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Додаток 5 

Зразок оформлення посилань 

… Строки позовної давності та порядок пред’явлення позовів у спорах, 

пов’язаних з перевезеннями у закордонному сполученні, встановлюються 

міжнародними договорами України, транспортними кодексами 

(статутами).[3; с. 926] 

 

...Транспортними статутами (кодексами) передбачається майнова 

відповідальність відправників та одержувачів за неналежне виконання 

обов’язків, які передують чи необхідні для укладення договору перевезення 

конкретного вантажу або завершують перевізний процес. Наприклад, за 

неправильне зазначення у накладній найменування вантажу або за 

пред'явлення вантажу, який заборонено до перевезення чи потребує 

особливих запобіжних заходів, з відправника стягуються штраф та заподіяні 

перевізникові збитки.[4;с.198] 
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ВСТУП 

Курсову роботу з цивільного та сімейного права передбачено 

навчальним планом підготовки студентів зі спеціальності “Правознавство”. 

Її підготовка і захист студентами третього курсу завершує вивчення 

дисципліни “Цивільне та сімейне право України”; це — самостійне науково-

теоретичне дослідження, що допоможе розкрити сутність цивільного та 

сімейного права як галузі суспільних відносин (об’єкта правового 

регулювання) і як галузі права, що є своєрідним елементом системи права 

України; сформувати у студентів переконання в необхідності глибокого 

вивчення цивільного та сімейного законодавства та виробити практичні 

навики, аналізувати і правильно застосовувати цивільне та сімейне 

законодавство як у професійній, так і в інших сферах життєдіяльності в 

умовах переходу до ринкової економіки. Курсова робота виконується з 

метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних 

студентами під час опанування дисципліни “ Цивільне та сімейне право 

України”, а також застосування їх для комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання з цієї дисципліни, опанування головних теоретичних 

положень і набуття навичок практичного застосування норм цивільного та 

сімейного права до конкретних, узятих з практики судових органів, си-

туацій. 

Цивільне та сімейне право — одна з провідних юридичних наук. 

Вона має фундаментальний характер і є підґрунтям для подальшого 

опанування студентами інших юридичних дисциплін — галузевих і 

спеціальних. Саме тому написання курсової роботи з цього предмета має на 

меті сприяти поглибленню отриманих теоретичних знань, їх систематизації, 

розвитку науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного 

апарату, практичному застосуванню наукових методів (системного, 

функціонального, порівняльного, формально-юридичного та багатьох 

інших) у процесі вирішення поставлених завдань. Загалом, рівень 
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підготовки курсової роботи та її захист дає змогу робити висновки про 

ступінь засвоєння студентом теоретичних знань і вміння їх застосовувати в 

науковій і практичній діяльності. 

Написання курсової роботи має сприяти максимальному 

використанню одержаних у процесі вивчення цивільного та сімейного права 

знань. При цьому перед студентами постають такі завдання: 

сформулювати предмет дослідження й обґрунтувати його 

актуальність; 

визначати мету й основні завдання дослідження; 

відшукати і відібрати літературу, нормативно-правові акти, 

інтернет ресурси, необхідні для всебічного висвітлення теми курсової 

роботи; 

логічно й послідовно викласти положення курсової роботи; 

зробити узагальнюючі висновки; 

оформити роботу відповідно до вимог; 

прилюдно захистити курсову роботу. 

Для якнайповнішого розкриття теми курсової роботи студенти 

опрацьовують різноманітні джерела: Конституцію та чинне законодавство 

України, міжнародні документи, навчальну літературу з цивільного та 

сімейного права, наукові монографії та збірники, періодику. 

 

ОБСЯГ, СТРУКТУРА Й УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗМІСТ КОЖНОЇ 

ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО” 

Обсяг курсової роботи 

Обсяг курсової роботи з цивільного та сімейного права — 30–35 

сторінок. 
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Додаток 4 

Зразок оформлення списку використаних джерел 
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Додаток 3 

Зразок оформлення змісту курсової роботи 
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Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи: вступ 

— 2–3 сторінки, основна частина — 25–30 сторінок, висновки — 2–3 

сторінки. 

