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ВСТУП 
 

Міждисциплінарна курсова робота є одним з видів наукової роботи, 
самостійним навчально-науковим дослідженням здобувача, виконується на 
першому курсі навчання та поєднує декілька дисциплін професійної підготовки 
магістра. 

Міждисциплінарна курсова робота дає змогу виявити здатність студента 
самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, набути вміння 
збирати, аналізувати і систематизувати інформацію та літературні джерела, 
застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, а також формує 
наступні фахові компетентності: 

 здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 
правових систем з правовою системою України; 

 здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 
розгорнуту юридичну аргументацію; 

 здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та 
процедур судочинства в Україні; 

 здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ 
та правозастосовній діяльності; 

 здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 
результати їх впливу на відповідні суспільні відносини;  

 здатність критично осмислювати та розв’язувати складні завдання та 
проблеми, що потребують міждисциплінарних підходів у сфері захисту 
прав та інтересів особи у приватному праві; 

 здатність і готовність до ефективного використання сучасних правових 
засобів, розв’язання кейсів у сфері здійснення та захисту прав та інтересів 
особи у приватному праві; 

 здатність застосовувати теоретико-правові знання у практичній площині, 
виробляти нові підходи у сфері здійснення та захисту прав і свобод людини 
у публічному праві; 

 здатність розуміти ключові міжнародні та національні механізми захисту 
прав і свобод людини в умовах модернізації правового регулювання під 
впливом глобалізаційних процесів. 

 
Результатом написання курсової роботи є набуття таких програмних 

результатів навчання: 
 проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 
статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи 
сучасні методи дослідження;  

 здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 
застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 
комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки;  
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 обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи;  

 дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання;  

 оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 
досліджень та практичної діяльності;  

 аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 
інститутів;  

 брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 
актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 
результати їх впливу на відповідні суспільні відносини;  

 інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності; 

 розуміти особливості застосування нормативно-правових актів, які 
гарантують реалізацію прав та інтересів особи в приватному праві; 

 орієнтуватися у сучасних національних та світових правових реаліях, 
тенденціях, уміти виявляти вплив динамічного розвитку суспільства на процес 
здійснення та захисту прав та інтересів особи; 

 осмислювати проблеми та виробляти напрямки вдосконалення 
законодавства, які виникають за реалізації прав і свобод людини; 

 об’єктивно і критично аналізувати інформацію про інститут прав і 
свобод людини, займати виважену позицію у питаннях теоретичного та 
практичного характеру, що стосуються даного інституту, зокрема, сформувати 
розуміння основних проблем, які супроводжують процес реалізації прав людини в 
Україні, обирати шляхи вирішення цих проблем. 

 
Написання і захист міждисциплінарної курсової роботи є однією з форм 

самостійного наукового дослідження здобувачів, яке забезпечує закріплення, 
поглиблення і узагальнення отриманих знань. З її виконання починається 
професійне становлення здобувачів, визначення їх здібностей у самостійному 
вирішенні поставлених задач. Міждисциплінарна курсова робота повинна бути 
підготовчим етапом для написання здобувачами кваліфікаційних робіт. 

 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Написання міждисциплінарної курсової роботи дозволяє перевірити ступінь 
засвоєння здобувачами теоретичних і практичних питань з основних нормативних 
дисциплін, що входять до навчального плану підготовки фахівців освітньо-
професійної програми «Право».  

Метою виконання міждисциплінарної курсової роботи є систематизація, 
закріплення та розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення 
конкретного практичного завдання відповідно до вимог ОПП зі спеціальності 081 
Право. 

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:  
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- опрацювати, систематизувати, узагальнити та поглибити теоретичні знання у 
контексті вирішення певних практичних завдань;  

- сформулювати конкретну прикладну проблему, що не знайшла достатнього 
висвітлення у науковій літературі та не вирішена на практиці;  

- науково обґрунтувати необхідність застосування інструментарію (методів, 
прийомів і засобів) для вирішення визначеної проблеми;  

- встановити внутрішні і зовнішні зв'язки між явищами та процесами, які є 
суттєвими для вирішення конкретного практичного завдання;  

- сформулювати висновки, рекомендації і пропозиції за результатами 
проведеного дослідження. 

