
Інструкційно – методична карта № 20 

(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок з дисципліни 

«Цивільне та сімейне право») 

 

Практичне заняття № 27-30   (8  годин) 

Самостійна робота  - 4  години.   

Тема заняття: Поняття та загальні положення недоговірних зобов’язань 

Зміст заняття: вирішення юридичних ситуацій щодо відшкодування шкоди. 
Мета заняття.  

навчальна – зорієнтувати студентів  у діючому законодавстві щодо відшкодування шкоди, навчити їх 

використовувати набуті теоретичні знання при складанні юридичних документів. 

виховна – привити студентам  поняттям  особистої відповідальності за роботу, яку  вони виконують 

та безумовного дотримання і виконання діючого законодавства в діяльності юриста. 

Методичне забезпечення: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2004 р.  

2. Цивільний процесуальй кодекс України від від 18 березня 2004 р.  

3. Збірник позовних заяв (Сплайн). 

4. Збірник “Законодавство України про соціальний захист населення”, 2000 р. 

5. КЗпП. 

6. Перелік обставин за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.  

Актуалізація опорних знань 

1. Поняття «недоговірне зобов’язання».  

2. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу.  

3. Загальні положення про відшкодування шкоди.  

4. Підстави відповідальності за заподіяну майнову та моральну шкоду.  

5. Відшкодування шкоди, заподіяної правоохоронними органами, недієздатною особою та фізичною 

особою, цивільну дієздатність якої обмежено.  

Завдання 1. Заповніть схеми. 

 

 
 

Ситуація 1. 



 Неповнолітні Петренко В. В., який уклав за згодою батьків договір займу з своїм сусідом 

Сергієнко П. П., своєчасно з останнім не розрахувався і Сергієнко звернуся до Вас за юридичною 

допомогою. Визначить можливі  варіанти вирішення  цього питання та дайте відповідь Сергієнко.  

 Як би вирішилась це питання коли б на момент звернення Сергієнка П. П. про повернення 

грошей:  

а) Петренко В. В. вже виповнилось 18 років;  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) Петренко В. В. була надана повна дієздатність до досягнення повноліття.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 2.  

 Малолітній Горбенко В. В. з вини батьків та навчального закладу, який був зобов’язаний 

здійснювати за ним нагляд заподіяв шкоду здоров’ю Самойленку Г. Г.  

Визначте: а) порядок відшкодування цієї шкоди;  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) як буде відшкодовуватись ця шкода після досягнення Горбенком В. В. повноліття.  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 3.  

Інженер фірми “Славутич” Петренко С.С. 05.08.01 р. о 18-й годині повертався з роботи додому на 

службовому автомобілі і з вини водія машини Антонова С.С. потрапив в дорожню-транспортну 

пригоду. Внаслідок цього він отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження і з 05 серпня по 05 

вересня знаходився на стаціонарному лікуванні. За час лікування він, згідно з медичними висновками, 

поніс додаткові витрати на ліки та на посилене харчування. Оскільки Новомосковське міське 

відділення виконавчої дирекції Фонду Соціального страхування від нещасних випадків відмовило 

йому у страхових виплатах, посилаючись на те, що нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом, 

він звернувся до Вас, як до юриста, за допомогою. 

Визначте, при яких умовах данні обставини травмування Петренко С.С. можуть бути визнані 

пов’язаними з виробництвом  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Ситуація 4. 

 Петренко А.П. протягом року щомісячно сплачував Сидоренко М.С. по 50 грн. у порядку 

відшкодування заподіяної шкоди, що була пов’язана із зменшенням професійної працездатності 

останнього на період до 2-х років. 

 Визначить умови звільнення від відшкодування або зміни розміру відшкодування 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 5. 

Вільгельм працював водієм вантажівки на заводі «Точприлад». 25 грудня 2011 року за завданням 

свого керівництва він поїхав за запчастинами до Києва. Коли він проїжджав однією із столичних 

вулиць, несподівано на середину вулиці вибігла дівчинка. Прагнучи уникнути наїзду на дитину, 

Вільгельм скерував вантажівку на тротуар, заподіявши при цьому шкоду автомобілю, який був 

припаркований біля тротуару, на суму тридцять тисяч грн.  Крім того він пошкодив автомобіль, яким 

керував. На  ремонт цього автомобіля підприємство витратило п'ять тисяч грн. Суд постановив 

стягнути на ремонт пошкодженого  автомобіля двадцять тисяч грн. із батьків дівчинки та десять тисяч 

грн. із  заводу «Точприлад». Після сплати коштів власнику пошкодженого автомобіля адміністрація 

заводу «Точприлад» видала наказ про відрахування із зарплати Вільгельма п'ятнадцяти  тисяч грн. Чи 

правомірним є наказ адміністрації? Свою відповідь обгрунтуйте. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація 6.   

