальному процесі …...... .

Структура  та  зміст  даної  курсової  роботи  зумовлена  поставленими

метою та задачами. Курсова робота складається з: вступу; трьох розділів, які

поділяються на 12 підрозділі,  висновків та списку використаної  літератури.



Додаток 4

Приклади оформлення списку літератури 
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та прави-
ла складання» з урахуванням правок 

(код УКНД 01.140.40) 

Характеристика
джерела

Приклад оформлення

Книги 

Один 
автор 

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової транс-
формації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два 
автора 

Крушельницька  О.  В.,  Мельничук  Д.  П.  Управління
персоналом  :  навч.  посіб.  Вид.  2-ге,  переробл.  і  допов.
Київ, 2005. 308 с. 

Три 
автора 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприє-
мництво  у  сільській  місцевості  :  довідник.  Житомир,
2013. 321 с. 

Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продук-
ції рослинництва /  Вiтвіцький В. В.,  Кисляченко М. Ф.,
Лобастов  І.  В.,  Нечипорук  А.  А.  Київ  :  Украгропром-
продуктивність, 2006. 106 с. 

Основи марикультури / Грициняк І. І.  та ін. Київ : ДІА,
2013. 172 с. 

П’ять і більше 
авторів 

Екологія :  навч.  посіб.  /  Б.  В. Борисюк та ін. Житомир,
2003. 174 с. 

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів
/ Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського.
Київ, 1998. 124 с. 

Колективний 
автор 

Органічне  виробництво  і  продовольча  безпека  :  зб.
матеріалів  доп.  учасн.  ІІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  /
Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015.
648 с. 



Багатотомне 
видання 

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. /
гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

Фауна  Украины.  В  40  т.  Т.  36.  Инфузории.  Вып.  1.
Суктории (Ciliophora,  Suctorea)  /  И.  В.  Довгаль.  Киев :
Наукова думка, 2013. 271 с. 

За редакцією Доклінічні  дослідження  ветеринарних  лікарських
засобів  /  за  ред.  І.  Я.  Коцюмбаса.  Львів :  Тріада  плюс,
2006. 360 с. 

Автор і перекладач Котлер  Ф.  Основы маркетинга  :  учеб.  пособие  /  пер.  с
англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з
англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 

Частина видання 

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній 
сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва / 
за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5–15. 

Тези доповідей, 
матеріали 
конференцій 

Зінчук Т.  О.  Економічні  наслідки впливу продовольчих
органічних відходів на природні ресурси світу. Органічне
виробництво і продовольча безпека  : зб. матеріалів доп.
учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся,
2014. С. 103–108. 

Скидан  О.В.,  Судак  Г.В.  Розвиток  сільськогоспо-
дарського  підприємництва  на  кооперативних  засадах.
Кооперативні  читання:  2013  рік  :  матеріали  Всеукр.
наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ,
2013. С. 87–91. 

Статті з 
продовжуючих та 
періодичних 
видань 

Якобчук  В.  П.  Стратегічні  пріоритети  інноваційного
розвитку  підприємництва  в  аграрній  сфері.  Вісник
Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і
ефективності  виробництва  органічної  агропро-довольчої
продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28. 

Акмеологічні  засади  публічного  управління  /  Є.  І.
Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45–
58. 

Dankevych  Ye.  M.,  Dankevych  V.  Ye.,  Chaikin  O.  V.
Ukraine  agricultural  land  market  formation  preconditions.



Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271. 

Електронні ресурси

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна 
політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007.
281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата 
звернення: 10.11. 2017). 

Законодавчі 
документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р.
№ 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
(дата звернення: 02.11.2017). 

Концепція  Державної  цільової  програми  розвитку
аграрного  сектору  економіки  на  період  до  2020  року  :
проект / М-во аграр. політики та продовольства України.
URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення:
13.10.2017). 

Періодичні 
видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного
виробництва  та  ринку  органічної  продукції  в  Україні.
Ефективна  економіка.  2013.  №  10.  URL:
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-
ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017).

Neave H. Deming's 14 Points for Management:  Framework
for Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D
(The  Statistician).  2012.  Vol.  36,  № 5.  P.  561–570.  URL:
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf  (Last
accessed: 02.11.2017).

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age
of  Stephen  Colbert  and  Jon  Stewart.  Journal  of  Popular
Culture.  2009.  Vol.  42,  №  5.  P.  856–874.  DOI:
10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x. 

Сторінки з веб-
сайтів 

Що  таке  органічні  продукти  і  чим  вони  кращі  за
звичайні?  Екологія  життя  :  веб-сайт.  URL:
http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017). 