Написання курсової роботи має показати рівень підготовки здобувачів до 
проведення самостійної науково-дослідної роботи, уміння використовувати методи 
наукових досліджень, літературні джерела для обґрунтування доцільності та 
ефективності теоретичних і практичних висновків, пропозицій.  

У результаті виконання міждисциплінарної курсової роботи у студентів 
формуються загальні і фахові компетентності. 

Результатом написання міждисциплінарної курсової роботи є набуття таких 
програмних результатів навчання: 

1. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 
джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 
статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи 
сучасні методи дослідження.  

2. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 
застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 
комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.  

3. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

4. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

5. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 
досліджень та практичної діяльності.  

6. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 
інститутів.  

7. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 
актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 
результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

8. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

9. Розуміти особливості застосування нормативно-правових актів, які 
гарантують реалізацію прав та інтересів особи в приватному праві.  

10. Орієнтуватися у сучасних національних та світових правових реаліях, 
тенденціях, уміти виявляти вплив динамічного розвитку суспільства на процес 
здійснення та захисту прав та інтересів особи. 
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11. Осмислювати проблеми та виробляти напрямки вдосконалення 
законодавства, які виникають за реалізації прав і свобод людини. 

12. Об’єктивно і критично аналізувати інформацію про інститут прав і 
свобод людини, займати виважену позицію у питаннях теоретичного та 
практичного характеру, що стосуються даного інституту, зокрема, сформувати 
розуміння основних проблем, які супроводжують процес реалізації прав людини в 
Україні, обирати шляхи вирішення цих проблем. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики здобувача вищої 
освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Право» 
виконання міждисциплінарної курсової роботи вимагає виконання таких функцій, 
як: аналітична функція, організаційна, статистична, контрольна, інформаційна 
функція  

 
2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

У процесі виконання міждисциплінарної курсової роботи перед студентом 
постає низка питань щодо вибору теми, опрацювання літературних джерел, 
складання плану, порядку організації виконання роботи та підготовки до захисту. 
Міждисциплінарна курсова робота повинна відповідати встановленим вимогам і 
виконуватися автором самостійно на основі опрацьованого теоретичного, 
нормативно-правового, статистичного і практичного матеріалу, містити висновки та 
пропозиції, бути належно структурованою та технічно оформленою.  

Мінімальна необхідна частина унікальності тексту –75%. 
До міждисциплінарних курсових робіт ставляться наступні вимоги: 
1. Високий теоретичний рівень. У роботі повинно міститися глибоке та 

змістовне висвітлення основних теоретичних положень, які ґрунтуються на 
використанні знань, отриманих у ході освітнього процесу та при вивченні наукової 
літератури. 

2. Всебічний аналіз діючої практики установ на основі використання 
практичних матеріалів.  

3. Самостійне виконання і наявність елементів наукового підходу. Матеріали 
роботи повинні бути викладені послідовно та містити критичне відношення автора 
до наведених у літературі дискусійних положень, а також самостійні висновки і 
пропозиції на основі проведеного аналізу. Безпосереднє переписування текстів з 
рекомендованої літератури не допускається. 

4. Своєчасне написання та правильне оформлення роботи з усіма 
необхідними реквізитами. 

Курсова робота, що виконана без належного урахування або з порушенням 
зазначених вимог, до захисту не допускається. 

