
План практичного заняття № 3 
 

ТЕМА. ПРЕЦЕДЕНТНА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
 

Практичні завдання: 
 

1. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 24 травня 2017 року  
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66786537 
- Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду 
України від 15 жовтня 2010 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11753349 

Визначте правове питання, яке по-різному вирішене у цих 
подібних судових справах. 

Ознайомтесь із судовим рішенням Верховного Суду України 
та визначіть зміст правової позиції, яка вирішує проблему 
правової невизначеності: 
Постанова Колегії суддів Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 13 вересня 2017 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69073696  

Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 
погоджуєтесь Ви з ними? 

Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
правового питання, 

яке вирішене  
по-різному  

зміст 
правової позиція 

Верховного 
Суду України 

(Постанова 
ВСУ від 13 вересня 

2017 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 24 травня 
2017 року   
 

…  
 
 

… 

Ухвала ВСУ 
від 15 жовтня 
2010 року 

… 

 

 
2. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 28 лютого 2012 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21840653  
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 9 серпня 2011 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17880945 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 17 квітня 2012 року  
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23929158  

Визначте правове питання, яке по-різному вирішене у цих 
подібних судових справах. 

Ознайомтесь із судовим рішенням Верховного Суду України 
та визначіть зміст правової позиції, яка вирішує проблему 
правової невизначеності: 
Постанова Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 04 жовтня 2012 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27362835  

Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 
погоджуєтесь Ви з ними? 

Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
правового питання, 

яке вирішене  
по-різному  

зміст 
правової позиція 

Верховного 
Суду України 

(Постанова 
ВСУ від 04 жовтня 

2012 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 28 лютого 
2012 

…  
 
 
 

… 
Ухвала ВССЦКС 
від 9 серпня 2011 

… 

Ухвала ВССЦКС 
від 17 квітня 2012 
року 

… 
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3. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче: 

- Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду 
від 17 червня 2015 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45460331   
- Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду 
від 28 листопада 2013 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35611237  

Визначте правове питання, яке по-різному вирішене у цих 
подібних судових справах. 

 
Ознайомтесь із судовим рішенням Верховного Суду України 

та визначіть зміст правової позиції, яка вирішує проблему 
правової невизначеності: 
Постанова Колегії суддів Судової палати в адміністративних справах 
Верховного Суду України від 02 грудня 2015 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54688828 

Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 
погоджуєтесь Ви з ними? 

 
Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
правового питання, 

яке вирішене  
по-різному  

зміст 
правової позиція 

Верховного 
Суду України 

(Постанова 
ВСУ від 02 грудня 

2015 року) 

Ухвала КААС 
від 17 червня 
2015 

…  
 

… 

Ухвала КААС 
від 28 листопада 
2013 

… 
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