
Тема 5. Виключна правова проблема  
 

Теоретичні питання: 
 

1. Виключна правова проблема як передумова формування 
прецедентної судової практики. 

2. Зміна та розвиток прецедентної судової практики. 
  

Практичні завдання: 
1. Ознайомтесь із рішеннями Верховного Суду у справі 
243/6674/17-к: 
- Ухвала Касаційного кримінального суд Верховного Суду від 09 січня 

2018 
- Окрема думка судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду Григорєвої І.В. у провадженні № 51-499ск17 
- Ухвала Касаційного кримінального суд Верховного Суду від 6 березня 

2018 року 
- Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 р. 

та проаналізуйте різновиди аргументів, які використали Касаційний 
кримінальний суд та Велика Палата у складі Верховного Суду для 
мотивування наявності виключної правової проблеми, яку 
необхідно вирішити для забезпечення розвитку права та 
формування єдиної правозастосовної практики. 
Висловіть свою думку щодо цих аргументів. 

 Різновиди аргументів 

Окрема думка судді 
Касаційного кримінального суду 
у складі Верховного Суду 
Григорєвої І.В. у провадженні 
№ 51-499ск17 

… 

Ухвала Касаційного 
кримінального суд Верховного 
Суду від 6 березня 2018 року 

… 

Постанова Великої Палати 
Верховного Суду від 23 травня 
2018 р. 

… 

 
 

 
 
2. Ознайомтесь із рішеннями Верховного Суду у справі 
755/18006/15-ц:  

- Ухвала Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 12 квітня 
2018 року 

- Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 8 травня 2018 року 
- Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 р. 

та проаналізуйте різновиди аргументів, які використали Касаційний 
цивільний суд та Велика Палата у складі Верховного Суду для 
мотивування наявності виключної правової проблеми, яку 
необхідно вирішити для забезпечення розвитку права та 
формування єдиної правозастосовної практики. 
Висловіть свою думку щодо цих аргументів. 
 

 Різновиди аргументів 

Ухвала Касаційного цивільного 
суду Верховного Суду від 12 
квітня 2018 року 
 

… 

Ухвала Великої Палати 
Верховного Суду від 8 травня 
2018 року 
 

… 

Постанова Великої Палати 
Верховного Суду від 04 липня 
2018 р.  
 

… 
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