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Анотація

За заг. редакцією доктора юридичних наук, професора  Мельника Романа.   

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач
(казусів), яка відіграє провідну роль у юридичній освіті Німеччини та низки
інших країн, забезпечуючи практичну спрямованість юридичної освіти.   

Читачу пропонується комплексне висвітлення усіх значущих аспектів
застосування методики вирішення казусів у вищій юридичній освіті - від
теоретичних засад цієї методики до прикладних питань організації
впровадження її у навчальний процес.  

Видання є першим в Україні практичним керівництвом з повноцінного
запровадження методики вирішення казусів як основоположної методики
викладання правничих дисциплін.  

Навчальний посібник розрахований як на викладачів, які бажають
застосовувати сучасні практично орієнтовані методики викладання права, так
і на здобувачів юридичної освіти. Він може бути корисний також суддям та
адвокатам.
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ПЕРЕДМОВА

Реформування юридичної освіти в Україні розглядають як 
необхідну складову утвердження верховенства права в усіх галу-
зях і сферах суспільного життя. Це цілком справедливо, адже 
випускники закладів вищої освіти юридичного профілю (прав-
ничих шкіл) стають суддями, прокурорами, адвокатами, обійма-
ють посади державної службі тощо, тобто, безпосередньо форму-
ють профіль України як правової держави. 

Проблемою, яка потребує вирішення в результаті реформи, 
є невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки 
в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викли-
кам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, 
глобальним тенденціям розвитку та завданням професій-
ної діяльності правників у різних сферах діяльності (проєкт 
Концепції розвитку юридичної освіти, Міністерство освіти 
і науки України, 2019). 

Юридична (правнича) професія – це професія, що передба-
чає діяльність із застосування права. Відповідно, ключову роль 
у юридичній освіті повинні відігравати методики, максимально 
спрямовані на розвиток у здобувачів цієї освіти навичок прак-
тичного правозастосування. У процесі навчання студентам 
необхідно опанувати універсальний інструментарій, за допомо-
гою якого на практиці можна буде вирішити будь-який право-
вий спір. Зокрема, й на основі невідомого раніше законодавства  
(це актуально для нашої держави, де законодавство розвивається 
стрімко і переважно екстенсивним шляхом). Очевидно, що тра-
диційний для України абстрактно-описовий спосіб викладання 
права не дає студентам змоги підготуватися до практичної юри-
дичної діяльності. 

Величезну допомогу в цьому плані може надати досвід 
Німеччини, де упродовж багатьох десятиліть відшліфовувалася 
методика вирішення юридичних задач (казусів). Ця методика 
лежить в основі як поточного навчання студентів-правників, так 
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Поняття норми права 37

Порівняльне правознавство 17

Послідовність викладення думок, 

оцінювання 125

Постановка питання, експертний 

висновок, 77

Поточний контроль 121

Пошук «відповідних» правових 

норм 78

Право рівного ставлення 127

Правова держава 15, 19, 35

Практика у навчанні 22

Практична освіта. юр. стажу-

вання 23

- див. також: референдаріат

Практична підготовка в універси-

теті 22

Практичне навчання 28

Проблемо-орієнтований спосіб, 

судовий стиль 73

Проект TUNING 124

Процедура проведення іспиту 129

Публічна безпека 18

Пюттер Й. 25

Резолютивна частина 73

Референдаріат 23

- див. також: практика, практична 

підготовка, практичне навчання

- мета 23

Ринок праці юристів 5

Рівність, іспит 127

Рішення, що пpиймаються на роз-

суд 119

Робота в групах 26, 35, 36

Робота із законом на занятті 34

Розробка задачі 41

- задача, заснована на судовому 

рішенні 44

- педагогічні інструменти 47

- помилки при складанні задачі 48

- самостійно розроблена задача 42

- справа із засобів масової інфор-

мації 43

Розсуд 119

Роксін К., 15

Роснер, С. 100, 108, 117

Савіньї, Фрідріх Карл фон 101, 102

Самовизначене завдання 82

Самоперевірка автора фабули 53

Самостійна навчання 32

- робота 36

Самостійно розроблена задача 42

Санкція, елемент норми права 39

Семестровий контроль 121, 122
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Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти

і Першого та Другого державних іспитів, складання яких є умо-
вою допуску до правничої професії. Крім німецькомовних країн, 
методика вирішення казусів активно практикується також 
в інших країнах.

Німецька методика вирішення казусів в Україні відома. Так, 
у 2014 р. юридичний факультет Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка за фінансування та активної під-
тримки Федерального міністерства освіти і наукових досліджень 
Федеративної Республіки Німеччина організував міжнародну нау-
кову конференцію «Європеїзація української юридичної освіти: 
німецько-український досвід/Німецько-український правознав-
чий діалог», за результатами якої видано Білу книгу з реформу-
вання української юридичної освіти1. У 2015 р. в Університеті 
Ґеттінґена було проведено українсько-німецький семінар, де 
тривала дискусія щодо процесу рецепції українськими факульте-
тами Білої книги, а також стосовно перших успіхів та перешкод 
в освітній реформі. Відбулися й численні інші заходи (школи, семі-
нари, воркшопи) за участю німецьких та українських колег, які 
засвідчили значний інтерес вітчизняної викладацької спільноти 
до німецького досвіду викладання права. У 2016 р. у світ вийшло 
2-е видання навчального посібника Райнголда Циппеліуса 
«Методика правозастосування»2. У 2019 р. побачив світ навчаль-
ний посібник «Німецька методика права», співавторами якого 
виступили професор юридичного факультету Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка Р.С. Мельник 
та колеги з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне3.

Пропонований вашій увазі навчальний посібник, безумовно, 
спирається на більш ранні видання з відповідної проблематики, 

1 Біла книга з реформування української юридичної освіти (за матеріа-
лами міжнародної науково-практичної конференції «Європеїзація української 
юридичної освіти: німецько-український досвід» (м. Київ, 21 і 22 листопада 
2014 р.) / упоряд.: Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоєр. Київ: Корпорація «Науковий 
парк Київський університет імені Тараса Шевченка»; Панов, 2015. 355 с.

2 Циппеліус Р. Методика правозастосування. Київ: Юстиніан, 2016. 191 с.
3 Німецька методика права: навч. посіб. / Соколов Е., Роснер С., Мельник Р.  

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 134 с.



Книги, які можуть вас зацікавити

Помилки в юридичних
документах:

попередження та
уникнення. Коментар,
роз'яснення, судова

практика

Эффект Квазимодо.
Книга для юриста,
который мыслит

творчески

Кримінальний
процесуальний кодекс

України

Кримінальний кодекс
України

Постижение права.
Активация творческого

мышления юриста

Захист права власності.
Правові позиції

Верховного Суду:
коментарі науковців

Перейти до галузі права
Адміністративне право

https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://jurkniga.ua/pomilki-v-yuridichnikh-dokumentakh-poperedzhennya-ta-uniknennya-komentar-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
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https://jurkniga.ua/effekt-kvazimodo-kniga-dlya-yurista-kotoryy-myslit-tvorcheski/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%28%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%29%3A+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
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