
Тема 3. Забезпечення збереження власності  

 

Практичне заняття 3 

Тема практичного заняття 3. Відшкодування збитків і стягнення дебіторської заборгованості  

 

           Мета: закріпити теоретичні знання студентів про поняття «збитки», «дебіторська 

заборгованість», «матеріальна шкода», «власність»; порядок і умови стягнення та відшкодування 

збитків усфері господарської діяльності. Навчити користуватися законодавчим та  інструкційним 

матеріалом; формувати правове мислення, вміти грамотно висловлювати думки та вміло 

застосовувати набуті знання у практичній діяльності; прищепити любов до обраної професії.  

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають   

знати:  

- суть, значення та види власності;   
- порядок розрахунку збитків та дебіторської заборгованості; 
- суть,  підстви стягнення збитків та дебіторської заборгованності; 

- підсудність справах про відшкодування збитків; 

- вимоги до форми і змісту претензії про стягнення збитків; 

- форму і зміст позовної заяви щодо примусового відшкодування збитків та матеріальної 

шкоди; 

- форму і зміст заяви про розстрочку (відстрочку) стягнення збитків за рішенням суду. 
уміти:  

- правильно визначати юрисдикцію судів щодо розгляду спорів про стягнення 

(відшкоування) збитків (матеріальної шкоди) та дебіторської заборгованності; 

- оформити претензію щодо стягнення дебіторської заборгованності; 

- аналізувати судову практику з господарських спорів; 

- правильно складати і оформлювати процесуальні документи; 

- працювати із законодавчими та іншими нормативними актами, спеціальною літературою, 

електронними сервісами та реєстрами; 

- реалізовувати способи і механізми захисту прав та інтересів підприємства; 

- реалізовувати норми права у професійній діяльності, правильно застосовувати 

нормативно-правові акти; 

- визначати види юридичної відповідальності  за невиконання або неналежне виконання 

договірних зобов’язань. 

Забезпечити заняття:   

1.1. Дидактичний матеріал:навчало-методична картка, інструкційні картки.  

1.2. Наочні посібники: тематична презентація у Power Point. 

1.3. Технічні засоби навчання:  комп’ютер / планшет / телефон із доступом до Інтернету, 

мультимедійний проектор, екран. 

1.4. Інструкційні матеріали: правила техніки  безпеки під час роботи з персональним 

комп’ютером.  

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке «власність» та які види власності існують в Україні? 

2. Що таке  «збитки»  і що входить до їх складу ?  

3. Що таке «господарські зобов’язання»? 

4. Які строки стягнення збитків визначені законодавством? 



5. Якими нормативними актами визначні строки відшкодування збитків у сфері господарської 

діяльноті?  

6. Що таке «дебіторська заборгованість»? 

7. Визначте підстави і порядок пред’явлення претензії. 

8. До юрисдикції якого суду належить справа «про відшкодування збитків» а договором 

поставки товару? 

9. Хто вирішує питання щодо розстрочки або відстрочки відшкодування (стягнення) збитків за 

рішенням суду? 

 

Хід практичного заняття 

1. Ознайомлення з нормами Господарського кодексу України - Розділом IV «Господарські 

зобов’язання»,  Глава19-20, Главою 25 «Відшкодування збитків у сфері господарювання»; 

ст.ст. 1192 -1195 Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу 

України ст.ст. 20 – 23., ст.ст.161-164., ст.ст.326 -335. 

2. Розв’язання ситуаційних завдань щодо застосування норм господарського, цивільного, 

господарського процесуального права щодо порядку стягнення (відшкодування) збитків у 

сфері господарських правовідносин, а також вирішення питання щодо розстрочки 

(відстрочки) виконання господарських зобов’язань в судовому порядку.  

3. Підбиття підсумків заняття.   

 

Методичні рекомендації 

        Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами Господарського 

кодексу України (Розділ 5 Глава 20), ст.ст.626-627, ст.ст. 637-638 Цивільного кодексу України., 

Господарський процесуальний кодекс України.  

