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Вступ 

 

Кримінальне право України є однією із фундаментальних навчальних дисциплін для 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право», метою якої є засвоєння студентами 

основних положень про кримінальне правопорушення та відповідальність за нього. 

Метою написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право 

(частина 1)» є виявлення творчих здібностей здобувача вищої освіти, його вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці, забезпечення кращого засвоєння курсу 

«Кримінальне право (частина 1)» шляхом самостійної роботи. 

Результатом опрацювання здобувачем вищої освіти відповідної теми при написанні 

курсової роботи із Загальної частини кримінального права має бути підвищення рівня його 

підготовки й отримання таких результатів навчання: 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 



Загальні вимоги до курсової роботи 

 

Курсова робота є одним з важливих етапів підготовки майбутнього фахівця у закладі 

вищої освіти. Її науковий рівень, грамотність викладення, правильність оформлення, вміння 

здобувача вищої освіти в процесі захисту обґрунтувати й довести правомірність викладених 

у роботі думок, висновків свідчать про рівень володіння досліджуваним матеріалом та 

можливість самостійного опрацювання обраної теми. 

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з 

науковими джерелами та оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати й 

проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити 

опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки. 

Метою курсової роботи є: 

- систематизація й поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної тематики, їх 

застосування при вирішенні конкретних завдань, розуміння існуючих у праві проблем і 

набуття вміння їх розв'язувати; 

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу; 

- розвиток вміння здобувача вищої освіти самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі 

та наукові джерела, юридичну практику. 

Загальні вимоги до курсової роботи: 

- чітка логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу; 

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань; 

- переконливість аргументації викладених думок; 

- точність формулювань, конкретність викладу матеріалу; 

- обґрунтованість висновків і рекомендацій; 

- грамотне технічне оформлення роботи. 

Курсова робота виконується українською мовою в друкованому вигляді із 

застосуванням персональної комп’ютерної техніки. 

Обсяг роботи повинен складати 30-35 сторінок друкованого тексту. 

Структуру курсової роботи складають: 

1) титульний лист - повинен містити найменування закладу вищої освіти та органу, 

якому він підпорядковується, кафедри, на якій виконана курсова робота; найменування 

навчальної дисципліни, з якої виконується курсова робота; тему курсової роботи, прізвище, 

ім’я, по батькові здобувача вищої освіти, шифр і номер навчальної групи; науковий ступінь, 

вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік виконання 

(додаток); 

2) зміст роботи (включає план роботи із вказівкою на загальні розділи та підрозділи, 

що їх конкретизують, а також зазначення сторінок вступу, питань за планом, що 

досліджуються, висновків, списку використаних джерел; 

3) вступ, у якому здобувач вищої освіти обґрунтовує актуальність обраної теми 

курсової роботи, визначає предмет і мету дослідження, у загальних рисах характеризує 

використані ним джерела. Зокрема, у вступі зазначаються наступні елементи: 

- актуальність теми, яка розкривається шляхом аналізу та порівняння з відомими 

дослідженнями обраної проблеми, визначення необхідності та доцільності дослідження для 

розвитку відповідної галузі; 

- мета й завдання курсової роботи – залежно від того, наскільки зрозуміло й точно 

сформульовано мету та завдання курсової роботи, настільки вдалим буде її план, організація 

виконання, стиль викладу. Правильне визначення мети і завдань курсової роботи дасть змогу 

здобувачу вищої освіти визначити зміст курсової роботи, упорядкувати пошук аналізу 

матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. Мета курсової роботи 

повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми. На основі сформульованої мети здобувач 

вищої освіти має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання 

курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; 



- визначення об’єкта та предмета курсової роботи. 

Об'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й 

обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і 

часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього 

спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка 

визначається на титульному аркуші як її назва; 

- вибір методів проведення дослідження. У вступі визначають методи дослідження 

(способи), які використовувались при написанні курсової роботи. Подають перелік 

використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. 

Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, 

що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та 

прийнятності вибору саме цих методів. 

У вступі бажано вказувати також ступінь наукової розробки проблеми. 

