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населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. 
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України. — 2007. — № 1. — С. 25 — 29.  

18. Розподіл населення найбільш 

численних національностей за статтю та віком, 

шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем 

освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. 

перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики 

України ; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во 

"Iнфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM) :  

19. 3. Бібліотека і доступність інформації 

у сучасному світі: електронні ресурси в науці, 

культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 

„Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. 

Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. 

Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — 

С 43. — Режим доступу до журн. : 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.  
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Пояснювальна записка 

Написання курсової роботи з дисципліни «Трудове 

право» передбачається навчальним планом підготовки 

студентів із спеціальності “Правознавство”. 

Мета написання студентами курсових робіт - 

закріпити, поглибити й узагальнити теоретичні знання, 

здобуті під час навчання, та навчитися застосовувати їх у 

практичній діяльності для комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання; навчитися самостійно 

опрацьовувати юридичну літературу, наукові праці, набути 

досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, 

систематизації наукового матеріалу, формулювання 

висновків. 

Успішне написання курсової роботи передбачає 

глибоке оволодіння методологією наукової дослідницької 

діяльності, засвоєння навчального матеріалу із 

загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін 

навчального плану. 

Перед написанням курсової роботи студент вивчає: 

 чинне законодавство України про працю; 

 наукову і навчальну літературу з теми 

курсової роботи, в тому числі періодичні видання; 
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вимірювального та лабораторного електричного 

устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до 

лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, 

IDT) : ДСТУ ЕN 61010-2- 020:2005. — [Чинний від 

2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 

2007. — IV, 18 с.  

14. Межгосударственные стандарти: 

каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. 

А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-

стандарт", 2006 — . — (Серия "Нормативная база 

предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с. Т. 6. — 2007. 

— 277 с. 

15. Петров П. П. Активність молодих 

зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.- мат. наук : 

01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 

276 с.  

16. Нгуен Ші Данг. Моделювання і 

прогнозування макроекономічних показників в 

системі підтримки прийняття рішень управління 

державними фінансами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 

„Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 
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Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та Ін.]. — К.: 

Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.  

9. Проблеми типологічної та 

квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. 

ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. 

— 310 с.  

10. Кучерявенко Н. П. Курс налогового 

права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. 

— X.: Право, 2002 — . — Т. 4: Косвенные налоги. 

— 2007. — 534 c. 

11. Економіка, менеджмент, освіта в 

системі реформування агропромислового комплексу 

: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-

аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], 

(Харків, 11 — 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 

політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва, 2000. — 167 с.  

12. Європейський Союз : словник-

довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., 

оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.  

13. Вимоги щодо безпечності контрольно-
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 матеріали судової практики та практику 

застосування чинного законодавства з теми курсової 

роботи. 

  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Затвердження теми курсової роботи 

Студенту надається право вибрати тему курсової 

роботи з тематики, що затверджена на засіданні комісії 

юридичних дисциплін відповідно до навчального плану, і 

пропонується викладачем – керівником курсових робіт 

(далі Керівник). Як виняток студент має право 

запропонувати свою тему з обгрунтуванням її актуальності 

і наукової доцільності її розробки. Назва (тема) курсової 

роботи повинна відповідати її змісту і розкривати мету 

дослідження. Вибираючи тему, слід враховувати наявність 

наукової та навчальної літератури, а також відповідних 

джерел та судової практики з трудового права. Також  

варто визначитись з мотивом для обрання теми 

дослідження, яким можуть бути необхідні для розв’язання 

проблеми, здобуття певного практичного досвіду, тощо. 
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Вдало і обґрунтовано обрана тема значною мірою 

визначає доцільність і результативність усього 

дослідження. 

Студент повинен дослідити наукову літературу та 

інші джерела за темою курсової роботи, скласти 

бібліографію, тобто список використаних нормативно-

правових джерел, наукової та навчальної літератури, які 

він планує використати при написанні курсової роботи, і 

подати його Керівнику. 

Після опрацювання загальних та спеціальних джерел 

студент подає Керівнику перший варіант плану курсової 

роботи. Узгоджений та остаточний варіант плану 

ухвалюється Керівником, з яким студент погоджує будь-які 

зміни у плані курсової роботи. 

Керівник курсової роботи зустрічається зі студентами 

на консультаціях до курсових робіт де визначає разом із 

ними графік періодів написання курсової роботи.  

Підготовка,  написання та захист курсової роботи 

передбачають такі етапи: 

1. Вибір теми. 

2. Визначення мети, завдань та вибір об’єкта 

дослідження. 
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Література: 

4. Запара С. Працівники як суб'єкти 

трудових правовідносин при вирішенні 

колективного трудового спору. / С. Запара // Право 

України. – 2004. – №4. – с.35 – 38. 

