
План практичного заняття № 4 
 

ТЕМА. ПРЕЦЕДЕНТНА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
 

Теоретичні питання: 
 

1. Прецедентна практика Верховного Суду України у цивільних 

справах 

2. Прецедентна практика Верховного Суду України у кримінальних 

справах 

3. Прецедентна практика Верховного Суду України в 

адміністративних справах 

4. Прецедентна практика Верховного Суду України в господарських 
справах 

Практичні завдання: 
 

1. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче та зверніть увагу на те, як у них 
вирішено питання щодо підсудності розгляду справ за позовом 
громадян до управління соціального захисту про 
відшкодування шкоди: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 29 грудня 2016 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64048261  
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 1 березня 2017 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65408276  

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 05 липня 2017 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67647040  

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 05 липня 

2017 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 29 грудня 
2016 року  
 

…  
 
 

… 

Ухвала ВССЦКС 
від 1 березня 
2017 року  

… 

 
 
2. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче та зверніть увагу на те, як у них 
кваліфікуються дії відповідних осіб щодо відкритого 
заволодіння чужим майном: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 13 серпня 2012 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31401742 
- Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 29 лютого 2008 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/3354685  

 
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 14 листопада 2013  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36475608  

 
Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 

погоджуєтесь Ви з ними? 
 
 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/64048261
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65408276
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67647040
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Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
правового питання, 

яке вирішене  
по-різному  

зміст 
правової позиція 

Верховного 
Суду України 

(Постанова 
ВСУ від 14 

листопада 2013) 

Ухвала ВССЦКС 
справ від 13 
серпня 2012  

…  
 
 
 

… 
Ухвала ВСУ від 
29 лютого 2008 

… 

 
3. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче та зверніть увагу на те, як у них 
вирішуються юридичні наслідки підроблення підпису в 
установчих документах: 
 
- Постанова Вищого господарського суду України від 05 червня 2013 
року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31674669  
 
- Постанова Вищого господарського суду України від 09 жовтня 2012 
року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/26384545 

 
Ознайомтесь із судовим рішенням Верховного Суду України 

та визначіть зміст правової позиції, яка вирішує проблему 
правової невизначеності: 
Постанова Колегії суддів Судової палати в господарських справах 
Верховного Суду України від 10 вересня 2013 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33609034  

 
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 10 вересня 

2013 року) 

Постанова ВГСУ 
від 05 червня 
2013 

…  
 

… 

Постанова ВГСУ 
від 09 жовтня 
2012 

… 
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