 
3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Виконання і захист міждисциплінарної курсової роботи здійснюється 
відповідно до затвердженого кафедрою графіка, що регламентує термін вибору теми 
роботи, погодження плану, здачі виконаної роботи на кафедру та її захисту. 
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Виконання міждисциплінарної курсової роботи передбачає такі етапи: 
- вибір теми; 
- підбір та вивчення літератури з обраної теми; 
- складання попереднього плану; 
- консультація з науковим керівником, узгодження з ним плану 

міждисциплінарної курсової роботи; 
- написання та оформлення тексту міждисциплінарної курсової роботи; 
- здача завершеної міждисциплінарної курсової роботи на кафедру для 

рецензування; 
- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника; 
- захист міждисциплінарної курсової роботи. 
 
3.1 Підготовка до виконання міждисциплінарної курсової роботи 
 

Виконання міждисциплінарної курсової роботи починається з вибору теми. 
Це один із найважливіших етапів дослідження, оскільки від правильного вибору 
теми у значній мірі залежить якість та теоретичний рівень роботи. Вибір 
здобувачами теми дослідження має бути достатньо обґрунтованим. При цьому 
вирішальними чинниками мотивації вибору теми повинні бути не стільки наявність 
та кількість літературних джерел з певної проблеми, скільки актуальність теми, її 
пізнавальна значимість, можливість поглиблення і розширення знань здобувача з 
відповідних аспектів теорії і практики юридичної науки. 

Кожен здобувач відповідно до сфери своїх інтересів, виявлених у процесі 
навчання, обирає одну з тем, зазначених у переліку. Кількість здобувачів, що 
можуть працювати над однією темою, регламентується кафедрою, але як правило 
над однією темою працює один здобувач із групи. Таким чином в групі тема 
міждисциплінарної курсової роботи не повинна повторюватися. Про обрану тему 
здобувач повідомляє кафедру, тема міждисциплінарної курсової роботи 
закріплюється за здобувачем, реєструється і призначається науковий керівник. 
Здобувач за бажанням може запропонувати власну тему дослідження, окрім тих, що 
зазначені у переліку. У цьому випадку запропонована тема підлягає розгляду та 
затвердженню на засіданні кафедри. 

Після вибору теми наступним етапом виконання міждисциплінарної курсової 
роботи є підбір літератури з обраної для дослідження проблеми. Мінімальний 
перелік основних літературних джерел подається у даних вказівках, однак він 
відображає лише загальну уяву з того чи іншого напрямку дослідження, не 
розкриваючи усіх його глибинних аспектів. У зв’язку з цим для якісного виконання 
роботи здобувачам необхідно здійснити самостійний підбір ряду додаткових 
літературних джерел, аналіз яких забезпечив би належний рівень проведення 
дослідження обраної теми. 

Міждисциплінарна курсова робота повинна бути виконана на основі 
використання найбільш новітньої літератури, а це обумовлює необхідність 
ретельного вивчення нових видань підручників, навчальних і практичних 
посібників, монографій, брошур, а також статей у наукових журналах та 
періодичній пресі.  
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Після попереднього ознайомлення з рекомендованими та самостійно 
підібраними літературними джерелами, а також виходячи з переліку основних 
питань, запропонованих до розгляду при дослідженні певної теми, здобувач складає 
план міждисциплінарної курсової роботи, який подається на розгляд науковому 
керівнику. 

Питання плану визначають основний напрям міждисциплінарної курсової 
роботи, а тому повинні мати творчий характер, бути змістовними та охоплювати 
основні положення і проблеми теми. При цьому план не слід перевантажувати 
надмірною кількістю питань, а рекомендується включати 3-4 питання, що носять 
конкретний та взаємопов’язаний характер, доповнюють і розкривають одне одного. 
План, таким чином, повинен виступати логічною основою міждисциплінарної 
курсової роботи, відображаючи основні етапи процесу пізнання різноманітних 
аспектів проблеми, яка досліджується. Після узгодження та затвердження плану 
роботи здобувач приступає до написання міждисциплінарної курсової роботи. Під 
час написання роботи план може коригуватися. Коригування обов’язково 
погоджується з науковим керівником. 

 
3.2 Структура і зміст міждисциплінарної курсової роботи 
 
Міждисциплінарна курсова робота повинна бути виконана самостійно і мати 

чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, теоретична частина та висновки 
(додаток А). 