5. Ромовська 3. В. Сімейне 

законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. 

Черняк. — К. : Прецедент. 2006. — 93 с. 

6. Акофф Р. Л. Идеализированное 

проектирование: как предотвратить завтрашний 

кризис сегодня. Создание будущего организации / 

Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с 

англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс 

Бизнес Букс, 2007. —  265 с.  

7. Механізація переробної галузі 

агропромислового комплексу : [підруч. для учнів 

проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. 

Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища 

освіта, 2006. — 478 с.  

8. Формування здорового способу життя 

молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. 

служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. 
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Додаток 3 

Приклад оформлення списку використаних 

джерел 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Нормативні акти: 

1. Кодекс законів про працю України: за 

станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. 

— Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. 

— (Бібліотека офіційних видань).  

2. Медична статистика статистика , зб. 

нормат. док, / упоряд. та голов. ред. В. М. 

Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : 

Медінформ, 2006. — 459 с.  

3. Експлуатація, порядок і терміни 

перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і 

трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 

39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во 

палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с.—  
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3. Підбір і опрацювання літератури, складання 

плану курсової роботи. 

4. Збирання, аналітичне опрацювання практичного 

(емпіричного) матеріалу. 

5. Виконання роботи (написання роботи: Титульного 

аркушу, Змісту, Вступу, Розділів, Висновків, Списку 

використаних джерел та Додатків). 

6. Підготовка до захисту (отримання рецензії з 

допуском до захисту). 

7. Захист курсової роботи. 

Теми курсових робіт закріплюються за студентами 

під розпис на бланку з переліком тем, який зберігається у 

Керівника. 

Забороняється двом студентам в одній групі обирати 

для написання одинакові теми курсових робіт.  

 

Обсяг і вимоги до оформлення курсової роботи 

Загальний обсяг курсової роботи — 25–30 сторінок 

машинописного тексту, надрукованого через 1,5 

міжрядковий інтервал, розмір шрифту – 14. Роботу 

друкують на аркушах формату А4, залишаючи береги 

таких розмірів: лівий, верхній і нижній — 20 мм, правий — 
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15 мм. Абзацний відступ дорівнює 5–7 друкарських 

знаків. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. 

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, 

середньої жирності. Заголовки підрозділів друкують з 

великої літери з абзацного відступу. Кожну структурну 

частину курсової роботи потрібно починати з нової 

сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць 

виконують арабськими цифрами без знака “№”. Першою 

сторінкою курсової роботи є титульна (зразок оформлення 

титульної сторінки курсової роботи наведено у додатку), 

яку включають до загальної нумерації сторінок, але номер 

сторінки на ній не ставлять.  

Структурні частини роботи — «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими жирними 

літерами висота шрифту 20 мм симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох 

або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки 

пунктів друкують малими літерами (крім першої великої) з 
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абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. Відстань 

між заголовками та текстом повинна дорівнювати одному 

1.5 міжрядковому інтервалу. 

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел 

нумеруються. Номер розділу друкують після слова 

“Розділ” (крапку не ставлять). Кожний розділ починають з 

нової сторінки. 

Рекомендований обсяг структурних частин курсової 

роботи: вступ і висновки — щонайбільше 20 відсотків (не 

більше 10 відсотків кожен); науково-теоретична частина — 

80 відсотків загального обсягу роботи. 

У курсовій роботі необхідно робити посилання на 

джерела, з яких взято матеріали або окремі результати 

досліджень.  

Посилання в тексті на джерела слід зазначати 

відповідним порядковим номером у списку використаної 

літератури і виокремлювати цей номер двома квадратними 

дужками, наприклад [6; 27] або у зносках внизу сторінки, 

на якій зроблено цитування. 

У разі цитування в роботі використаних джерел 

потрібно зазначити прізвище автора, назву праці або 

нормативного акту, рік та місце видання і номер сторінки. 
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Список використаних джерел повинен мати наскрізну 

нумерацію (приклад оформлення списку використаних 

джерел наведено у додатку). 

Курсову роботу студент виконує українською мовою. 

Курсові роботи, виконані з порушенням встановлених 

вимог, не допускаються до захисту 

 

Структура курсової роботи та зміст структурних 

частин 

Загальновизнаний науковий досвід показує, що при 

написанні курсової роботи існує певна логічна схема. 

Доречність використання цієї структурно-логічної схеми 

обумовлюється моментом максимального опрацювання 

усіх можливих джерел літератури з обраної тематики 

курсової роботи. 