Структура й узагальнений зміст кожної частини курсової 

роботи 

Курсову роботу умовно поділяють на: 1 – вступну частину, 2 – 

основну частину, 3 – список використаних джерел, 4 – додатки. 

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист,  

зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст курсової 

роботи, висновки,  перелік покликань. 

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.  

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “текст”, “висновки”, 

“перелік посилань” є обов’язковими. Курсова робота виконується державною 

мовою  

Титульна сторінка курсової роботи містить назву навчального 

закладу, де виконана курсова робота (Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А. Макаренка), назву кафедри; назву курсової роботи; курс, 

група, прізвище, ім’я, по батькові студента;  прізвище, ім’я, по батькові  

керівника; місто і рік. 

Студенту надається можливість обрати тему курсової роботи з 

орієнтовної тематики, що пропонується кафедрою юридичних дисциплін, 

або, виходячи з навчального плану з дисципліни “Цивільне та сімейне 

право”, запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її 

дослідження. Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної 

дисципліни “ Цивільне та сімейне  право ”, тісно пов’язана з практичними 

потребами юридичної спеціалізації. 

Вибираючи тему, слід орієнтуватися на наукову й навчальну, 

нормативно-правову літературу, інші джерела. Обравши тему курсової 
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роботи, потрібно  ухвалити тему курсової роботи у керівника  курсового 

проекту.  Довільна зміна обраної й затвердженої теми курсової роботи не 

дозволяється. 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів і 

підрозділів основної частини, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Зміст необхідний для того, аби легше було орієнтуватись у 

напрацьованому матеріалі й послідовно та логічно його викладати. 

У вступі розкривається сутність наукової проблеми, відображеної в 

обраній студентом темі, її теоретичне й практичне значення, актуальність і 

доцільність її дослідження (особливо в умовах побудови соціально-правової 

держави і розвитку вільного громадянського суспільства в Україні), 

формулюється мета й завдання, які потрібно вирішити для досягнення 

поставленої мети. У вступі необхідно сформулювати зв’язок між 

теоретичною проблемою, що досліджується у курсовій роботі, й 

практичною юридичною діяльністю, значенням її вивчення для 

вдосконалення правової системи та підвищення ефективності правового 

регулювання в сучасній Україні. 

Назва (тема) курсової роботи, обрана студентами, має відповідати її 

змісту й розкривати основну мету дослідження. Залежно від того, наскільки 

зрозуміло і точно сформульовано мету курсової роботи з цивільного та 

сімейного права, настільки вдалим буде вирішення основних завдань, 

поставлених перед студентом для її якнайповнішого і всебічного розкриття. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній 

основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, 

його узагальнення. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів і 

підрозділів, на які поділяються розділи для зручнішої підготовки й 

опрацювання інформації. Кожний розділ починають з нової сторінки. 
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Додаток 2 

 

Зразок титульної сторінки курсової роботи 
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Основному тексту кожного розділу може передувати невелика передмова з 

коротким описом обраного напрямку дослідження та його мотивації. В 

розділах основної частини подають: огляд існуючих точок зору щодо 

проблеми дослідження; виклад основних методів досліджень; положення, 

які розкривають суть досліджуваних явищ; аналіз та узагальнення 

результатів досліджень; власну аргументовану позицію щодо досліджуваної 

проблеми. 

Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ 

курсової роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві 

розділу і формулювання стислих висновків. Необхідно лаконічно, логічно й 

аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати тавтології. 