Завершена міждисциплінарна курсова робота повинна містити три основні 
розділи: вступ, основну частину, висновки та список використаної літератури. 

У вступі на 2-3 сторінках необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, 
її значущість, визначити мету і завдання міждисциплінарної курсової роботи, 
вказати методи дослідження, що використовувалися під час написання 
міждисциплінарної курсової роботи, а також дати коротку характеристику 
структури роботи (додаток Б). 

В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні 
положення роботи згідно з планом і відповідно до обраної теми. Основна частина 
міждисциплінарної курсової роботи передбачає написання 3-4 питань, у яких 
викладаються основні теоретичні та проблемні аспекти досліджуваної теми. В даній 
частині роботи необхідно показати юридичну природу теми дослідження. 
Проаналізувати публікації в науковій і періодичній літературі по даній темі. 
Особливу увагу слід приділяти останнім публікаціям з теми дослідження. 
Викладаючи матеріал здобувач повинен показати вміння аналізувати і 
узагальнювати теоретичні матеріали. Обов’язковим є посилання на використану 
літературу, цитати, ідеї, іншу інформацію, що використана в роботі. 

Важливим для розкриття теми міждисциплінарної курсової роботи є 
використання цифрових даних. Цифровий матеріал має бути представлений у 
вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним 
продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок 
потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом 
змісту та висновками.  
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Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на 
відповідні джерела. 

У висновках на 4-5 сторінках формуються результати проведеного 
дослідження та основні практичні рекомендації, запропоновані автором. Перелік 
літературних джерел, використаних при написанні роботи, наводиться у списку 
літератури. 

До змісту роботи висуваються такі вимоги: 
- системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу; 
- логіка і науковий стиль викладеного матеріалу; 
- виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі 

фрагменти не сприяють його розумінню; 
- завершеність викладення кожної думки; 
- виключення повторень. 
 
3.3. Порядок написання міждисциплінарної курсової роботи 
 
Наступним, після затвердження плану, етапом виконання міждисциплінарної 

курсової роботи є безпосереднє її написання. Воно ґрунтується на глибокому 
вивченні літературних джерел, підборі та якісному аналізі фактичного матеріалу, 
що загалом завершується формуванням тексту роботи. 

Під час вивчення літератури з обраної теми рекомендується робити 
конспективні виписки основних положень з наступним їх аналізом і використанням 
при написанні роботи. Безпосереднє переписування матеріалів літературних джерел 
у текст міждисциплінарної курсової роботи не допускається, оскільки це може різко 
знизити якість дослідження та порушити логіку викладення матеріалу, а тому 
такого роду роботи не можуть бути допущені до захисту і повертаються здобувачам 
на доопрацювання або повну переробку. 

Запорукою високої якості виконання міждисциплінарної курсової роботи є 
самостійне опрацювання наукової літератури з урахуванням того факту, що різні 
джерела містять різний підхід до розгляду одного і того ж питання, а його 
висвітлення здійснюється в різних умовах дослідження та з відмінних одна від одної 
точок зору. Тому під час вивчення конкретного літературного джерела необхідно 
усвідомити специфіку підходу автора до даної проблеми, аргументацію його 
позиції. У зв’язку з цим не слід копіювати логіку дискусій, розгорнутих у 
літературі, оскільки вони можуть торкатися найрізноманітніших проблем, а 
розглядати їх лише у плані безпосереднього відношення до теми міждисциплінарної 
курсової роботи. 