        У господарському праві під збитками розуміються витрати, зроблені управненою 

стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена 

сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил 

здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 ГК України). 

         Згідно зі ст. 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка 

допустила господарське правопорушення, включаються: 1) вартість втраченого, пошкодженого 

або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові витрати 

(штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених 

матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання 

другою стороною; 3) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала 

збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; 

4) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. 

         Учасник господарських відносин, який вчинив господарське правопорушення, зобов'язаний 

вжити необхідних заходів щодо запобігання збиткам у господарській сфері інших учасників 

господарських відносин або щодо зменшення їх розміру, а у разі якщо збитків завдано іншим 

суб'єктам, – зобов'язаний відшкодувати їх на вимогу цих суб'єктів у добровільному порядку в 

повному обсязі, якщо законом або договором сторін не передбачено відшкодування збитків в 

іншому обсязі. 

         Сторона, яка порушила своє зобов'язання або напевно знає, що порушить його при настанні 

строку виконання, повинна невідкладно повідомити про це другу сторону. У протилежному випадку 

вона позбавляється права посилатися на невжиття другою стороною заходів щодо запобігання 

збиткам та вимагати відповідного зменшення розміру збитків, які вона повинна відшкодувати. 



Сторона господарського зобов'язання позбавляється права на відшкодування збитків у разі якщо 

вона була своєчасно попереджена другою стороною про можливе невиконання нею зобов'язання і 

могла запобігти виникненню збитків своїми діями, але не зробила цього, крім випадків, 

передбачених законом або договором. Збитки, завдані правомірною відмовою зобов'язаної сторони, 

не підлягають відшкодуванню.  

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

Дебітори - це юридичні чи фізичні особи, що внаслідок минулих подій мають певну заборгованість 

перед підприємством. Дебітори підприємства поділяються на зовнішніх, до яких можна включити 

покупців (замовників) інших дебіторів, внутрішніх дебіторів, які в свою чергу поділяються на 

підзвітних осіб, осіб до яких у підприємства є претензії щодо відшкодування завданих збитків.  

         

Вирішення ситуаційних завдань 

Ситуаційне завдання 1. 

 Між ТОВ «Ліон» («Замовник») та ПП «Мідеа» («Виконавець») 17.04.2020. було укладено договір 

поставки обладнання №95 на суму 450 тис. грн. Термін дії договору до 17.11.2020 року. У зв’язку з тим,  

«Замовник» станом на 01.12.2020року не розрахувався за поставлений товар, 05.12.2020. «Виконавець» 

звернулося до суду з позовом про стягнення боргу і відшкодування збитків, завданих несвоєчасною 

поставкою товару. Після ознайомлення з матеріалами позовної заяви, суддя постановив ухвалу про відмову у 

відкритті провадження у справі посилаючись на те, що позивачем порушено досудовий порядок 

врегулювання спору, а також договором поставки між сторонами не передбачено врегулювання спору в 

судовому порядку.  

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи є обов’язковим  порядок досудового врегулювання спору між сторонами, згідно 

умов задачі? 

2. Які істоті умови  договору поставки визначені законодавством? 

3. Чи правомірні дії судді? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Який порядок визначення розміру збитків за умовами ситуації? 
 

Ситуаційне завдання 2. 

 Працівниками податкової служби м. Дніпро у лютому 2021 року була проведена перевірка приватного 

підприємства «Едельвейс» за період 2019-2020 рік. В ході проведення перевірки було встановлено, що за 2019 

рік підприємством було укладено 20 господарських договорів. При цьому, по 5 договорах, строки виконання 

зобов’язань закінчилися в грудні 2020року., а розрахунки не проведені в повному обсязі на дату проведення 

перевірки.   

 Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи є наявність дебіторської заборгованності, згідно умов ситуації? 