Для якнайповнішого розкриття зв’язку юридичної теорії та 

юридичної практики в основній частині курсової роботи з цивільного та 

сімейного права потрібно викладати теоретичний матеріал, орієнтуючись на 

сучасні проблеми розвитку держави і права в Україні: зокрема, на проблеми 

подальшого впровадження принципів верховенства права, поділу влади, 

пріоритетності прав і свобод людини й громадянина; розвитку вільного 

громадянського суспільства; інтеграції України у світове співтовариство; 

зміцнення законності й правопорядку; вдосконалення правової системи в 

цілому. 

На найбільш послідовне і всебічне розкриття теми курсової роботи 

студента спрямовує його  керівник, який допомагає підібрати необхідні 

джерела, консультує стосовно обсягу, змісту й співвідношення структурних 

частин курсової роботи, надає поради стосовно методології дослідження, 

узагальнення його результатів. Протягом першого тижня після ухвалення 

теми курсової роботи кожний студент разом із  керівником складає 

календарний план підготовки курсової роботи, зазначаючи терміни 

виконання окремих етапів дослідження. План курсової роботи з цивільного 

та сімейного права затверджується керівником курсової роботи. На підставі 
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календарних планів складається розклад захисту студентами курсових робіт, 

який затверджується директором навчального закладу. 

Студент виконує курсову роботу відповідно до завдання курсової 

роботи, яке погоджує з  керівником. До завдання студент додає коротку 

анотацію обсягом до однієї сторінки, де викладає зміст основних питань, які 

планує дослідити в курсовій роботі; список літератури; розгорнутий план 

курсової роботи, де визначає структуру роботи, вказує орієнтовні назви 

розділів і підрозділів, їх обсяг та строки виконання. Ті розділи роботи, які 

вже виконані, студент подає на розгляд науковому керівникові й після його 

зауважень доповнює і допрацьовує. 

У висновках до курсової роботи викладають найбільш важливі 

наукові та практичні результати дослідження. Напрацьований в основній 

частині теоретичний матеріал узагальнюється й систематизується. У 

висновках розкривається його значення для юридичної науки й практики, 

для подальшого розвитку правової держави і громадянського суспільства в 

Україні. 

У списку використаних джерел наводиться література, на яку 

посилається автор курсової роботи. Для якнайповнішого розкриття теми 

курсової роботи з цивільного та сімейного права необхідно опрацювати 15–

20 таких джерел. Їх можна розміщувати у списку в порядку появи посилань 

у тексті чи в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. 

Посилання подаються після закінчення цитати в квадратних дужках, де 

вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури й 

сторінки джерела, з яких здійснювалось цитування (наприклад: [14, с. 31–

48]). У списку використаних джерел вказують прізвище й ініціали автора, 

назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання і сторінку. 

У додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприйняття курсової роботи: схеми, таблиці, ілюстрації тощо. 

Схеми й таблиці, самостійно підготовлені студентом за темою курсової 
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роботи, підвищують науково-теоретичну значимість проведеного 

дослідження, вказують на здатність до систематизації й узагальнення 

викладеного матеріалу. 

На останній сторінці, після списку використаних джерел студент 

підписує курсову роботу і ставить дату її виконання. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу друкують машинописним способом або за 

допомогою комп’ютера, або рукописним способом на одній стороні аркуша 

білого паперу формату А4 (210297 мм) через два міжрядкових інтервали до 

тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Текст 

необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва —не менше 20 

мм, справа — не менше 10 мм, зверху — не менше 20 мм, знизу — не менше 

20 мм. Шрифт друку має бути чітким, щільність тексту — однаковою. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та 

підрозділи. Заголовки  структурних частин роботи “Зміст”, “Вступ”, 

“Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкують 

великими літерами. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Відстань між заголовком і 

текстом має дорівнювати 3–4 інтервалам. Кожну структурну частину 

курсової роботи треба починати з нової сторінки. Номер розділу ставлять 

після слова “Розділ” (наприклад, Розділ ІІ). Підрозділи нумерують у межах 

кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім 

у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

При написанні курсової роботи обов’язково потрібно давати 

покликання на джерела, окремі положення яких цитуються в курсовій 

роботі. Такі покликання дають змогу відшукати документи й перевірити 
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достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну 

інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, 

обсяг. Курсову роботу студент пише українською мовою у чіткій 

відповідності з планом. Не дозволяється дослівне переписування правничої 

літератури та  нормативно-правових актів. Висновки, судження студента 

мають бути логічними й обґрунтованими. Подаючи різні точки зору з 

дискусійних питань, необхідно висловити й обґрунтувати свою. 