До елементів структурно-логічної схеми написання 

курсової роботи відносять: 

1) складання та уточнення плану і основних ідей 

курсової роботи: перш за все, це пошук інформації, 

ознайомлення з літературою, архівними документами, а 

також передбачає підготовку переліку питань, які будуть 

висвітлюватися студентом; 
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темі,  етапи написання курсової роботи проводились з 

порушеннями затвердженого плану. 

Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та до 

залікової книжки студента. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку при 

захисті курсової роботи, ліквідовує академічну 

заборгованість у встановленому законодавством та 

правилами коледжу порядку.  

 

ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КУРСОВИХ РОБІТ 

Після захисту науковий керівник передає курсову 

роботу до комісії (архіву), де вона після відповідної 

реєстрації зберігається протягом року. 

Видача курсових робіт студентам забороняється. За 

рішенням засідання комісії деякі курсові роботи можуть 

бути залишені у викладача відповідної дисципліни у 

вигляді наочного зразка для написання та оформлення 

курсових робіт. 
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обмежений аналіз наукової полеміки, аналітична частина 

характеризується надмірною описовістю, добір 

інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, 

висновки і пропозиції, які містяться в роботі, не 

обґрунтовані, відгук (рецензія) керівника містить окремі 

зауваження, які не отримали пояснення, доповідь 

прочитана за текстом або підготовлена невдало, не всі 

відповіді на запитання одержали належну аргументацію, є 

зауваження щодо оформлення роботи, не завжди було 

дотримано етапів написання курсової роботи. 

„Незадовільно” – не сформульована мета 

дослідження, порушена логіка у викладенні матеріалу в 

роботі, пункти (розділи) не узгоджені між собою, відсутній 

огляд сучасних літературних джерел, аналіз проблеми є 

поверховим, використані застарілі джерела права, 

законодавчі акти, що втратили чинність тощо, відсутній 

докладний аналіз проблем законодавчого регулювання 

суспільних відносин, що досліджувалися, відсутня 

практична складова курсової роботи, відсутні особисті 

висновки і пропозиції автора, мають місце суттєві недоліки 

в оформленні роботи, виступ на захисті свідчить про 

слабку орієнтацію у правовій системі та досліджуваній 
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2) підбір та підготовка матеріалів до написання 

курсової роботи: передбачає класифікацію зібраного 

матеріалу, що надає йому зручної форми для проведення 

аналізу шляхом зведення та систематизації усього 

матеріалу; 

3) написання вступу, основної частини (розділів, 

підрозділів) та висновків курсової роботи. 

4) редагування курсової роботи. 

Отже, курсова робота повинна мати чітку структуру, 

що визначається її планом і змістом. Вона складається з 

титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини 

(Розділів), коротких висновків з пропозиціями, списку 

використаної літератури (щонайменше 20 джерел) і 

додатків. 

Курсова робота починається з титульної сторінки, за 

нею наводиться зміст роботи. У змісті вказують назви 

структурних частин, розділів (у разі необхідності — 

підрозділів, пунктів і підпунктів) і сторінки, на яких вони 

розміщені. Назви розділів не повинні повторювати назву 

роботи, а назви підрозділів - збігатися з назвами розділів. 

У вступі до курсової роботи необхідно обгрунтувати 

актуальність вибраної теми дослідження, її наукову та 
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практичну значущість, мету та завдання наукового 

пошуку, методологію дослідження; охарактеризувати 

основні використані джерела. Вступ повинен містити 

короткий аналіз стану розробки вибраної проблеми, 

вказівку на авторів, які займалися проблематикою теми 

курсової роботи, характеристику нормативно-правової 

бази, на основі якої проводиться дослідження. 

Текст курсової роботи студент викладає самостійно 

згідно з планом, не дозволяється дослівне переписування 

юридичної літератури та нормативно-правових актів. 

В основній частині курсової роботи необхідно 

описати дослідження з виокремленням того нового, що 

студент вносить до розробки вибраної теми. Висновки, 

судження студента повинні бути обгрунтовані. При викладі 

різних точок зору зі спірних питань необхідно висловити й 

обгрунтувати свою точку зору. 

Розкриваючи тему, необхідно аналізувати відповідні 

статті Кодексу законів про працю України та інших 

нормативних актів. Для ілюстрації теоретичних положень у 

курсовій роботі необхідно використовувати приклади з 

судової практики, що наводяться в юридичній літературі, 

та Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також 
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„Відмінно” – якщо до курсової роботи немає 

суттєвих зауважень, етапи написання курсової роботи 

проводились згідно затвердженого плану, курсова робота 

містить елементи наукової новизни, має наукове та 

практичне значення, доповідь на захисті є логічною, 

змістовною, проголошена вільно, зі знанням справи, 

відповіді на запитання правильні, робота повністю 

відповідає встановленим вимогам. 

