
Модульний контроль з навчальної дисципліни 
«Прецедентна судова практика» 

 
Модульний контроль полягатиме в короткій усній відповіді  

на 1 теоретичне питання  
та короткому усному висвітленні обставин справи 

та змісту правової позиції в 1 справі. 
 

Перелік теоретичних питань: 

1. Природа прецедентної судової практики. 

2. Функції прецедентної судової практики. 

3. Різновиди та форми прецедентної судової практики. 

4. Співвідношення та взаємодія судового прецедентну та прецедентної практики із 

суміжними поняттями. 

5. Виключна правова проблема як передумова формування прецедентної судової 

практики. 

6. Зміна та розвиток прецедентної судової практики. 

7. Прецедентна судова практика в англо-американському праві. 

8. Особливості прецедентної судової практики в романо-германському праві. 

9. Прецедентна судова практика в пострадянських правових системах. 

10. Запровадження та розвиток прецедентної судової практики в Україні. 

11. Механізм забезпечення прецедентної судової практики: поняття ,елементи. 

12. Механізм забезпечення прецедентної практики у пост-радянських правових 

системах. 

13. Механізм забезпечення прецедентної судової практики в Україні. 

14. Природа гідності людини у прецедентній судовій практиці (конституційна цінність, 

принцип чи самостійне основоположне право) 

15. Дефініція та абстракті ознаки гідності людини у прецедентній судовій практиці 

16. Питання обмеження та співвідношення гідності людини з іншими правовими 

цінностями та правами у прецедентній судовій практиці.  

17. Загальний та диференційований характер гідності людини у прецедентній 

судовій практиці. 

18. Гідність людини та держава (негативні та позитивні обов’язки) у прецедентній 

судовій практиці. 

 

 

 

 

 



Перелік судових рішень: 

(визначіть зміст виключної правової проблеми та проаналізуйте правову позицію,  
на підставі якої вона вирішена). 

 
1. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 04 червня 2018 року  

2. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 13 березня 2018 року 

3. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року 

4. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2018 року 

5. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 року 

6. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 року 

7. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04 вересня 2018 року 

8. Рішення ЄСПЛ у справі «Ґефґен проти Німеччини» від 1 червня 2010 року 

9. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 р. 

10. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 р. 
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