Інші документи

Законодавчі і
нормативні
документи
(інструкції,

накази)

Конституція  України  :  станом  на  1  верес.  2016  р.  /
Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с. 

Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про
бухгалтерський облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»
щодо  удосконалення  деяких  положень  :  Закон  України
від  5  жовт.  2017  р.  №  2164.  Урядовий  кур’єр.  2017.  9



листоп. 

Інструкція  про  порядок  нарахування  і  сплати  єдиного
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Додаток 5

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

РЕЦЕНЗІЯ  НА  КУРСОВУ РОБОТУ
здобувача                                                                                                                                                                           

(прізвище, ім’я, по батькові)

Початкового   (короткого циклу) рівня вищої освіти Спеціальності 081 Право

навчається в групі _______ на _______ курсі   денного / заочного відділення

Курсова робота  з                                                                                                                                                                             

Тема                                                                                                                                                                                               

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  №______  Дата «____»  _________  20___ р.

Науковий керівник                                                                                                                                                                          
(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Факти порушення академічної доброчесності ВІДСУТНІ

Критерії оцінювання Максим
альна

кіл-сть
балів 

Кіл-сть
балів 

- Чіткість визначення мети і завдань роботи 5

- Дотримання вимог щодо структури роботи 5

- Рівень аналізу нормативно-правового матеріалу 5

- Використання  та  аналіз  наукової  літератури  щодо
предмета дослідження

5

- Наявність аналізу матеріалів юридичної практики за
темою роботи

5

- Ступінь розкриття теми 15

- Рівень  одержаних  результатів,  новизна,
обґрунтованість,  практична  цінність  висновків  і
пропозицій

5

- Якість оформлення роботи 10

- Дотримання  календарного  плану  (регламенту)
виконання роботи

5

- Захист курсової роботи 40

Загальна кількість балів 100
Допущений до захисту  «           »___________20____ р.   

Науковий керівник                                                                                                                                               
(підпис)           (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Захист курсової роботи «           »___________20____ р.  з оцінкою  ________

Комісія з захисту:
1.  Голова циклової комісії юридичних дисциплін                       __________ В.С. Турскова
2.  Викладач циклової комісії юридичних дисциплін                   __________  Т.О. Мізіна 
3.  Викладач циклової комісії юридичних дисциплін                   __________ О.Є. Картамишева



Додаток 6 
Критерії оцінювання курсової роботи

Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється в межах  100-бальної
системи за наведеними нижче критеріями. 

1. Чіткість визначення мети і завдань роботи

Мета,  завдання,  об’єкт,  предмет  визначені  чітко,  коректно,  згідно  з  темою
дослідження

5

Мета, завдання, об’єкт, предмет в роботі не визначені, або сформульовані не чітко,
або не зовсім вірно, або не узгоджені з предметом дослідження

0

2. Дотримання вимог щодо структури роботи

Структура курсової роботи є логічною, науково обґрунтованою, дозволяє повністю
висвітлити тему, відповідає рекомендаціям (містить 3-4 розділи)

5

Структура виходить за межі предмета дослідження або не охоплює всіх  основних
питань

0

3. Рівень аналізу нормативно-правового матеріалу
В роботі  використано  та  докладно  проаналізовано  положення  основних  чинних
нормативно-правових  актів  щодо  предмета  дослідження;  аналіз  нормативних
джерел здійснено на належному теоретичному рівні

5

В роботі   не  використано  основних  нормативно-правових  актів  щодо  предмета
дослідження, або  аналіз положень нормативно-правових актів не носить наукового
характеру,  або   аналіз  нормативних  джерел  не  має  послідовного  логічного
характеру, викладений безсистемно, або зміст роботи свідчить про відсутність у
здобувача уміння та навичок аналізувати нормативний матеріал

0

4. Використання та аналіз наукової літератури щодо предмета дослідження
В роботі  використано  досягнення  класичної  та  обов’язково  сучасної  юридичної
думки (останні 2–3 роки видання) розглядаються різні підходи, теорії,  концепції
тощо, наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела

5

В  роботі  не  використано  наукових  праць,  або  вони  не  стосуються  предмета
дослідження,  або відсутні  праці  останніх 2 – 3-х років,  або вони використані  у
змісті без посилань на авторів (джерела)

0

5. Наявність аналізу матеріалів юридичної практики за темою роботи
В курсовій  роботі  розглядаються  практичні  питання,  аналізуються  узагальнення
(або  приклади)  судової  або  іншої  правозастосовчої  практики;  прогнозуються
тенденції розвитку юридичної практики та її вплив на розвиток законодавства