„Добре” – якщо тема роботи практично розкрита, але 

наявні певні недоліки, які не мають істотного значення, в 

теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні 

джерела, недостатньо використані інформаційні матеріали, 

окремі зауваження наукового керівника не отримали 

аргументованого пояснення студентом, доповідь студента 

на захисті побудована логічно, проголошена вільно, 

відповіді на запитання в основному правильні, робота 

оформлена в межах встановлених вимог, етапи написання 

курсової роботи проводились переважно згідно 

затвердженого плану,. 

„Задовільно”- тема роботи в основному розкрита, але 

мають місце певні недоліки змістовного характеру, нечітко 

сформульована мета дослідження, відсутній або суттєво 
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Якість виконаної роботи оцінюється відповідно до 

таких показників: 

 Актуальність обраної теми. 

 Чіткість формулювання мети і завдань дослідження. 

 Логічність структури та її відповідність темі роботи. 

 Системність і глибина теоретичного аналізу 

проблеми. 

 Наявність огляду наукових джерел з конкретної 

проблематики. 

 Наявність аналізу та узагальнень правозастосовчої 

практики. 

 Достовірність та обґрунтованість висновків. 

 Наявність і доцільність пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства. 

 Відповідність вимогам щодо оформлення. 

 Змістовність доповіді про основні результати 

дослідження. 

 Правильність, чіткість, аргументованість відповідей 

на запитання. 

Курсові роботи оцінюються за такими правилами: 
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прикладами документування трудових відносин, що 

виносяться у Додатки (наприклад: трудовий договір, 

посадова інструкція, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, тощо). Практична частина курсової роботи 

повинна складати приблизно ¼ обсягу курсової роботи. 

Курсова робота має реферативний характер. Кожний 

розділ курсової роботи передбачає висвітлення питання, 

зазначеного у назві розділу і формулювання коротких 

висновків.  

У першому розділі курсової роботи, як правило, 

дається історіографічний огляд теми роботи і теоретичне 

обгрунтування досліджуваного питання. У наступних 

розділах необхідно викласти результати самостійного 

вивчення теми з використанням літературних джерел, з 

аналізом текстів нормативно-правових актів. За 

результатами дослідження, бажано запропонувати 

рекомендації щодо використання здобутих знань у 

правничій практиці або внесення змін до чинного 

законодавства про працю. 

Основна частина обов’язково повинна містити 

практичну частину. Необхідно використовувати судову 

практику, яка ілюструє правозастосовчу практику 



 

 

14 
досліджуваних інститутів та норм трудового права. 

Також це можуть бути статистичні дослідження, вироблені 

державними органами методичні рекомендації щодо 

оформлення документації, тощо. Як правило відповідні 

документи виносяться у додатки. 

У висновках необхідно наголосити на якісних 

показниках здобутих результатів, обгрунтувати їх 

достовірність, викласти рекомендації щодо їх 

використання. Висновки є узагальненими рекомендаціями і 

пропозиціями законодавчого, наукового, практичного 

характеру. На них має базуватися доповідь під час захисту 

курсової роботи. 

У списку використаних джерел наводяться 

нормативні акти, наукова та навчальна юридична 

література, що була використана в курсовій роботі і на яку 

є посилання у тексті роботи. 

 

Захист курсової роботи 

Захист курсових робіт проводиться згідно з планом 

навчального процесу та розкладом захисту студентами 

курсових робіт. Захист починається із викладення 

студентом, протягом 10–15 хвилин, суті роботи, 
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приділяючи особливу увагу теоретичному 

обгрунтуванню теми курсової роботи і практичним 

висновкам. Після виступу керівник, члени комісії та інші 

присутні, в тому числі, студенти, ставлять доповідачу 

проблемні питання з теми дослідження.  

При оцінюванні курсової роботи враховують 

теоретичну і практичну цінність роботи, послідовність 

викладу матеріалу, оформлення, змістовність доповіді і 

відповідей на запитання під час захисту курсової роботи.  

Студент-автор курсової роботи не допускається до 

захисту, якщо робота не носить самостійного характеру, а 

списана з літературних джерел, нормативних актів; основні 

питання теми роботи не розкриті, викладені схематично, 

фрагментарно; у роботі є хибні положення, науковий 

апарат оформлений неграмотно; робота має неохайний 

вигляд. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Кожна курсова робота оцінюється за традиційною 

системою оцінок: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, 

„незадовільно”. 