Курсові роботи, написані з порушенням встановлених вимог, не 

допускаються до захисту. 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Підготовлена до захисту курсова робота має бути відрецензована  

керівником не пізніше, ніж за два тижні до захисту курсової роботи. В 

рецензії керівник дає їй стислу характеристику, оцінює загальнотеоретичний 

рівень, глибину проведених досліджень, послідовність викладення 

матеріалу, відповідність оформлення роботи вимогам Методичних 

рекомендацій, розкриває її недоліки й можливі шляхи їх усунення. 

Один примірник рецензії видається перед захистом курсової роботи 

студенту, а другий зберігається на кафедрі. До захисту курсової роботи 

студент допускається після оформлення роботи відповідно до встановлених 

вимог й одержання позитивної рецензії керівника курсової роботи. 

Захист курсових робіт відбувається згідно з планом навчального 

процесу та розкладом захисту студентами курсових робіт перед комісією у 

складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсового 

роботи. 

Захист курсової роботи починається з представлення студента і 

теми його роботи. Потім слово надається студентові, який протягом 10–15 

хвилин розкриває суть роботи, обґрунтовуючи тему її й теоретичні 

висновки. 

 15 

72. Правова характеристика встановлення опіки та 
піклування над дітьми в Україні. Патронат – 
альтернативна форма влаштування дитини.  

73. Сімейні відносини з іноземним елементом. 
74. Особливості реєстрації шлюбу громадянина України з 

іноземцем. 
75. Шлюб між іноземцями в Україні.  
76. Колізійні проблеми визначення походження дитини. 
77.  Визнання в Україні актів цивільного стану, 

зареєстрованих за законами іноземних держав. 
78. Правове регулювання усиновлення з іноземним 

елементом за Сімейним Законодавством.  
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50. Сімейне право в системі права України. 
51. Особливості конституційних засад в системі сімейного 

законодавства. 
52. Основні законодавчі джерела сімейного права України та 

їх характеристика. 
53. Договір як джерело сімейно-правових норм. 
54. Шлюб: визначення правової природи. 
55. Особисті немайнові права та обов’язки як одна з 

провідних характеристик правовідносин подружжя. 
56. Характеристика визнання недійсності шлюбу. Фіктивний 

шлюб. 
57. Особливості розподілу обов’язків між подружжям. 
58. Шлюбний договір чи вихід із ситуації? 
59. Розірвання та Припинення шлюбу. 
60. Строки у сімейному праві України. 
61. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків і 

дітей. 
62. Визначення походження дитини від батьків які не 

перебувають у шлюбі. 
63. Особливості оспорювання батьківства в судовому 

порядку  
64. Законодавче закріплення обов’язків щодо виховання та 

розвитку дитини. 
65. Позбавлення батьківських прав в системі сімейного права 

України. 
66.  Аліментні зобов’зання в сім’ї. 
67. Утримання дитини до досягнення повноліття. 
68. Законодавчі засади щодо обов’язку утримання батьків 

повнолітніми дітьми та його виконання. 
69. Право виховання дітей іншими родичами сім’ї. 
70. Усиновлення – одна з форм влаштування дітей.  
71. Правові наслідки визнання недійсності усиновлення та 

його скасування згідно сімейного права України. 
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У доповіді необхідно: 

назвати тему курсової роботи, показати її актуальність і 

значущість; 

сформулювати основну мету і завдання дослідження; 

окреслити структуру роботи; 

доповісти про результати роботи, зроблені висновки й пропозиції. 

