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Вступ 
 

Ведучи мову про сучасний стан підготовки студентів юриди-

чних факультетів, можна часто почути, що отримані ними знання 

носять переважно теоретичний характер, що, як наслідок, не дає 

їм змоги розв’язувити практичні завдання (казуси).  

Причин, які пояснюють такий стан справ у сфері юридичної 

освіти, доволі багато. Зокрема, наголошується на тому, що 

навчальні плани все ще містять велику кількість навчальних 

дисциплін неюридичного профілю, які абсолютно зайво переван-

тажують як викладачів, так і студентів. Існуючі підходи до 

навчання часто не охоплюють практичну складову, а навчальні 

матеріали (підручники та навчальні посібники) майже не містять 

прикладів із судових рішень. Попри те, що вже були випробувані 

нові методологічні підходи, досі відсутні відповідні навчальні 

матеріали; а наявні часто застарілі або абсолютно непридатні для 

підготовки юриста, здатного одразу після закінчення навчального 

закладу працювати за фахом. Отже, головна проблема, яку дедалі 

більше усвідомлюють університети – це відсутність у навчанні 

чітких та зрозумілих методик вирішення юридичних справ 

(казусів), опанування яких є головним завданням студента-

юриста. 

Численні заходи, які проводилися у співпраці з українськими 

викладачами, засвідчили значний інтерес у переорієнтації 

юридичної освіти на нову методологію викладання. Під цим 

розуміється не вивчення різних теорій і методологій або принци-

пів методології як такої, а бачення юриспруденції як науки 

прийняття рішень. У процесі навчання необхідно опанувати 

відповідний інструментарій, за допомогою якого на практиці 

можна буде вирішити будь-який правовий спір. Тільки таким 

чином підготовлений випускник знайде свій шлях у невідомій для 

нього раніше галузі права. Цього можна досягти лише тоді, коли 

важливі питання в різних галузях права розглядатимуться крізь 

призму однієї (єдиної) методології. 



Книги, які можуть вас зацікавити

Методика вирішення
юридичних задач

(казусів): теоретичні та
практичні аспекти

Эффект Квазимодо.
Книга для юриста,
который мыслит

творчески

Порівняльна метода в
науці про право

Помилки в юридичних
документах:

попередження та
уникнення. Коментар,
роз'яснення, судова

практика
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