
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Основні вимоги до написання 

наукової, курсової роботи 



Курсова робота – це кваліфікаційна письмова робота студента з 

навчальної дисципліни, яка передбачена навчальним планом як 

обов’язкова складова навчального процесу. 



Метою курсової роботи є:

- систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних і практичних

знань;

- вироблення вмінь і навичок застосовувати набуті знання при

розв’язанні конкретних завдань;

- формування розуміння існуючих у праві науково-практичних проблем і

набуття вміння їх розв’язувати;

- оволодіння методикою наукового дослідження при вирішенні

проблемних питань, які досліджуються в курсовій роботі, узагальнення

та логічний виклад матеріалу;

- розвиток вміння студента самостійно вивчати й узагальнювати

законодавчі та наукові джерела, правильно їх застосовувати під час

проходження юридичної практики.



Процес підготовки курсової роботи можна умовно поділити

на такі стадії:

 вибір теми курсової роботи;

 складання плану курсової роботи;

 збирання та аналіз джерел, необхідних для написання курсової

роботи;

 написання та оформлення курсової роботи.



Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

- бути цілеспрямованою, тобто присвяченою дослідженню однієї

проблеми;

- логічно та послідовно структурованою за змістом;

- вирізнятися глибиною дослідження та повнотою висвітлення визначених

питань;

- переконливістю аргументації викладених думок;

- точністю і стислістю формулювань, конкретністю викладу матеріалу;

- обґрунтованістю висновків і рекомендацій;

- грамотністю оформлення пошукового апарату роботи;

- вмінням працювати з науково-монографічними, правовими джерелами з

досліджуваного питання.





Структура курсової роботи. Обов’язковими складовими курсової

роботи є:

1) зміст;

2) вступ;

3) основна частина;

4) висновки;

5) список використаних джерел.



Титульний аркуш - це перша сторінка, на якій 

вказується міністерство; назва навчального 

закладу, в якому виконується робота; назва 

віддалення (кафедри); повна назва теми роботи; 

прізвище та ініціали студента-дослідника, курс, 

група, відділення; прізвище, ініціали, вчене 

звання наукового керівника; рік і місце виконання 

роботи.









Зміст - сторінка роботи, яка містить назву та 

номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів та пунктів; заголовки змісту повинні 

точно повторювати заголовки в тексті і 

розміщуються один під одним (перелік умовних 

позначень при необхідності).







Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність і науково-

практичне значення обраної теми курсової роботи, 

визначається її мета та завдання, ступінь її дослідженості в 

науковій вітчизняній та зарубіжній літературі, об’єкт та 

предмет, методи дослідження, структура курсової роботи. 

Рекомендований обсяг вступ – 2-3 сторінки.



Основна частина являє собою змістовне розкриття питань, 

які становлять предмет дослідження



Висновки (до 4-5 сторінок). Містять теоретичні й 

практичні підсумки проведеного дослідження. 

Виписуються загальні висновки, які відображають коротку 

оцінку проаналізованих теоретичних положень, 

конструкцій, практики за об’єктом дослідження. Висновки 

повинні логічно випливати зі змісту викладеного 

матеріалу, бути самостійними й конструктивними.



Список використаних джерел. У списку наводяться 

джерела, на які зроблені посилання в курсовій роботі, а 

також ті, які були опрацьовані при написанні курсової 

роботи, при цьому слід дотримуватися вимог стосовно 

назви джерел та послідовності їх розміщення у списку.



Додатки - не є обов'язковим елементом і не входять 

до основного ліміту обсягу роботи, однак підвищують 

рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їхню 

достовірність; містять допоміжний матеріал у 

вигляді зразків анкет, тестів, таблиць допоміжних 

цифрових даних, схем, графіків, карт, ілюстрованого 

матеріалу та ін.



Технічні вимоги щодо розміщення тексту курсової роботи

Текст курсової роботи друкується на стандартних аркушах 

паперу формату А4. 

При цьому встановлюються поля: ліве, верхнє і нижнє – не 

менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 

Текст друкується з одного боку шрифтом Times New Roman 

розміром 14 пт з полуторним інтервалом.



Обсяг. Оптимальний обсяг для курсової роботи становить

25-30 друкованих сторінок.

Рекомендовані орієнтири стосуються основного тексту

курсової роботи і не поширюються на список використаних

джерел та додатки.