Водій хлібозаводу Драгомир, здійснюючи підвезення хлібобулочних виробів до магазину 

«Мальвіна», не надавши переваги на пішоходному переході Власенку, здійснив наїзд на нього і 

заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження. Дайте розгорнутий юридичний аналіз ситуації. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_____ 

Ситуація 7. 

У листопаді 2016  року в смт. Голубівка Новомосковського району було пошкоджено, та 

практично повністю зруйновано надмогильні споруди на могилі Колотун О.Л. В ході оперативно-

розшукових заходів було встановлено, що даний факт вандалізму скоїли неповнолітні Красилов В.В. 

та Панищук Л. О. Відповідачами спричинена також і моральна шкода, яка виразилась у моральних 

стражданнях, та яка теж підлягає стягненню, а саме в розмірі 10000 грн., як співмірна з завданою 

моральною шкодою. Батько загиблої, могильну плиту якої зруйновано, звернулись з позовом про 

відшкодування завданих матеріальних та моральних збитків до суду. З розрахунку зведеного 

кошторису відшкодування збитків відновлювальних робіт огорожі на могилі на кладовищі в смт. 

_________ по вул.________ здійснено капремонт і із чого вбачається, що відповідачами нанесено 

матеріальну шкоду в розмірі 8763 гривень. 

До Вас, як до юриста звернулися постраждалі з проханням допомогти їм скласти позовну заяву 

до суду. 

До ____________ _____________ 

_____________суду                                                           

____________________        області,                                                           

адреса:______________________ 

Позивач: _______________________________

_______________________, проживаю за 

адресою:____________ 

____________________________, 

Відповідачі: ____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________ 

проживають за 

адресою:_____________________, 

тел.:_________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________ проживають за 

адресою:_____________________, 

тел.:_________________________ 

Особа_6, проживає за 

адресою:_____________________, 

тел.:_________________________ 

Ціна позову: __________________ 

Позовна заява 

про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої спільно кількома 

неповнолітніми особами 

У листопаді 20____ року було пошкоджено, та практично повністю зруйновано надмогильні 

споруди на могилі моєї дочки в смт. ________, __________ району _________ області, яка трагічно 

загинула під час дорожньо-транспортної пригоди. По цьому питанню я звернувся до ________ ВП 



ГУНП України в ___________ області і в результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, 

що даний акт вандалізму скоїли неповнолітні ___________________ ______________та 

______________________________________________________________________________________. 

Мені була нанесена матеріальна шкода, яка згідно оцінки спеціаліста становить 

___________________________ грн. Вважаю, що матеріальну шкоду в розмірі 8763 грн. необхідно 

стягнути з відповідачів в солідарному порядку. Крім матеріальної шкоди мені та моїй дружині була 

нанесена і моральна шкода. Я та моя дружина не могли себе спокійно почувати після такої тяжкої 

наруги по відношенню до могили нашої дитини. Стан здоров’я у нас після такого стресу став поганий, 

а моя дружина після цього взагалі не могла себе спокійно почувати, тому вона постійно хворіла, і те 

що було скоєно в 20____ році негативно вплинуло на її стан здоров’я. Однією з причин смерті моєї 

дружини я вважаю є акт вандалізму, який скоїли неповнолітні злочинці. Також моральну травму я 

отримав і від того, що батьки неповнолітніх злочинців відмовилися у добровільному порядку 

відшкодовувати заподіяну мені шкоду. Моральну шкоду я оцінюю в 10 тисяч гривень, які відповідачі 

повинні сплатити в солідарному порядку. 