2. Які заходи щодо недопущення виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві може 

застосувати підприємство, згідно чинного законодавства?   
  

Ситуаційне завдання 3. 



За умовами договору поставки укладеного між ТОВ «Віола» («Замовник») та ПП «Форсаж» 

(«Виконавець»)  від 12.05.2021. №54, «Виконавець» зобов’язувався поставити «Замовнику» товар (стальні 

труби) в кількості 3 тонн, протягом 3 робочих днів з дати повного розрахунку. Загальна вартість товару 

складє 350,0 тис. грн. Оплата за товар проведена  15.07. 2021. в сумі 350,0 тис. грн. Станом на 20.09.2021. 

товар «Замовнику» не поставлений., у зв’язку з чим «Замовнику» завдані збитки.   

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Який порядок врегулювання спору передбачений законодавством, згідно умов ситуації? 

2. Які строки визначені законодавством для захисту інтересів учасників господарських відносин? 

3. Якими документами може бути підтверджена суму збитків, згідно умов ситуації? 

4. Складіть Претензію згідно умов ситуації. Відсутні дані визначте самостійно.(додаток 1) 

Ситуаційне завдання 4. 

 За договором підряду від 24.11.2020р. №78 укладеного між Дніпропетровською обласною радою 

(«Замовник») та Будівельною фірмою «Одісей» («Підрядник») було досягнуто згоди про будівництво 

спортивного комплексу за рахунок коштів обласного бюджету. Термін виконання договору - 24.11.1021 р. 

Договором  було обумовлено: відповідальність сторін за порушення терміну виконання робіт у вигляді пені в 

розмірі 1% ставки НБУ за кожний день затримки, строки оплати за виконані роботи – щомісячно до 30 числа, 

відповідальність за неналежну якість робіт, порушення технології виробництва, порядок відшкодування 

збитків, а також право «Замовника» здійснювати контроль за якістю виконуваних робіт в будь-який момент, 

залучати інших спеціалістів у сфері будівництва,  у випадку необхідності. 

 Через 3 місяці після початку робіт «Замовником» було виявлено ряд порушень технологічного 

процесу при виконанні будівельних робіт. У зв’язку з чим «Замовник» направив лист «Підряднику»  про 

дострокове розірвання договору і відмову у сплаті грошових коштів за фактично виконані роботи. 

«Підрядник» не погодився з рішенням «Замовника» і звернувся до суду з позовом про зобов’язання 

відшкодування вартості послуг, які ним надані «Замовнику» за 3 місяці та відшкодування збитків, у зв’язку з 

достроковим розірванням договору. 

         Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Який порядок врегулювання спору передбачений законодавством, згідно умов ситуації? 

2. Чи можливе дострокове розірвання договору в даній ситуації? 

3. Чи підлягають задоволенню позовні вимоги, згідно умов ситуації? 

.  

Домашнє  завдання 

Завершити виконання роботи.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1. 

Фірмовий бланк  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ПРЕТЕНЗІЯ №____ 

 

«___»_____________20___р.   _____ _______________________ 

 

За договором від ____________ № _____ Ви були зобов'язані поставити  

______________________________________________________________________________________ 

Вартість  товару ____,  кількість  ____ тонн, за ціною ___________ за тонну.   

Однак в порушення зазначеного договору товар 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На підставі пункту ____договору __________________ нараховує Вам штраф у розмірі ___% 

від  вартості не поставленого у термін товару на суму ___________ грн.:  

Просимо зазначену суму штрафу перерахувати в 30-денний термін на наш розрахунковий 

рахунок № ______________________  в _____________________банку, МФО ___________________.  

У разі несплати згаданої суми у визначений термін ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Додатки:  

Директор         

http://ua-referat.com/68171
http://ua-referat.com/ABBA
http://ua-referat.com/Розмірі_І_структура_Нашої_Галактики
http://ua-referat.com/Історія_носової_хустки


М.П. 
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