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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Прецедентна судова практика” укладена відповідно до освітньо-

наукової програми підготовки бакалавра з галузі знань 08 Право напряму підготовки 081 

Право і охоплює знання природу, функції та форми прецедентної судової практики, техніку 

її створення, зміни та застосування.  

 

Навчальну дисципліну “Прецедентна судова практика” студенти вивчають на четвертому 

році навчання.  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Прецедентна судова практика” є 

ознайомлення та засвоєння студентами знань, вмінь та навиків щодо прецедентної судової 

практики, зокрема щодо передумов та техніки створення, зміни та застосування правових 

позицій Верховного Суду (України), Конституційного Суду України, Європейського Суду з 

прав людини, Суду Європейського Союзу. 

 

 

В результаті вивчення цього курсу студент повинен 

  

знати:  

- теоретичні основи прецедентної судової практики, зокрема її природу, функції, зміст та 

форму, різновиди, передумови та техніку її створення, зміни та застосування; 

- особливості формування та функціонування прецедентної практики у межах 

національних, зокрема англо-американських та романо-германських правових систем, а 

також у межах правових систем Ради Європи та Європейського Союзу; 

- природу, функції та форми прецедентної практики Верховного Суду (України) та 

Конституційного Суду України, особливості передумов та техніки створення, зміни та 

застосування їхніх правових позицій; 

- природу, функції та форми прецедентної практики Європейського Суду з прав людини 

та Суду Європейського Союзу, особливості передумов та техніки створення, зміни та 

застосування їхніх правових позицій; 

 

вміти: 

- виявляти правові позиції у прецедентній судовій практиці, визначати параметри їх 

чинності, аналізувати достатність та обгрунтованість передумов створення, зміни та 

застосування прецедентної судової практики; 

- надавати консультації та інформаційні довідки щодо змісту правових позицій 

Верховного Суду (України), Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав 

людини, Суду Європейського Союзу; 

- обгрунтовувати застосування та оскаржувати незастосування правових позицій у 

випадках подібності обставин судової справи із прецедентною судовою практикою; 

- обгрунтовувати незастосування правових позицій у випадках відмінності обставин 

судової справи від прецедентної судової практики. 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається на денній формі навчання з 

32 год лекційних занять, 16 год практичних занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе 

навантаження студента складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи прецедентної судової практики 

1. Природа та функції прецедентної судової практики 

2. Зміст та форма прецедентної судової практики 

3. Різновиди прецедентної судової практики 

4. Передумови та техніка створення, зміни та застосування прецедентної судової практики. 

 

Тема 2. Прецедентна судова практика у різних типах правових систем 

1. Становлення та функціонування прецедентної практика у національних правових системах 

1.1. в англо-американському праві 

1.2. в романо-германському праві 

1.3. в змішаних правових системах 

1.4. в пострадянських правових системах 

2. Становлення та функціонування прецедентної практика у міжнародних та 

наднаціональних правових системах 

2.1. в праві Ради Європи 

2.2. в праві Європейського Союзу 

2.3. в міжнародному універсальному праві 

 

Тема 3. Прецедентна практика Верховного Суду (України) 

1. Природа, функції та форми прецедентної практики Верховного Суду (України) 

2. Передумови та техніка створення прецедентної практики Верховного Суду (України) 

3. Передумови та техніка зміни прецедентної практики Верховного Суду (України) 

4. Передумови та техніка застосування прецедентної практики Верховного Суду (України) 

 

Тема 4. Прецедентна практика Конституційного Суду України 

1. Природа, функції та форми прецедентної практики Конституційного Суду України 

2. Передумови та техніка створення прецедентної практики Конституційного Суду України 

3. Передумови та техніка зміни прецедентної практики Конституційного Суду України 

4. Передумови та техніка застосування прецедентної практики Конституційного Суду 

України 

 

Тема 5. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини 

1. Природа, функції та форми прецедентної практики Європейського Суду з прав людини 

2. Передумови та техніка створення прецедентної практики Європейського Суду з прав 

людини 

3. Передумови та техніка зміни прецедентної практики Європейського Суду з прав людини 

4. Передумови та техніка застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав 

людини 

 

Тема 6. Прецедентна практика Суду Європейського Союзу 

1. Природа, функції та форми прецедентної практики Суду Європейського Союзу 

2. Передумови та техніка створення прецедентної практики Суду Європейського Союзу 

3. Передумови та техніка зміни прецедентної практики Суду Європейського Союзу  

4. Передумови та техніка застосування прецедентної практики Суду Європейського Союзу 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в 

рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. – 307 с. 

2. Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з прав людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. 2-

ге вид., змінене і доповнене. – Алерта, 2014. – 488 с.  
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3. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України : навч. 

посіб. / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [упоряд.: Л. П. Брич та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. 

– Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 263 с. 

4. Правові висновки Верховного Суду України : наук.-практ. журн./ Верховний Суд 

України, ТОВ "Вид. дім "Ін Юре" ; голов. ред. В. І. Гуменюк. – Київ : Ін Юре, 2014, 

2015 

5. Правові позиції у застосуванні цивільного та господарського законодавства України 

за матеріалами судової практики [Текст] : навч.-практ. посіб. / Вищ. госп. суд 

України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Б. Ю. Львов та ін.]. – Харків : 

Страйд, 2016. – 575 с. 

6. Правові позиції в адміністративному судочинстві України / Вищ. адмін. суд України ; 

[упоряд.: Смокович М. І., Базов В. П.] ; за заг. ред. Голови Вищ. адмін. суду України, 

канд. юрид. наук О. М. Нечитайла]. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре, 2015. – 847 с. 

7. Селіванов А. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного суду 

України: правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А. О. 

Селіванов ; Акад. прав. наук України. – К. : Логос, 2005. – 104 с. 

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Форма підсумкового контролю успішності – залік. 

 