4) основна частина курсової роботи являє собою змістовне розкриття питань, які 

становлять предмет дослідження. Матеріал основної частини курсової роботи здобувач 

вищої освіти повинен викладати послідовно, логічно, взаємопов’язувати окремі його розділи, 

повністю розкриваючи тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним 

теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову 

літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми 

курсової роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та 

узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити 

існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливості подальшого 

вдосконалення об’єкта курсової роботи. 

У розділах основної частини подають: 

- огляд літератури за темою; 

- виклад основних методів досліджень; 

- відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження; 

- аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

В огляді літератури здобувач вищої освіти окреслює основні етапи розвитку наукової 

думки за проблемою курсової роботи, висвітлюються нормативні, наукові та навчальні 

джерела, визначаються невирішені питання. Стисло, критично висвітлюючи роботи інших 

авторів, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, 

визначити своє місце у розв'язанні проблеми. 

При роботі над курсовою роботою необхідно звернути увагу і на таке питання, як 

розбивка тексту на абзаци. Кожен абзац повинен містити в собі певну думку, виражену 

однією чи кількома фразами або реченнями. 

При написанні курсової роботи повинні даватися посилання на джерела, матеріали 

або окремі результати з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати 

документи й перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 

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

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися 

лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. 

5) висновки - включають основні підсумки проведеного дослідження переважно в 

теоретичному плані, а також практичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства та юридичної практики, проведення організаційно-технічних заходів, 

створення чи вдосконалення методики досліджень тощо; 

6) список використаних джерел - у ньому наводяться лише ті джерела, на які 

зроблені посилання в курсовій роботі та які були опрацьовані автором при написанні роботи. 

При цьому мають бути дотримані певні правила щодо назви джерел та послідовності їх 

розміщення в списку. 



Використовуючи в курсовій роботі нормативні чи практичні матеріали, теоретичні 

положення інших авторів, здобувач вищої освіти має посилатись на відповідні джерела. Не 

допускаються так звані «запозичення», коли матеріали чи положення видаються за власний 

доробок здобувача вищої освіти. 

Згідно «Положення про академічну доброчесність у Запорізькому інституті економіки 

та інформаційних технологій» (далі – Положення) СТП-46-2019 від 30.08.2019 р. 

(https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2019stp46.pdf) академічна спільнота 

ЗІЕІТ визнає академічну доброчесність засадничою цінністю освітнього і наукового процесів  

(п. 1.3. Положення). 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей), за винятком 

випадків, коли такі завдання передбачають групову роботу; 

2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації (п. 1.5. 

Положення). 

Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності є 

обов’язком кожного учасника освітнього процесу в ЗІЕІТ та включає в себе дотримання 

вимог академічної доброчесності у власній навчальній та/або науковій діяльності, а також 

недопущення порушення академічної доброчесності іншими учасниками освітнього процесу 

(п. 1.6. Положення). 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку 

появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (із 

розміщенням спочатку нормативних джерел, а потім літературних та інших видів джерел); у 

хронологічному порядку. 

Всі використані джерела нумерують. Посилання наводять одразу після закінчення 

цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела в списку використаної 

літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [5, с. 10], що означає п’яте джерело з 

опису використаних джерел, текст виноски знаходиться на десятій сторінці цього джерела). 

У випадках використання нормативних актів для виноски використовується тільки номер 

відповідного джерела зі списку використаної літератури (наприклад: [10], що означає десяте 

джерело зі списку літератури, і якщо сторінки не зазначені, то це один з нормативних актів; 

або [5; 7; 20] – це означає, що використано три нормативних акти, які в списку використаних 

джерел зазначаються під номерами п’ять, сім, двадцять). 
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https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2019stp46.pdf


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. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси: конспект лекцій. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 102 с. 

Три автори 1. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 

правоохоронні органи України: навч. посіб. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 206 с. 

2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 

студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності: монографія. 

Харків: ХНПУ, 2015. 338 с. 

3. 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. Основи охорони праці: підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге 

вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 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. Криміналістика: конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана; уклад. 

