
Практичне заняття № 1 
Тема 1. Теоретичні аспекти прецедентної судової практики 

 
Теоретичні питання: 

1. Природа прецедентної судової практики (надалі – 
прецедентної практики) 
2. Співвідношення та взаємодія судового прецедентну та 
прецедентної практики із суміжними поняттями. 
3. Функції прецедентної практики 
4. Різновиди прецедентної практики 
5. Дія судового прецедентну в часі, просторі та на коло осіб. 
 
Основні терміни: судовий прецедент, прецедентна судова 
практика, обов’язковий («binding») прецедент, абсолютний 
(«жорсткий») прецедент, відносний («м’який»), рекомендаційний 
(«persuasive») прецедент, вертикальна дія, горизонтальна дія. 
 

Практичні завдання: 
1. Ознайомтесь із наведеними у таблиці можливими варіантами 
судових прецедентів та визначіть, які з них матимуть 
вертикальну, а які – горизонтальну дію, які з них є обов’язковими, 
а які – рекомендаційними? 
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1.  верховних судів для місцевих судів     
2.  конституційних судів  

для самих конституційних судів 
    

3.  великих палат конституційних судів  
для палат, сенатів та колегій конституційних 
судів 

    

4.  Європейського Суду з прав людини  
для верховних судів 

    

5.  місцевих судів 
для апеляційних судів 

    

6.  верховних судів  
для апеляційних судів 

    

7.  Європейського Суду справедливості  
для Загального суду  
в межах Суду Європейського Союзу  

    

8.  верховних судів 
для самих верховних судів 

    

9.  верховних судів 
для конституційних судів 

    

10.  апеляційних судів  
для місцевих судів 

    

11.  великих палат верховних судів 
для палат, сенатів верховних судів 

    

12.  апеляційних судів  
для верховних судів 

    

13.  Європейського Суду з прав людини  
для самого ЄСПЛ 

    

14.  конституційних судів  
для верховних судів 

    

15.  Європейського Суду з прав людини  
для конституційних судів 

    

16.  Великої палати Європейського суду з прав 
людини для палат та комісій ЄСПЛ 

    

17.  місцевих судів  
для самих місцевих судів 

    

18.  місцевих судів  
для конституційних судів 

    

19.  конституційних судів 
для верховних судів 

    

20.  апеляційних судів  
для самих апеляційних судів 

    

 
 
 
 



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?  
   

Занотуйте основну інформацію в таблицю 
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