Згідно постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від ___.____.20___ року 

виданого ВП ГУНП України в __________ області лейтенантом поліції 

____________________________________, який відповідно до матеріалів справи №________ від 

06.12.2016 року, було встановлено, що 06 грудня 20____ року до ЧЧ _________ ВП надійшла моя заява 

про те, що в ніч з 20 на 21 листопада 2016 року невідомі особи пошкодили та викрали з могили доньки 

п'ять металевих труб. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що даний факт 

вандалізму скоїли неповнолітні _______________________, «__»_____ року народження та 

_____________________________________________, «__»________ року народження, жителі смт. 

__________. В даному діянні формально містяться ознаки ст. 297 КК України, але враховуючи те, що 

вищевказані неповнолітні не досягли віку, з якого передбачена кримінальна відповідальність за 

вчинений злочин і тому не являються суб’єктами цього діяння. 

З розрахунку зведеного кошторису відшкодування збитків відновлювальних робіт огорожі на 

могилі на кладовищі в смт. _________ по вул.________ здійснено капремонт і із чого вбачається, що 

відповідачами нанесено матеріальну шкоду в розмірі ________ гривень. 

Таким чином загальний розмір матеріально шкоди спричиненої мені, а саме діями відповідачів 

становить ______ грн. 

Окрім зазначеної матеріальної шкоди, мені відповідачами спричинена також і моральна шкода, 

яка виразилась у моральних стражданнях, та яка теж підлягає стягненню, а саме в розмірі 10000 грн., 

як співмірна з завданою моральною шкодою. 

Згідно ст.22 ч.1 ЦК України, особа,  якій завдано збитків  у  результаті  порушення  її цивільного 

права, має право на їх відшкодування. 

Згідно ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок 

порушення її прав. Моральна шкода полягає: 

1) у  фізичному  болю  та  стражданнях,  яких  фізична  особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров'я; 

2) у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою 

щодо неї самої,  членів її сім'ї чи близьких родичів; 

3) у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв'язку із знищенням чи 

пошкодженням її майна. 

Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода,  завдана неправомірними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю  особистим  немайновим правам фізичної або юридичної особи,  а також шкода, 

завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її 

завдала. 

Відповідно до ст. 1178 ЦК України, відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою,  (яка 

не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи 

іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо 

вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення 

виховання та нагляду за малолітньою особою. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час 

перебування під наглядом навчального закладу, охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний 

здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою 

на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що 



шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який за законом 

здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо 

не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини 

батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або особи, що зобов'язані здійснювати 

нагляд за нею, батьки (усиновлювачі), опікун, такі заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду у 

частці, яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням суду. Обов'язок осіб, визначених 

частиною першою цієї статті, відшкодувати шкоду, завдану малолітньою особою, не припиняється у 

разі досягнення нею повноліття. Після досягнення повноліття особа може бути зобов'язана судом 

частково або в повному обсязі відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти років життю 

або здоров'ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а особи, які визначені частиною 

першою цієї статті, є неплатоспроможними або померли.   

Відповідно до ст. 1179 ЦК України, відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою (у 

віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних 

підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої 

нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками 

(усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої 

вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції 

піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному 

обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. Обов'язок батьків (усиновлювачів), 

піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, 

відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли 

вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. 

Згідно ст. 1181 ЦК України ,  шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, 

відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за 

домовленістю між ними або за рішенням суду. Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми 

особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей 

заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.   

Згідно ст. 1182 ЦК України, відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами, 

відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням 

суду.  Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них перебувала в 

закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує завдану 

шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.   

Згідно ст. 1192 ЦК України,  З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може 

зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої 

ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір 

збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості 

втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення 

пошкодженої речі. 

Особа_6 є неповнолітньою особою у віці від 14 років до 18, а Особа_7 є неповнолітньою особою 

у віці до 14 років. 

Таким чином необхідно стягнути з Особи_6 та Особи_2, Особи_3, як батьків Особи_7 солідарно 

на мою користь матеріальну шкоду в розмірі 8763 грн. 00 коп. А також необхідно стягнути з Особи_6 

та Особи_2, Особи_3, як батьків Особи_7 солідарно на мою користь моральну шкоду в розмірі 10000 

грн. 00 коп. 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 22 ч.1, 23, 1179, 1182, 1192, 1166, 1178, 1181 ЦК 

України, ст.ст. 3, 88, 118-120 ЦПК України,- 

ПРОШУ: 

Стягнути з ________________________________________________________________________, 

як батьків ________________________________________________________________________ 

солідарно на мою користь матеріальну шкоду в розмірі 8763 грн. 00 коп. 

Стягнути з _______________________________________________________________________, 

як батьків 

_______________________________________________________________________________________ 

солідарно на мою користь моральну шкоду в розмірі 10000 грн. 00 коп. 