Після цього науковий керівник, викладачі кафедри, запрошені 

студенти, практичні працівники ставлять студентові запитання за темою 

дослідження. Керівник курсової роботи характеризує курсову в цілому, 

наголошує на її позитивних сторонах: науково-дослідному характері, 

актуальності дослідження, новизні, практичній цінності; вказує на недоліки. 

Захист курсової роботи завершується стислим заключним виступом 

студента, в якому він дає відповіді на запитання і зауваження тих, хто бере 

участь в обговоренні. 

Після захисту курсових робіт викладачі обговорюють результати 

захисту кожної курсової роботи і виставляють оцінки. Результати захисту 

курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”). В оцінці враховують повноту 

розкриття теми роботи, послідовність і логічність викладеного матеріалу, 

дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, зміст доповіді й 

відповідей на запитання під час захисту курсової роботи, відгук наукового 

керівника. Оцінка ставиться в залікову відомість навчальної групи та в 

заліковій книжці студента. У разі  незадовільної оцінки курсову роботу 

необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою. 

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року. 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права 
2. Фізична особа як підприємець 
3. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права  
4. Держава та територіальні громади як суб’єкти 

цивільного права 
5. Цивільні відносини у системі цивільного законодавства  
6. Об’єкти цивільних правовідносин  
7.  Захист прав у цивільному праві  
8.  Правочин як цивільно-правова категорія  
9.  Представництво та довіреність у цивільному праві  
10.  Позовна давність як один із способів захисту цивільних 

прав  
11. Цивільно-правова відповідальність  
12. Забезпечення виконання зобов’язань  
13. Майнові відносини – як предмет цивільно-правового 

регулювання.  
14. Особливості відшкодування моральної шкоди. 
15. Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві. 
16. Держава – рівноправний учасник цивільних відносин. 
17. Правові наслідки односторонього правочину. 
18. Цивільно-правова характеристика платних угод. 
19. Суб’єктивне право – як об’єкт правового захисту. 
20. Особливості донорства органів та інших анатомічних 

матеріалів після смерті особи за законодавством України.  
21. Здійснення права власності громадськими об’єданнями. 
22. Джерела коштів для малої приватизації. 
23. Особливості утворення профспілкових організацій на 

підприємствах, в установах та організаціях. 
24. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення 

законодавства про політичні партії. 
25. Організаційні і правові засади утворення та діяльності 

молодіжних і дитячих організацій та державні гарантії 
забезпечення їх діяльності. 

 13 

26. Правонаступництво власників цілісних майнових 
комплексів. 

27. Право власності на інформацію. 
28. Соціальний захист населення при приватизації. 
29. Законодавство про оренду майна державних підприємств 

та організацій. 
30. Особливості оцінки вартості майна для оренди. 
31. Права підприємства як землевласника та 

землекористувача. 
32. Співвласники як суб’єкти спільної сумісної власності. 
33. Співавторство – характерна особливість авторського 

права. 
34. Цивільне забезпечення захисту авторського права та 

суміжних прав.  
35. Публічний договір та його юридичні особливості. 
36. Неустойка – гарант забезпечення виконання зобов’язання  
37. Законне забезпечення належного виконання договорів 

поставки. 
38. Особливості обміну майна на роботи (послуги) за 

договором міни. 
39. Проблеми використання неліцензійних товарів. 
40. Розірвання договору дарування, його правові наслідки. 
41. Безстрокова рента. 
42. Правові особливості виконання та забезпечення 

виконання будівельного підряду. 
43. Страхування вантажів, пасажирів і багажу, відповідно за 

договором перевезення. 
44. Юридичні особливості договору піднайму житла. 
45. Зберігання за законом  
46. Основні положення законодавства України про 

відшкодування збитків. 
47. Спадкування та поняття спадщини, основні положення. 
48. Спадкування за заповітом.  
49. Ліцензійний договір щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності.  


