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Метою контрольної роботи є поглиблення, узагальнення та закріплення знань з на-

вчальної дисципліни, застосування їх при вирішенні конкретних професійних завдань, 

вироблення в студентів вмінь та навичок самостійної роботи з науковою та навчальною 

літературою, нормативним матеріалом, а також перевірки рівня освоєння окремими 

студентами навчального матеріалу. Контрольна робота повинна бути творчою та самос-

тійною. Механічне копіювання використаних джерел не допускається.  

Кожне контрольне завдання включає дві частини. Перша частина складається з пи-

тань, на які студент має дати відповідь на підставі матеріалів лекцій, підручників, жур-

налів, чинного законодавства і, можливо, власного досвіду. Друга частина є аналітич-

ною роботою. Використовуючи знання з права, чинного законодавства, студент має 

надати характеристику, аналіз фактичним обставинам, які можуть статися в реальному 

житті, на підставі чинного законодавства та знань, отриманих у процесі лекцій, вивчен-

ня підручників, Інтернету тощо.  

При виконанні другої частина роботи (вирішені задачі) необхідно: вивчити текст 

задачі, проаналізувати викладені обставини, визначити питання, на які необхідно відпо-

вісти, та їх правильність. Обов’язковим у цьому випадку є вибір та посилання на конк-

ретні норми фінансового або іншого чинного законодавства та аргументованість відпо-

віді. Рішення завдання повинно бути змістовним, детальним, зрозумілим, мотивованим. 

Відповідь «так» чи «ні» не допускається. 

Викладення відповіді на контрольне питання (теоретична частина) повинно обов’яз-

ково закінчуватися переліком використанних норма-тивних джерел та літератури, у то-

му числі публікацій у періодичних виданнях з питань фінансового права, матеріалів 

судової практики. 

Загальні вимоги до тексту: 

Логічна послідовність та чіткість у викладенні матеріалу. 

Повнота та обґрунтування відповідей на поставлені запитання. 

Самостійність мислення, критична оцінка тієї чи іншої концепції, співвідношення їх 

з іншими. 

Викладення своєї позиції або ґрунтованого приєднання до вже викладеної концепції 

(думок). 

 

Вміння робити висновки з розглянутих питань.  

Вміння аналізувати нормативні акти з фінансового права. 

Номер варіанта контрольної роботи та практичного завдання обирається за порядко-

вим номером, який співпадає із порядковим номером залікової книжки студента. На 

першій сторінці вказується дисципліна, за якою виконується робота, призвище, імя ав-

тора, група, курс та варіант і всі питання. Кожна сторінка повинна бути пронумерована 

та мати поля для рецензування. У кінці роботи ставиться дата та підпис студента. Від-

повідь повинна бути повною та всебічно розкрити поставлене теоретичне або практичне 

завдання із викладенням умов завдання, їх розглядом, надання безпосередньо відповіді 

за суттю та її законодавче обґрунтування відповідно до чинного українського законо-

давства. 