Написання міждисциплінарної курсової роботи слід розпочинати лише після 
глибокого вивчення літературних джерел та всебічного аналізу фактичних 
матеріалів. Процес написання тексту роботи доцільно поділити на два етапи, 
перший з яких передбачає написання чорнового варіанту, виявлення та усунення 
неузгодженостей, неточностей, інших вад, а другий – підготовка чистового варіанту 
роботи. 
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Загалом важливим елементом процесу якісного виконання міждисциплінарної 
курсової роботи є її правильне оформлення. Текст роботи слід писати тільки на 
одній сторінці стандартного аркуша (А 4) та розмішувати таким чином, щоб 
залишалися поля: з лівого боку – 20 мм, правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 
мм. Шрифт – 14, TimesNewRoman, інтервал між рядками – 1,5. 

Обсяг міждисциплінарної курсової роботи має бути в межах 30–40 сторінок 
стандартного формату А4 (без урахування списку використаної літератури та 
додатків), при цьому: вступ – 2-3 стор., висновки 3-4 стор. Теоретична частина (25-
30 стор.). 

Номери сторінок проставляються у верхньому правому куті. 
Перша сторінка роботи є титульною На ній зверху вниз послідовно 

вказуються наступні реквізити: назва міністерства, якому підпорядковується вуз 
(Міністерство освіти і науки України); повна назва вищого навчального закладу 
(Західноукраїнський національний університет); назва кафедри (кафедра цивільного 
права і процесу; кафедра конституційного, адміністративного та фінансового 
права); повна назва теми міждисциплінарної курсової роботи; прізвище, ім’я та по 
батькові здобувача з вказанням шифру його академічної групи; прізвище та ініціали 
наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання; місто (Тернопіль) та 
рік виконання роботи.  

Зміст роботи розмішують на другій сторінці. У ньому послідовно записують 
найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з 
якої воно починається. 

Титульна сторінка та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки 
на них не ставиться. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу. 

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури, додатки 
також включаються до наскрізної нумерації. 

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами 
української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, 
Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок. 

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, 
параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки 
розділів, вступ, висновок, список використаних джерел пишуться великими 
літерами, заголовок параграфів - малими. 

Текст роботи повинен бути старанно перевіреним автором після друку. 
Після списку літератури здобувач ставить свій підпис і дату виконання. 
Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній послідовності: 

титульна сторінка, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є такі), висновок, 
список використаних літературних джерел, додатки. 

Оформлення таблиць, рисунків, цитат 
При наявності у роботі цифрового матеріалу його необхідно подавати у 

вигляді таблиці. Таблиці нумерують наскрізною нумерацією впродовж усієї роботи. 
Слово «Таблиця» та її номер пишуться жирним шрифтом над правим верхнім кутом 
таблиці, а під ним - заголовок, який повинен мати таблиця, друкують також жирним 



12 
 

шрифтом з великої літери симетрично до тексту (по центру). Наприкінці заголовку 
таблиці крапку не ставлять. 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У разі 
перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: 
«Продовження (або закінчення) таблиці...» (без назви).  

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі 
таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, які 
нумерують окремо і поміщають після списку літератури. 

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою 
діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. 
Знак «№» перед цифрою не ставиться. У роботі використовується наскрізна 
нумерація рисунків. Кожен рисунок розміщується по тексту після першого 
посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий. 

У роботі не допускається використання сканованих рисунків та таблиць. 
Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення 

цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий 
номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому 
сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с. 10] означає, що 
цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 
10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або 
організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки 
не обов’язкове. 

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності: 
Всі джерела розміщуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів 

або заголовків. Усі джерела, включені до списку використаної літератури, 
нумеруються послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі: 

Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва 
видавництва, рік видання. 

Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел у 
списку літератури наведено в додатку Д. 

Кількість літературних джерел представлених у списку літератури повинна 
бути не менше 20. 

 
5. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Підготовлена міждисциплінарна курсова робота подається на кафедру у 
зброшурованому вигляді (у твердих обкладинках, швидкозшивачі або папці) на 
рецензування. У рецензії науковий керівник дає загальну оцінку рівня виконання 
роботи, вказує на її позитивні і негативні моменти, визначає відповідність роботи 
встановленим вимогам та можливість її допуску до захисту або необхідність 
часткового доопрацювання чи повної переробки здобувачем. 

