
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТУ ЩОДО САМОСТІЙ-

НОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Глибокі знання фінансового права та законодавства неможливі без обов’язкового 

поєднання пасивного (як правило) надбання студентом певних знань на лекціях з його 

активною і наполегливою підготовкою до практичних та семінарських занять і викла-

денням свого бачення (на підставі відповідних законів, практики застосування та літера-

турних джерел) того або іншого питання, уміння вести аргументовану полеміку, відсто-

ювати свою точку зору на групових заняттях. 

Студенту рекомендується починати виконання домашнього завдання з відповіді на 

поставлені теоретичні питання. Для цього треба звернутися до тих джерел, у яких міс-

титься відповідь на такі питання. 

Якщо внаслідок цього в студента виникло певне уявлення про зміст та практичну 

значущість поставленого запитання, стисла відповідь на нього повинна бути викладена 

в письмовій формі. Як і відповідь щодо вирішення відповідних практичних юридичних 

задач. 

Перш ніж приступити до вирішення задачі, необхідно уважно її прочитати, звернув-

ши особливу увагу на юридичну термінологію, усвідомивши всі обставини, викладені в 

умовах. Вирішувати завдання потрібно в точній відповідності із вказаними обставина-

ми. Довільна зміна умов або допущення того, що не зазначено в тексті, не дозволяється. 

Під час проведення занять можна обговорити також інші варіанти завдання.  

Для правильного вирішення практичної задачі необхідно зробити юридичний аналіз 

обставин справи та співставити їх із змістом закону. При цьому слід назвати всі харак-

терні ознаки кожного елемента правовідносин, які містяться в законі або випливають з 

його змісту, і порівняти з обставинами, вказаними в завданні.  

Остаточне вирішення завдання – це логічно пов’язана низка аргументованих су-

джень, доказів і висновків, що ґрунтуються на законі, нормативному акті чи керівній 

постанові вищого судового органу, а в окремих випадках – і на теоретичних положен-

нях, що містяться в літературі. В останньому випадку необхідно назвати роботу автора, 

рік її видання, сторінку, на яку робиться посилання.  

Для більш образного й оригінального висловлювання своєї думки, підвищення пра-

вової культури студента дуже важливо використо-вувати під час виступу окремі афори-

зми, порівняння, оригінальні думки видатних вчених тощо.  

З окремих теоретичних питань за матеріалами судової практики рекомендується на-

писання рефератів, які слід заслуховувати на заняттях. У рефератах викладаються осно-

вні ознаки того чи іншого закону, аналізуються окремі положення теорії фінансового 

права або судова практика з окремих категорій справ. При цьому слід виділяти спірні в 

теорії і судовій практиці питання, визначати своє ставлення до них, вносити пропозиції 

щодо вдосконалення законодавства. Викладач може також призначити одного чи двох 

опонентів, які виступлять після заслухання на занятті реферату. 

Кожний розділ цього посібника містить теоретичні питання, а також юридичні зада-

чі, що складені автором і мають умовний характер. Також визначаються літературні та 

нормативно-правові джерела, які слід використовувати задля ефективного вивчення 

теоретичного матеріалу та практичних завдань. 

Практичні завдання, які розв’язуються студентами, призначені для того, щоб останні 

мали можливість набути навичок всебічного юридичного аналізу різноманітних ситуа-



ситуацій з практики підприємств, господарчих суб’єктів, судових органів, господар-

ського та адміністра-тивного суду, інших держаних органів, органів місцевого само-

врядування.  

Кожне завдання – це виклад певних фактів, одні з яких мають юридичне значення, а 

інші – ні. При ознайомленні зі змістом студенти повинні визначити: які з наведених 

фактів мають юридичне значення; які правові наслідки з ними пов’язані; зміст правовід-

носин, що виникли між учасниками; як треба вирішити спірне питання; якими нормати-

вними актами при цьому треба керуватись. Якщо з приводу фактично існуючої ситуації 

або спору прийнято рішення відповідних компетентних органів, студенти повинні ви-

значити, чи є воно правомірним, та обґрунтувати свої вислови. 

При розв’язанні завдань слід складати аргументований висновок з кожної справи, 

готувати проекти необхідних документів, використо-вуючи рекомендовану літературу, 

нормативні акти та практику суду, господарського або адміністративного суду. Посила-

ючись на акти, треба зазначити, ким та коли вони прийняті, де опубліковані, коли на-

брали чинності або були скасовані. Рішення треба викладати чітко, послідовно, юридич-

но грамотно. 

Нижче наведені необхідний перелік нормативних актів, спеціальна література та 

стислий зміст лекцій, контрольні запитання для більш доступного вирішення наданих 

завдань.  

Під час підготовки до занять студенти повинні опрацювати відповідні розділи підру-

чників і рекомендованої літератури, нормативні акти, ознайомитися з роз’ясненнями 

суду, господарського або адміністративного суду.  


