
План практичного заняття № 7 
 

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 
вирішується питання призначення інфляційних витрат у зв'язку 
із заподіянням шкоди, внаслідок викрадення працівниками 
банку коштів під час виконання ними своїх обов'язків: 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 16 вересня  2015 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50527784  
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 20 листопада 2013 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35559531  

 
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 січня 2016 року 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55159945 

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 січня 
2016 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 16 вересня  2015 
року 

…  
 
 

… Ухвала ВССЦКС 
від 20 листопада 
2013 року  

… 

 
2. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в 
якій запропоновано нижче та зверніть увагу на призначення у 
них додаткового покарання – позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, у випадку 
призначення штрафу як основного покарання. 
 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 23 лютого 2017  року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65190834  
 
- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 07 лютого 2012 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21607753  
  

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 6 липня 2017 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67721632  

  
Якими аргументами обгрунтовується ця правова позиція? Чи 

погоджуєтесь Ви з ними? 
 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50527784
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35559531
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55159945
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65190834
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21607753
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67721632


Заповніть таблицю 

 
 
 

зміст 
правового питання, 

яке вирішене  
по-різному  

зміст 
правової позиція 

Верховного 
Суду України 

(Постанова 
ВСУ від 6 липня 

2017 року) 

Ухвала ВССЦКС 
від 23 лютого 
2017 

…  
 
 

… Ухвала ВССЦКС 
від 07 лютого 
2012 року  

… 

 
3. Ознайомтесь із судовими рішеннями у тій послідовності,  в якій 
запропоновано нижче та зверніть увагу на те,  у порядку якої 
юрисдикції вирішені справи щодо оспорювання правомірності 
набуття фізичною чи юридичною особою спірної земельної 
ділянки у разі прийняття суб'єктом владних повноважень 
рішення про передачу земельних ділянок у власність. 
 
- Ухвала Вищого адміністративного суду від 13 травня 2015 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44294383  
 
- Ухвала Вищого адміністративного суду від 25 червня 2015 року 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46046950  

 
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 13 січня 2016 року  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55903432 

 
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 січня 

2016 року) 

Ухвала Вищого 
адміністративного 
суду від 13 травня 
2015 року 

…  
 
 

… 

Ухвала Вищого 
адміністративного 
суду 25 червня 
2015 року 

… 
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