Основною формою перевірки якості виконання міждисциплінарної курсової 
роботи є її захист, що проводиться індивідуально, у терміни, передбачені графіком, 
перед комісією у складі 2-3 викладачів, призначених кафедрою, та при 
безпосередній участі наукового керівника. 
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Захист проводиться у формі короткої (на 5-8 хв.) доповіді здобувача про 
виконану роботу та відповідей на запитання членів комісії. У доповіді необхідно 
сформулювати актуальність теми, викласти основні теоретичні висновки та 
практичні рекомендації автора. 

 
З урахуванням рівня виконання роботи та її захисту комісією дається 

загальна оцінка: «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». 
Оцінку «відмінно» (90-100 балів) отримує здобувач, у якого акуратно і 

правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить 
наукову новизну, практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, 
висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. 

Оцінку «добре» (75-89 балів) одержує здобувач за роботу, у якій виконані всі 
зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо 
аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й 
акуратно. 

Оцінку «задовільно» (60-74 бали) отримує здобувач, у якого робота містить 
недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і 
пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно. 

У разі отримання здобувачем незадовільної оцінки призначається повторний 
захист. 

Курсові роботи, виконані на високому рівні, можуть бути заслухані на 
студентській науковій конференції університету, а також на інших практичних 
конференціях і конкурсах студентських наукових робіт. 

 
6. ТЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ КУРСОВИХ РОБІТ 

 
1. Місце та роль кримінальної юстиції у правовій системі України 
2. Сучасна система міжнародної кримінальної юстиції.  
3. Органи кримінальної юстиції в Україні й ЄС: структурно функціональний аналіз.  

Міждисциплінарна курсова робота оцінюється за стобальною шкалою з 
урахуванням наступних критеріїв: ________________________________________  
Критерії Бали 

Оцінка структури роботи, наскільки план дозволяє розкрити тему  

Оцінка теоретичного рівня роботи  

Повнота розкриття основних питань теми  

Якість виконання роботи  

Відповідність вступу та висновків вимогам, які викладено в методичних 
порадах кафедри 

60 
балів

Оцінка повноти та правильність складання списку використаних джерел 

Відповідність оформлення роботи вимогам стандартів та правил  

Оцінка доповіді здобувача при захисті роботи 40 

Оцінка відповіді здобувача на додаткові запитання балів

Всього 100 

 



14 
 

4. Міжнародні стандарти організації органів кримінальної юстиції. 
5. Функції органів кримінальної юстиції. 
6. Класифікація органів кримінальної юстиції за різними критеріями. 
7. Порівняльно-правовий аналіз органів кримінальної юстиції України та інших 

країн.  
8. Проблеми легітимізації системи органів кримінальної юстиції в Україні. 
9. Система і структура органів Національної поліції України. 
10. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: філософський та правовий аспекти.  
11. Проблеми реформування органів кримінальної юстиції в Україні. 
12. Принципи запровадження європейських стандартів в систему органів 

кримінальної юстиції України.  
13. Європейський досвід запровадження реформ кримінальної юстиції. 
14. Перспективи реформування органів кримінальної юстиції в Україні з 

урахуванням європейських стандартів.  
15. Стан та основні тенденції злочинності в Україні. 
16. Ювенальна юстиція та кримінальне судочинство. 
17. Кримінальна юстиція Німеччини.  
18. Кримінальна юстиція Франції.  
19. Кримінальна юстиція Англії.  
20. Кримінальна юстиція Італії.  
21. Кримінальна юстиція Польщі. 
22. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. 
23. Неюрисдикційні форми захисту суб’єктивних цивільних прав. 
24. Визнання правочину недійсним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів. 
25. Припинення правовідношення як спосіб захисту цивільних прав. 
26. Захист речових прав на чуже майно. 
27. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності.  
28. Нотаріальний захист спадкових прав 
29. Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 
30. Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту особистих немайнових 

прав. 
31. Захист трудових прав працівників-мігрантів. 
32. Особливості судових доказів і судового доказування у справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди: матеріальні та процесуальні 
аспекти. 

33. Оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту 
смерті. 

34. Правовий статус прокурора в цивільному процесі. 
35. Система електронного наказного провадження: новація в Україні й іноземна 

практика. 
36. Захист прав автора в порядку цивільного судочинства. 
37. Проблемі питання інституту представництва в цивільному праві України. 
38. Поняття нових та нововиявлених обставин: їх співвідношення.  
39. Сутність правосуддя в цивільних правах і цивільного судочинства.  
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40.  Професія судді і судовий метод. 
41. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт.  
42. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і її 

застосування в цивільному судочинстві. 
43.  Право на справедливий судовий розгляд та його складові. 
44. Роль Ради Європи в гармонізації цивільного процесуального законодавства та 

практика його застосування.  
45. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя в 

цивільних справах. 
46. Електронні докази як спосіб доказування у цивільному судочинстві. 
47.  Зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві. 
48. Електронне правосуддя. 
49. Судове рішення за скаргою. 
50. Угоди про правову допомогу у цивільних справах.  
51. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським судом з прав 

людини.  
52. Нотаріат та нотаріальний процес у цивільному судочинстві. 
53. Третейське судочинство.  
54. Міжнародний комерційний арбітраж.  
55. Медіація та цивільний процес. 
56. Адміністративно-процедурне законодавство та його значення для належної 

реалізації прав приватних осіб у відносинах з суб'єктами публічного 
адміністрування. 

57. Адміністративне оскарження та альтернативні способи: їх переваги та недоліки у 
порівнянні з судовим способом захисту. 

58. Права, свободи та інтереси приватних осіб у фінансово-правовій сфері як 
об’єкти правової охорони і захисту: поняття, види, характеристика. 

59. Особливості судового захисту прав, свобод та законних інтересів приватних осіб 
у фінансово-правовій сфері. 

60. Особливості судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих 
органів. 

61. Право на здійснення підприємницької діяльності та проблема вилучення 
документів, що його посвідчують. 

62. Актуальні питання удосконалення процесуального статусу потерпілого, 
підозрюваного та обвинуваченого у світлі практики Європейського Суду з прав 
людини. 

63. Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом: поняття, підстави 
застосування, види спеціального права, яке може бути обмежене, постановлення 
рішення про тимчасове обмеження. 

64. Гарантії забезпечення реалізації прав і свобод особи під час провадження 
окремих слідчих (розшукових) дій. 

65. Кримінально-правова охорона прав та свобод особи у законодавстві зарубіжних 
країн: основні моделі, їх переваги та недоліки. 

66. Вплив Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод на національне право України.  
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67. Особливості змісту права на повагу до приватного і сімейного життя, до житла і 
таємниці кореспонденції у прецедентних рішеннях Європейського суду з прав 
людини. 

68. Особливості справ Європейського суду з прав людини за статтями 8-11 
Конвенції щодо України. 

69. Поняття та механізми вжиття державою заходів загального характеру на 
забезпечення виконання положень Європейської конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод.  

70. Правотлумачна діяльність Європейського суду з прав людини та її значення для 
України. 

71. Практичні цілі застосування Конвенції й прецедентів Європейського суду в 
національному правозастосовному процесі. 

72. Реалізація принципу верховенства права в практиці Європейського суду з прав 
людини. 

73. Рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо України про 
порушення цивільних прав та свобод. 

74. Свобода дотримуватись своїх поглядів, одержувати та передавати інформацію та 
ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.  

75. Україна та Європейський суд з прав людини: кількісні та якісні показники 
взаємодії. 
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Додаток А 

Завідувачеві кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 
доц. Братасюк О.Б. 
студентки групи ПРм–11 
Кривоніс Катерини Андріївни 

 
 
 
 
 

Заява 
 

Прошу Вашого дозволу на написання курсової роботи на тему: « Система і 
структура органів Національної поліції України». 

