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1. Пошук та збір матеріалу 

Підручники з дисципліни «Теорія права та держави» 

Спеціальна юридична література: 

наукові публікації, монографії 

Законодавство та інші нормативно-правові джерела 

Матеріали судової практики 



1. Пошук та збір матеріалу 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=  

Наукова періодика України 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка 

http://library.lnu.edu.ua/bibl/ 
http://ekatalog.lnu.edu.ua/ver2/index2.php  

Львівська національна бібліотека імені Василя Стефаника 

http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=file&file_name=find-b  

Наукова бібліотека НЮУ імені Ярослава Мудрого 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21CNR=20&Z21ID=  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://library.lnu.edu.ua/bibl/
http://ekatalog.lnu.edu.ua/ver2/index2.php
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=file&file_name=find-b
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=file&file_name=find-b
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=file&file_name=find-b
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21CNR=20&Z21ID
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21CNR=20&Z21ID
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21CNR=20&Z21ID










Необхідно зібрати та 

проаналізувати матеріал із: 

не менше 10 спеціальних джерел 

не менше 5 підручників 



ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ 

Назва 

джерела 

1 питання курсової роботи 

1 «Поняття та ознаки норм права» 

Луць Л. А. Загальна теорія держави 
та права: Навчально-методичний 
посібник (за кредитно-модульною 
системою). – К.: Атіка, 2013 

Рабінович П. М. Основи загальної 
теорії права та держави: Навч. 
посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – 
Львів: Край, 2008 

Мохонько А.В. Місце норм права у 
системі соціальних норм / А.В. 
Мохонько // Держава і право. — 
2010. — № 48. — С. 44-49. 

…….. 

Норма права – це загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене (санкціоноване) та 
забезпечене державою (державами) з метою регулювання, охорони та захисту суспільних 
відносин. – С. 167 

Норма права – це загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене (санкціоноване) та 
забезпечене державою (державами) з метою регулювання, охорони та захисту суспільних 
відносин. – С. – С. 150-155 

Норма права – це первинна клітинка права.  
С. 47 



2. Опрацювання матеріалу 

не менше 1 тижня  

на 1 питання 

курсової роботи 



3. Написання курсової роботи 

матеріал висвітлюється 

у «юридичному ключі» 



цитування 

Як зазначає проф. Рабінович П. М., … 

На думку проф. Луць Л. А., … 

Проф. Козюбра М. І. вважає, що … 

Необхідно погодитись із … у тому, що … 



Посилання 

(покликання) 

посторінкові кінцеві 



посторінкові 

Внизу сторінки: 

автор, назва видання, місце видання, рік 

видання, конкретна сторінка (и) 



кінцеві,  

в квадратних дужках 

[3, с. 7; 5, с. 4] 

[1, с. 32-35] 

[2, с. 7-8] 



4. Оформлення курсової роботи 

Шрифт - Times New Roman 14 

Наявність абзаців 

Інтервал - полуторний 

Вирівнювання – по ширині 

Лівий – 3, правий – 1, 

верхній, нижній – 2 

ОБСЯГ – 25-30 стор. 



Титульна сторінка 

не нумерується 







Вступ 

не більше 3 сторінок 

Актуальність теми. 

Об’єкт.  

Предмет. 

Стан дослідження. 

(Джерела) 

Структура. 

Мета. 

Завдання. 



Висновки 

не більше 3 сторінок 

Короткий підсумок по кожному питанню  

курсової роботи 

За результатами дослідження можна 

підсумувати такі положення: 

1…. 

2…. 



Список використаних джерел (літератури) 

Алфавітний 

За юридичною силою 

В порядку згадування джерела в тексті 

[1, ] 



Додатки 

Винесені схеми, таблиці, рисунки 



до 24 квітня 2020 року 

Здача та реєстрація на кафедрі 