Державне мито  на користь держави та витрати на інформаційно-технічне забезпечення 

діяльності суду. 

Додаток: 

Дата                           Підпис 

Ситуація 8 

У Петрова П.П. який мешкає за адресою  Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. 

Каштанова, 41, було викрадено бензопилу марки «STIHL MS170». Під час судового розгляду 

кримінальної справи було встановлено, що крадіжку скоїв Іванов Іван Іванович, викраденим майном 

розпорядився на власний розсуд. Розмір матеріальних збитків 3439,14 грн. був встановлений на 

момент проведення досудового слідства, на теперішній час для відновлення порушеного права 

Петрова П.П. необхідно розраховувати на суму 4986 грн. 

До _____________________________________ 

_______________________________________ 

Позивач: _______________________________ 

_______________________________________, 

проживає за адресою: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Відповідач: 

_______________________________ 

_______________________________________, 

проживає за адресою: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Ціна позову: ____________________________ 

Позовна заява 

Про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, завданої вчиненням 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

прошу: 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Додатки 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

„____”__________2016 р.                                               ______________ Іванов І. І. 

Ситуація 9. 

Вапринов А.П. з 02 вересня 2003 року працював машиністом гірничо-виймальних машин на 

шахті "ПРОЖЕКТОР" яка є структурним підрозділом ДП "Вугілля", і був звільнений з роботи 05 січня 

2016 року на підставі п.2 ст.40 КЗпП України в зв'язку з невідповідністю займаній посаді за станом 

здоров'я. До таких наслідків призвело те, що 21 квітня 2005 року під час виконання робіт в шахті 

"ПРОЖЕКТОР", яка є відокремленим структурним підрозділом ДП "Вугілля" зі мною трапився 

нещасний випадок. Даний факт підтверджується тим, що 12 травня 2016 року ДП "Вугілля" в особі 

відокремленого структурного підрозділу шахта "ПРОЖЕКТОР" склало акт про нещасний випадок, 

пов'язаний з виробництвом за формою Н-1.  

Як юрист, допоможіть Вапринову скласти позовна заява про відшкодування моральної шкоди, 

заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві 

 



До ________ ________________________________суду  

_____________________________________________обл. 

адреса:___________________________________________ 

Позивач: _____________________________________, 

проживаю за адресою:__________________, 

тел.:_________________, 

Відповідач: ______________________________________ 

 юридична адреса:_________________________________, 

тел.:__________________ 

Позовна заява 

про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві 
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.21, ст.43, ст.46 Конституції України, ст.153, ст.173, 

ст.237-1 КЗпП України, ст.23 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, - 

ПРОШУ: 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Судові витрати покласти на відповідача. 

Додатки: 

Дата                                                                                                                                        Підпис 

Ситуація 10 

Стропальнику Новомосковського механічного заводу Мирошниченку  І.П. 20.08...  р. при 

виконанні робіт по завантаженню готової продукції на залізничну платформу було заподіяне каліцтво, 

внаслідок якого він 15.12... р. медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) був визнаний 

інвалідом 2 групи з стовідсотковою втратою професійної працездатності. На підставі того, що комісія 

по розслідуванню нещасного випадку дійшла до висновку про наявність стовідсоткової вини 

Мірошниченко І.П. в порушенні правил безпеки, які привели до каліцтва то директор заводу 

відмовився визнавати факт заподіяння йому травми нещасним випадком, пов’язаним з виробництвом, 

а Фонд соціального страхування від нещасних випадків - від відшкодування заподіяної його здоров’ю 

шкоди. 

Дайте пораду Мірошниченку І.П. і складіть відповідний документ до суду. Необхідні дані 

визначить самостійно. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Самостійна робота 

Законспектуйте основні положення Цивільного кодексу України та вищезазначених 

законодавчих актів щодо відшкодування шкоди завданої здоров'ю та майну громадян.   

Методичні рекомендації: 

Здебільшого цивільно-правові зобов’язання виникають із договорів. Назва «недоговірне 

зобов’язання» підкреслює те, що воно виникло не з договорів чи будь-якого іншого правочину, а з 

односторонньої дії будь-якої особи. Підставою для виникнення може бути односторонній правочин 

або інше майнове надання однієї сторони другій.  