5

В роботі  не  розглядаються  матеріали юридичної  практики,  або вони наводяться
недоречно, або не стосуються предмета дослідження

0

6. Ступінь розкриття теми
У  роботі  висвітлено  всі,  а  також  безпосередньо  пов‘язані  з  ними  спеціальні
питання теми; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, держави,
її інститутів, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються
пропозиції щодо подолання проблем

15

У роботі висвітлено всі  питання теми; подекуди зачіпаються проблемні питання
законодавства, держави, її інститутів, юридичної науки і практики, проводиться їх
аналіз та в деяких випадках формулюються пропозиції щодо подолання проблем

10

У  роботі   висвітлено   основні  питання  й  не  зачіпаються  конкретні  спеціальні
проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або
за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних

5



питань має дещо поверховий характер

У  роботі  не  розкрито  основних  питань  щодо  теми  дослідження,  або  вона
ґрунтується  на  ненаукових  положеннях,  або  за  змістом  робота  не  відповідає
структурі (плану)

0

7. Рівень одержаних результатів, новизна, 
обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій

Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані,
мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком здобувача

5

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними,
чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її
змісту)

0

8. Якість оформлення роботи

Оформлення  всіх  частин  курсової  роботи  повністю  відповідає  встановленим
вимогам (у т.ч., зокрема, оформлення посилань на джерела та списку літератури є
коректними);  текст  роботи  належно вичитано,  викладено  логічно  та  грамотно  і
стилістично правильно

10

Оформлення курсової роботи у загальному відповідає вимогам, проте при цьому
зустрічаються помилки чи некоректності (граматичні чи стилістичні помилки, або
допущено некоректності в оформленні посилань на джерела чи списку джерел)

5

Курсова робота оформлено не вірно 0

9. Дотримання календарного плану (регламенту) 
виконання роботи

На всіх етапах виконання курсової роботи здобувач виконував завдання відповідно
до  оголошеного  регламенту  (для  здобувачів  денної  та  заочної  форм  навчання);
робота вчасно подана на кафедру у завершеному, готовому до захисту вигляді

5

Курсова  робота  подана  на  кафедру  у  визначені  терміни,  при  цьому  в  процесі
виконання допущені  істотні  порушення  календарного  плану виконання  курсової
роботи

0

Захист курсової роботи

здобувач в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі запитання, виявляє
високий  рівень  знань  щодо  теми  курсової  роботи  та  суміжних  положень
відповідної  навчальної  дисципліни,  добре  орієнтується  у  змісті  своєї  роботи,
упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну
позицію

40

здобувач  під  час  захисту  виявляє  належних  рівень  знань  щодо  теми  курсової
роботи, дає правильні відповіді на поставлені запитання, проте не виявляє вільної
орієнтації в суміжних темах навчальної дисципліни; добре знає основні положення
своєї курсової роботи, проте не завжди упевнений в аргументації,  чи не завжди
коректно її формулює

30

здобувач під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми курсової роботи
та її змісту,  відповіді на поставлені запитання дає, переважно, правильно, однак
допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно
обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

20



Під  час  усного  захисту  курсової  роботи  здобувач  допускає  істотні  помилки  у
відповідях, не зовсім добре орієнтується за змістом роботи

10

Під час усного захисту здобувач неспроможний аргументувати положення роботи,
погано  знає  її  зміст,  дає  неправильні  відповіді  або  не  в  змозі  відповісти  на
поставлені запитання

0

У  разі  неявки  здобувача  на  усний  захист  попереднє  оцінювання  курсової
роботи не враховується і підсумкова оцінка за таку роботу виставляється "0" балів.

Курсова  робота  допускається до  захисту  за  умови,  що  її  оцінка  (до
усного захисту) за висновками наукового керівника  становить не менше 30
балів.   Максимальна попередня оцінка  роботи  (до усного захисту)  може
становити не більше 60 балів.

Підсумкова  оцінка  у  балах  переводиться  у  чотирибальну  шкалу  та
оцінку за шкалою ЕСТ5 відповідно до наведеної таблиці.

Кількість балів за
курсову роботу за

шкалою ЕСТS

Відповідні рівні ч от и р и
бальної (державної) шкали

успішності

Шкала ЕСТS

90-100 Відмінно А
80-89 Добре В
75-79 С
70-74 задовільно D
60-69 Е
35-59 незадовільно FX
0-34 F