 
 
 
 
 
Дата          Підпис 
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Додаток Б 

 

Структура міждисциплінарної курсової роботи 
 

Складові 
міждисциплінарної 
курсової роботи 

Вимоги до складових роботи Кількість 
сторінок 

Титульна сторінка Сторінка не нумерується 
 

1 

План Завіряється керівником (сторінка 
не нумерується) 

1 

Зміст Сторінка не нумерується 1 

Вступ Початок нумерації з 3 сторінки 2-3 

Питання 1 Починається з нової сторінки 6-7 

Питання 2 Починається з нової сторінки 7-8 

Питання 3 Починається з нової сторінки 7-8 

Питання 4 Починається з нової сторінки 6-7 

Висновки Починаються з нової сторінки 4-5 

Список використаних Починається з нової сторінки, не 2-3 

джерел 
менше 20 джерел оформлених 

згідно вимог 

 

Загальний обсяг роботи  30-40 
сторінок 
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Додаток В 
Міністерство освіти і науки України 

Західноукраїнський національний університет 
Юридичний факультет 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА РОБОТИ 
Міждисциплінарна курсова робота 

 
 

студента (ки) _____ курсу ______ групи 
Галузі знань 08 Право 
Спеціальності 081 Право 
 __________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Керівник ___________________________ 

                                                                             ____________________________________ 
                                                              (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 
Національна шкала ________________     
Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS 
___ 

 
Члени комісії   ____________  ______________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали)     
____________  ______________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали)        
____________  ______________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали)                                                                              
 
 

 
Тернопіль – 2021 
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Додаток Д 
 

Зразок оформлення змісту курсової роботи  
 

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
ВСТУП 

3 
4 

РОЗДІЛ1.  6 
1.1.  6 
1.2.  10 

1.3.  13 
РОЗДІЛ 2.  16 
2.1.  16 
2.2.  20 
РОЗДІЛ 3.  24 
ВИСНОВКИ 31 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 
ДОДАТКИ 35 
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Додаток Е 
Приклад оформлення вступу 

 
ВСТУП 

Актуальність проблеми. Текст. Текст.  
Аналіз останніх досліджень та наукових праць. Текст. Текст. 
Метою курсової роботи є …. Текст. Текст. Текст. Текст.  
Відповідно до  мети визначимо такі завдання: 
(завдання повинні відповідати плану роботи): 

- висвітлити …………….; 
- розкрити особливості ………………; 
- охарактеризувати ……………; 
- проаналізувати …………..; 
- діагностувати ………………; 
- дати оцінку ………………; 
- розробити пропозиції щодо вдосконалення ………………; 
- надати рекомендації щодо удосконалення ……………….; 
- запропонувати заходи з удосконалення ……………….. 

Об’єкт дослідження- текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
Предмет дослідження- текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
Теоретичною основою дослідження є текст. Текст. Текст. Текст.  
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів та висновків. У 

вступі обґрунтована актуальність обраної теми дослідження.  
У першому розділі визначені теоретичні основи ……………………… 
Другий розділ курсової роботи відображає результати аналізу………  
У третьому розділі роботи окреслено заходи ……… 

3 
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Додаток Ж 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  
У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 
Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 
2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на 
еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 
102 с. 

5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: 
теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 

7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. 
Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : 
Талком, 2016. 340 с. 

Два автори 1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством 
та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : 
Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління 
освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 

4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 
2016. 102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : 
навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Три автори 1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і 
технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 
правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у 
процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 
2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та 
економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і  
більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом 
на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. 
Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : 
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : 
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ЗНУ, 2015. 88 с.  
4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : 

ЦУЛ, 2016. 264 с. 
5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. 

Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 
2015. 84 с. 

Автор(и) та 
редактор(и)/ 
упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. 
ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. 
посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : 
навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : 
ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. 
Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 
М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 
С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. 
Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних 
проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 

8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої 
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