Одностороння дія, з якої виникло подібне зобов’язання, за характером має бути правомірною. Із 

недозволеної дії вини-кає зовсім інший тип недоговірних зобов’язань – заподіяння шкоди (деліктні 

зобов’язання).  

До недоговірних правомірних зобов’язань ЦК відносить такі категорії зобов’язань:  

1) публічне обіцяння винагороди без оголошення конкурсу;  

2) публічне обіцяння винагороди за результатами конкурсу;  

3) вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення;  

4) рятування здоров’я та життя іншої особи, майна фізичної або юридичної особи.  

Недоговірними зобов’язаннями (неправомірними) є:  

1) створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи;  

2) заподіяння шкоди;  

3) набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 



Зобов’язання з відшкодування шкоди є безпосереднім наслідком правопорушення, тобто 

порушення охоронюваних законом суб’єктивних особистих немайнових і майнових прав та інтересів 

учасників цивільних відносин. За своїм характером ці зобов’язання належать до недоговірних, тобто 

вони виникають поза межами договірних чи інших правомірних зобов’язальних відносин, що існують 

між потерпілим і заподіювачем шкоди.  

Зобов’язання з відшкодування шкоди є до того ж різно-видом зобов’язань односторонніх, тобто 

таких, коли з боку потерпілого (кредитора) існує лише право вимагати від право-порушника 

(боржника) виконання ним свого обов’язку відшко-дувати заподіяну ним шкоду, а на боржникові 

лежить лише обов’язок відшкодувати шкоду. Власне відшкодування шкоди, окрім того, що становить 

зміст обов’язку боржника, є також одним із способів захисту цивільних прав та інтересів судом (ч. 2 

ст. 16 ЦК). 

Виникнення зобов’язання з відшкодування шкоди ґрунту-ється на фактах заподіяння такої 

шкоди. Оскільки заподіяна шкода може або мати майновий характер, або бути лише моральною, згідно 

з пунктом 3 частини 2 статті 11 ЦК передбачається два різновиди підстав виникнення зобов’язань з 

відшкодування шкоди:  

а) заподіяння майнової (матеріальної) шкоди;  

б) заподіяння моральної шкоди іншій особі.  

Таким чином, підставами виникнення зобов’язання з від-шкодування шкоди визнають факти 

заподіяння шкоди майну фізичної або юридичної особи чи заподіяння моральної шкоди. У 

зобов’язаннях з відшкодування шкоди фактом, що їх по-роджує, є протиправна поведінка (дія, 

бездіяльність) – заподі-яння майнової (матеріальної) або моральної шкоди іншій особі.  

До загальних умов виникнення зобов’язань з відшкоду-вання шкоди належать:  

а) шкода;  

б) протиправність поведінки заподіювача шкоди;  

в) наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою правопорушника та її 

результатом;  

г) вина заподіювача шкоди.  

Шкоду як загальну умову виникнення зобов’язання з її відшкодування визнають через те, що за 

її відсутності питання про її відшкодування взагалі не виникає.  

Шкода означає сукупність несприятливих для особи, якій її заподіяно, особистих немайнових, а 

також майнових наслідків, що виникли унаслідок порушення суб’єктивних цивільних прав фізичної 

або юридичної особи. Майновою визнають шкоду, яку можна оцінити у грошовому еквіваленті. Під 

час її відшкодування спрацьовує принцип повного відшкодування. 

Шкоду, яку неможливо оцінити у грошовому еквіваленті, вважають немайновою або, що те саме, 

моральною.  

Моральна шкода – це фізичні або душевні страждання, що їх заподіяно фізичній особі 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю (ч. 1 ст. 1167 ЦК), які порушують її осо-бисті 

немайнові права або які посягають на належне фізичній особі майно, а також приниження честі, 

гідності, ділової репу-тації фізичної або юридичної особи.  

Попри те що моральна шкода є немайновою, її від-шкодовують грішми або іншим майном, 

незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню (ч. 3, 4 ст. 23 ЦК).  

Майнову шкоду, заподіяну неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим 

немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкоду, заподіяну майну фізичної або 

юридичної особи, відшкодовує у повному обсязі особа, яка її заподіяла.  

Моральну шкоду, заподіяну фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю, від-шкодовує особа, яка її заподіяла, за наявності її вини, крім випадків, встановлених 

частиною 2 статті 1167 ЦК. 

 


	Як юрист, допоможіть Вапринову скласти позовна заява про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві
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