Ж. В. Удовенко. Київ: ЦУЛ, 2016. 320 с. 

2. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні: монографія / за 

ред. М. А. Лепського. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

3. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за 

заг. ред. Т. А. Латковської. Київ: ЦУЛ, 2017. 176 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / 

Акад. прав. наук України. Харків: Право, 2009. Т. 2: Конституційні 

засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. 

Ю. П. Битяк. 576 с. 

2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6 т. Харьков : Право, 

2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність 

і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 

наук: 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 



Дисертації 1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї 

(кінець XVIII – початок XX ст.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 

дослідження статичного деформування складених тіл: дис. ... канд. фіз.-

мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-

економічного розвитку промислового підприємства: дис. ... д-ра екон. 

наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 

3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Дата оновлення: 28.09.2017. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017). 

Частина 

видання: 

 

книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и 

роль Конституционного Суда Украины в толковании международных 

договоров / М. А. Баймуратов. Михайло Баймуратов: право як буття 

вченого: зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та 

відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-

правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные 

труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні: монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

Частина 

видання: 

 

матеріалів 

конференцій 

(тези, доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати 

української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 

2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. 

Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: тези доп. 

всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 

2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе 

общественных отношений. Формирование толерантного сознания в 

обществе : материалы VII междунар. антитеррорист. форума 

(Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

Частина 

видання: 

довідкового 

видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 

2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право 

України: словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. 

Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 

5. С. 699. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


Частина 

видання: 

продовжуваного 

видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному 

законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх 

застосування. Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

2. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці 

Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. 

С. 200–206. 

Частина 

видання: 

періодичного 

видання 

(журналу, 

газети) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 

людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету 

права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 

права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 

2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

Електронні 

ресурси 

1. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–

118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.  

2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в 

Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 20–27. URL: 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

3. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація 

наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період 

переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: 

https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінального правопорушення, 

вчиненого на території України. 

3. Поняття кримінального правопорушення. 

4. Склад кримінального правопорушення. 

5. Класифікація кримінальних правопорушень. 

6. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

7. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. 

8. Осудність і неосудність за кримінальним правом України. 

9. Вина в кримінальному праві. 

10. Умисел як форма вини та його види. 

11. Необережність як форма вини та її види. 

12. Поняття та ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні. 

13. Організатор кримінального правопорушення. 

14. Крайня необхідність як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння. 

15. Необхідна оборона як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння. 

16. Поняття та види одиничних кримінальних правопорушень. 

17. Повторність кримінальних правопорушень. 

18. Сукупність кримінальних правопорушень. 

19. Поняття покарання та його мета. 

20. Загальні засади призначення покарання. 

21. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

22. Звільнення від покарання та його відбування. 

23. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

24. Правові наслідки судимості. 



Порядок оформлення курсової роботи 

 

Курсова робота виконується на стандартних листах паперу (А4 - 210 мм х 297 мм) з 

розміщенням тексту лише на одному боці аркуша. 

При виконанні курсової роботи мають бути дотримані відповідні технічні вимоги 

щодо розміщення тексту (вступ, кожний новий розділ, висновки та список використаних 

джерел розпочинається з нової сторінки; підрозділи допускається продовжувати на тій же 

сторінці), а також мають бути виконані встановлені правила щодо посилань на джерела. 

Основний текст роботи друкується шляхом використання 14 шрифта (Times New 

Roman) із застосуванням інтервалу 1,5. 

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 

мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом, обираючи 

команду «по центру». Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу (крапка в кінці заголовка не ставиться). 

Зазначені структурні частини курсової роботи повинні починатися з нової сторінки. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ» арабськими цифрами, після номера 

крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують 

у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 

номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти 

крапка, наприклад: «2.1.» (перший підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде 

заголовок підрозділу. 

