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Екзамен є формою підсумкової перевірки теоретичних знань та практичних навичок 

студентів для засвоєння інформації та знань за відповідною дисціпліною та застосуван-

ню її в будь-яких конкретних ситуаціях. Він підштовхує до проведення самостійної ро-

боти із вивчення зазначеної сфери знань, дозволяє повторювати та закріплювати в 

пам’яті отриманні в ході лекційного курсу та семінарських занять інформації з метою їх 

подальшого використання. 

Підготовка до екзамену з фінансового права має багато спільного із підготовкою до 

здачі екзамену за іншими дисціплинами, але в той же час відрізняється від них своєю 

специфікою. Так, велике значення для студентів, що вивчають юридичні дисципліни, 

має здатність чітко, ясно та грамотно викладати свої думки. При здаванні екзамену з 

фінансового права, значно збільшить рівень оцінки вільне викорис-тання та оперування 

студентом специфічними для цього предмета поняттями, оскільки без знань відповідної 

термінології студент не зможе уяснити змісту того чи іншого фінансово-правового дже-

рела. Наприклад, без розуміння таких термінів, як «фінанси», «державні фінанси», 

«податок», «неподатковий платіж до бюджету», «бюджетна класифікація», «маржа», 

«валютні інтервенції» тощо, тяжко розібратися в положеннях фінансового законодавст-

ва, а відповідно, ефективно застосувати ці норми законодавства на практиці. 

Також слід наголосити на тому факті, що фінансове право унікальне в деякому сенсі. 

Стосується це того, що воно дуже сильно пов’язано із цивильним, трудовим, 

адмністративним правом та економічною наукою. Саме тому, відмінні результати на 

екзамені дає використання студентами своїх знань в цих галузях та сферах, які можуть 

стати базою для вивчення більшості інститутів фінансового права. У процесі вивчення 

викладачі завжди зазначають, що фінансове право – це галузь права, навчальна 

дисціплина, наука. Тому на екзамені позитивно оцінюється розгляд не тільки основних 

положень законодавства, а й інформації про конкретних вчених, їх внеску до розвитку 

визначених підгалузей та інститутів фінансового права. 

Крім того, слід зазначити, що фінансове право – це дуже динамічна галузь права, 

нормативна база, якого постійно змінюється і, як правило, у великих масштабах. Саме 

тому для нормального пози-тивного складання екзамену необхідно не просто вивчити 

матеріал, який є в підручниках з фінансового права, оскільки, не зважаючи на відносно 

недавній рік видання, є велика вірогідність того, що вони вже включають в себе змінені, 

скасовані нормативні акти і, відповідно, аналіз таких нормативних актів. 

При цьому, використання для підготовки до екзаменту виключно матеріалів лекції 

та семінарів з фінансового права не гарантує відмінної якості знань з цієї дисципліни. 

Необхідно обов’язково враховувати, що фінансове право – це галузь, яка постійно зна-

ходиться в процесі змін. Для вивчення останньої необхідно ознайомлюватися із вели-

кою кількістю нормативних актів. Це і бюджетне законодавство, і податкове законодав-

ства, і банківське на рівні регулювання, і страхове, і валютне тощо. За об’ємом 

матеріалу фінансове право все більше наближається до цивільного права, яке 

вивчається приблизно протягом двох років, або адміністративного, яке поки що 

вивчається впродовж року. 

У зв’язку із складністю та великою кількістю навчального матеріалу з курсу 



фінасовового права, метод прискореного вивчення та підготовки до екзамену є неефектив-

ним. Більш того, знання, які отримає студент, будуть не достатньо ефективно закріплені 

ним на майбутнє, для використання у своїй практичній роботі. А нічна підготовка 

психологічно погано буде використана при здаванні екзамену. 

Саме тому рекомендується вивчати курс «фінансового права» системно, постійно про-

тягом триместу (семестру). 


