
План практичного заняття № 6 
 

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 можливість 
оскарження в апеляційному порядку рішення слідчого судді 
про накладення арешту на майно: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 20 березня 2017 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65513707  
 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 12 квітня 2016 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57311585  

 
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 вересня 2017 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69073689  

 
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 14 вересня 

2017 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 20 березня 
2017 року  
 

…  
 
 

… 

Ухвала ВССЦКС 
від 12 квітня 2016 
року  

… 

 
 
2. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче та зверніть увагу на те, як у них 
визначається момент набрання та припинення чинності 
договору оренди земельної ділянки: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 17 серпня 2016 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/60223436  
 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 25 квітня 2016 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57463281  

 
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 18 січня 2017 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64224578  

 
Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 

погоджуєтесь Ви з ними? 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65513707
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57311585
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69073689
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Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
правового питання, 

яке вирішене  
по-різному  

зміст 
правової позиція 

Верховного 
Суду України 

(Постанова 
ВСУ від 18 січня 

2017 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 17 серпня 
2016 року 

…  
 
 

… Ухвала ВССЦКС 
від 25 квітня 2016 
року  

… 

 
3. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче та зверніть увагу на те, до 
юрисдикції яких судів належить вирішення спорів випускників 
навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, із цими навчальними закладами з 
приводу визнання протиправними дій. 
- Ухвала Вищого адміністративного суду від 23 лютого 2016 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/56220287  
 
- Ухвала Вищого адміністративного суду від 03 вересня 2015 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/49991356  

 
Ознайомтесь із судовим рішенням Верховного Суду України 

та визначіть зміст правової позиції, яка вирішує проблему 
правової невизначеності: 
Постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного 
Суду України від 11 липня 2017 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67927031  

 
Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 

погоджуєтесь Ви з ними? 
 
 
 

Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
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Ухвала Вищого 
адміністративного 
суду від 03 
вересня 2015 
року 
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