Текст може доповнюватися ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, діаграм, 

схем тощо. Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, діаграми) й таблиці необхідно 

розміщувати безпосередньо за текстом, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Якщо ілюстрації й таблиці розміщені на окремих сторінках, ці сторінки нумерують за 

загальною нумерацією сторінок. Зміст ілюстрацій має допомагати кращому розкриттю, теми, 

наочно ілюструвати думки автора, й тому в тексті на кожну з них має бути посилання з 

коментарем. Підпис під ілюстрацією зазвичай має такі основні елементи: найменування 

графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Мал.»; порядковий номер 

ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами; тематичний заголовок 

ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного. 

Нумераційний заголовок («Мал. 1.») розміщують під графіком (схемою) поряд із тематичним 

заголовком. Тематичний заголовок ілюстрації розміщують після нумераційного. 

Сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані (в правому верхньому куті). 

Розпочинати нумерацію слід із змісту, хоча титульна сторінка вважається першою сторінкою 

курсової роботи. 

У кінці роботи, після списку використаних джерел, здобувач вищої освіти повинен 

поставити дату її фактичного завершення та власноручний підпис. 

Крім обов'язкових елементів курсова робота може включати додатки - витяги з 

нормативних актів, копії процесуальних та інших документів, зразки анкет, за якими 

проводилось узагальнення юридичної практики, дані соціологічних досліджень, таблиці, 

схеми тощо. Додатки оформляються аналогічно представленим додаткам у відповідних 

методичних рекомендаціях. 

Для підтвердження власних аргументів посилання на авторитетне джерело або для 

критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий 

етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного 

витягу може спотворити зміст, закладений автором. 

Загальні вимоги щодо цитування такі: 



а) текст цитати починається й закінчується лапками та наводиться в тій граматичній 

формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. 

Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, 

що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тесту і без 

перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без 

перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-

якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або 

за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторі своїми словами), 

що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, 

коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело). 



Критерії оцінки якості курсової роботи 

 

Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється в межах 100-бальної системи за 

наведеними нижче критеріями. 

При рецензуванні роботи студента денної форми навчання рецензент оцінює зміст 

роботи в межах 50 балів за такими критеріями: 

50 балів. 

1. Питання плану роботи висвітлені повно та точно. 

2. Проаналізовані представлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо 

предмета дослідження; на основі їх порівняльного аналізу висловлено власне ставлення 

автора щодо кожного з них, а також дана особиста оцінка запропонова ним у літературі 

пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та 

(або) надані пропозиції. 

45 балів. 

1. Питання плану роботи висвітлені повно. 

2. Проаналізовані літературні джерела при написанні роботи на відповідну тему.  

3. Є незначні помилки при висвітлені питань теми. 

40 балів. 

1. Переважна більшість питань плану роботи висвітлені повно та точно. 

2. Одне з питань розкрито недостатньо повно або при його висвітленні допущена 

суттєва помилка. 

3. Проаналізовані основні літературні джерела при написанні роботи на відповідну 

тему. 

30 балів. 

1. Питання плану теми висвітлені поверхнево. 

2. При написанні роботи використана незначна кількість монографічних і 

нормативних джерел. 

3. При розкритті питань плану допущені грубі помилки. 

0 балів. 

Тема не розкрита або в ній виявлено плагіат. 

Курсова робота, оцінена в 0 балів, до захисту не допускається і повертається 

студентові для доопрацювання. Вона може бути повторно подана на рецензування після 

усунення недоліків, на які вказав рецензент. 

Захист курсової роботи проводиться відкрито перед комісією у складі трьох 

викладачів кафедри. 

Склад комісії визначається завідувачем кафедри. 

Оцінювання курсової роботи студентів денної форми навчання під час її захисту 

проводиться за наступними критеріями. 

50 балів. 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу по темі курсової роботи, у тому 

числі орієнтація в головних наукових концепціях, що стосуються даної теми. 

2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої методичними 

порадами. 

3. Здатність до використання отриманих результатів у практичній роботі. 

45 балів. 

1. Повне знання матеріалу по темі курсової роботи. 

2. Засвоєння основної літератури й знайомство з додатковою літературою, 

рекомендованою методичними порадами. 

3. Розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи. 

40 балів. 

1. Достатньо повне знання матеріалу по темі курсової роботи, відсутність у відповідях 

при захисті суттєвих неточностей. 



2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої методичними порадами. 

3. У цілому розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи. 

35 балів. 

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи. 

2. Часткове засвоєння основної літератури, рекомендованої методичними порадами. 

3. Помилки та певні неточності при відповіді на захисті за наявності знань для їх 

самостійного усунення або усунення за допомогою викладача. 

30 балів. 

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи в обсязі, що уможливлює 

подальше його засвоєння. 

2. Знайомство з основною літературою, рекомендованою методичними порадами. 

3. Допущені помилки при відповіді на захисті, однак при цьому проявлені знання, які 

дозволяють усунути найсуттєвіші з них за допомогою викладача. 

25 балів. 

1. Відсутність знань по значній частині основного матеріалу із теми курсової роботи. 

2. Наявність суттєвих помилок при відповіді на захисті. 

3. Неможливість в достатньому обсязі засвоїти матеріал по роботі без додаткової 

підготовки по даній темі. 

Підсумкова оцінка за написання та захист курсової роботи для студентів денної 

форми навчання складається із суми балів, виставлених рецензентом при оцінюванні змісту 

курсової роботи та отриманих за результатами захисту роботи. Підсумкова оцінка в балах 

переводиться у чотирибальну шкалу та оцінку за шкалою ECTS відповідно до наведеної 

таблиці. 

Кількість балів за курсову 

роботу за шкалою ECTS 
Шкала ECTS 

Відповідні рівні чотирибальної 

(державної) шкали успішност 

90-100 А відмінно 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно 

0-34 F 

Оцінка вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, індивідуального навчального 

плану здобувача вищої освіти, а також проставляється на титульному аркуші роботи та 

рецензії на неї. У випадку, коли захист курсової роботи оцінено на «незадовільно», 

здобувачу вищої освіти надається двотижневий строк для її доопрацювання. Захищена 

курсова робота разом із рецензією на неї в день захисту здається на кафедру. 



Загальний список літератури: 

 

Основна: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 

1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид.7-ме, перероб. та допов. 

Київ: Алерта, 2021. 500 с. 

4. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів, докторантів, наук.-пед. працівників юрид. фак. закл. вищ. освіти. 

Видання 2-ге, змінене та доповнене. Львів, 2019. 666 с. 

5. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин: наук.-

практ. посіб. / В. П. Ємельянов. Харків: Право, 2018. 142 с. 

6. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А. М. Ященко, 

В. Б. Харченко, О. О. Житний та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків: Право, 2019. 480 с. 

7. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В. В. Сухонос. Суми: 

Університетська книга, 2016. 375 с. 

8. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України: навч. посіб. / 

Митрофанов Ігор Іванович; Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Одеса: Фенікс, 2015. 576 с. 

9. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Одеса, «Фенікс», 

2018. 394 с. 

 

Додаткова: 

1. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження): Монографія. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 304 с. 

2. Вереша Р. В. Теорії вини у кримінальному праві: монографія. Київ: Алерта, 2020. 260 с. 

3. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність: Монографія. Луганськ: 

РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 560 с. 

4. Клименко В. А. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування: 

монографія. К.: Атіка, 2011. 180 с. 

5. Куц В. М. Проблеми кримінальної відповідальності: Навч. посібн. К.: Національна 

академія прокуратури України, 2013. 322 с. 

6. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Х.: 

ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с. 

7. Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш 

м’яким: Монографія. К., 2012. 212 с. 



Додаток 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

Кафедра права та публічного управління 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з навчальної дисципліни «Кримінальне право (частина 1)» 

 

на тему: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу ___ групи 

Спеціальності 081 «Право 

_______________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник _______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, 

прізвище та ініціали) 

 

 

 

Оцінка: 

Національна шкала ______________________ 

Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _____ 

 

Члени комісії: ________ __________________ 
(підпис)        (прізвище та ініціали) 

________ __________________ 
(підпис)         (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя - 2021 


	МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
	з навчальної дисципліни «Кримінальне право (Частина 1)

