
Практичне заняття № 14 

Тема заняття. Вирішення ситуацій щодо відшкодувння шкоди завданої малолітньою та 

неповнолітньою особою, джерелом підвищеної небезпеки, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю 

Мета заняття: навчити студентів кваліфіковано, спираючись на окремі нормативні акти 

вирішувати практичні ситуації Студенти повинні: 

знати: поняття “шкода”, “відшкодування шкоди” вміти: вирішувати практичні ситуації 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: Інструкція з техніки безпеки, бланк договору 

Наочність: опорні конспекти з теми 

Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер. 
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9. Питання для актуалізації опорних знань 

10. Визначити загальні положення відшкодування шкоди? 

11. Які Ви знаєте форми відшкодування шкоди? 

12. У чому суть відшкодування шкоди у разі каліцтва? 

Зміст роботи 

Завдання №1. Вирішення ситуацій. 

Ситуація 1.  

Водій автомобіля Громов, залишивши працюючим двигун, вискочив з салону автомобіля до 

кіоску за газетою. Драч М., який перебував у нетверезому стані, вирішив «покататися», сів в машину 

і вчинив наїзд на пішохода. Що таке джерело підвищеної небезпеки? Хто буде нести відповідальність 

за заподіяну в даному ви; падку шкоду? 

Ситуація 2 

Неповнолітні Іващенко (15 років) і Мірошниченко(16 років), відпочиваючи в дитячому таборі, 

розпалили багаття біля поля з пшеницею. Внаслідок загорання пшениці площею 2 га землі 

фермерському господарству було завдано збитків на суму приблизно 15 тисяч грн. Господарство 

звернулося до керівника дитячого табору з вимогою про відшкодування завданих збитків. 

Вкажіть осіб, які повинні відшкодувати збитки фермерському господарству. 

Ситуація 3 

Наталя проходила парком. Собака породи бультер’єр, що належала Миколі напала на Наталю, 

порвавши її пальто та покусав. Пальто ремонту не підлягало, а від отриманих укусів Наталя проходила 

курс лікування. Микола відмовився відшкодовувати шкоду, в т.ч., моральну на суму 2000 грн., 

пояснюючи, що собака була на повідку і несподівано вирвалася з рук власника. Наталя наполягала на 

відшкодуванні шкоди незалежно від вини власника, оскільки такі собаки є небезпечні і їх утримання 

в деяких країнах є заборонені. 

Вирішіть спір. Відповідь обґрунтуйте. 

Ситуація 4 

До суду з позовною заявою до АТП-11 звернулися пасажири автобусу, який належить АТП-11. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%25%d0%a00%25%d0%922%25%d0%a0_1_%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Із обставин справи з’ясувалося, що перетинаючи залізничний переїзд, автобус зіткнувся з потягом. 

Внаслідок аварії пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження, деякі з них стали інвалідами другої 

і першої групи. Під час слідства водій автобусу показав, що переїзд, який перебуває у віданні залізниці, 

був регульований, але світлофор не працював. Тому водій, не побачивши потягу, поїхав через переїзд, 

через що трапилася транспортна пригода. 

На кого і в якому розмірі буде покладена відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю 

громадян? 

Ситуація 5.  

Фомін С. працював токарем в перевізному Депо. Під час роботи з металом пошкодив око. За 

висновком технічного інспектора причиною нещасного випадку стала відсутність захисних окулярів. 

Суд в позові про відшкодування шкоди відмовив. В рішенні, зокрема, зазначалося, що Фомін С. є 

досвідченим робітником, знаючи про можливу небезпеку, повинен був повідомити адміністрацію про 

необхідність забезпечення окулярами. В касаційній скарзі позивач звернув увагу на те, що за законом 

підприємство повинно забезпечити безпечні умови праці незалежно від досвідченості працівника. 

Чи правильне рішення суду? Відповідь обґрунтуйте. 

Ситуація 6.  

Працівник поліції Матвійчик зупинив водія АТП - 12 Старкова, сів за кермо і почав 

переслідувати правопорушника. На слизькі дорозі він перевищив швидкість, не справився з 

керуванням автомобілем і перевернувся. В результаті цього він ще пошкодив автомобіль Старкова. 

Хто повинен відшкодувати шкоду Старкову і АТП?  

Ситуація 7.  

Душевнохворий Матвієнко проник в квартиру Токаренко і привів в непридатність належне її 

майно, заподіявши шкоду на суму 5000 грн. Токаренко пред’явила позов про стягнення цієї суми до 

матері Матвієнка, яка не здійснювала належного нагляду за своїм хворим сином. У процесі судового 

розгляду було встановлено, по-перше, що Матвієнко не був визнаний недієздатним у встановленому 

законом порядку, по-друге, що його мати під час спричинення сином шкоди була тяжко хвора і 

знаходилася на стаціонарному лікуванні в лікарні. Хто має бути відповідачем за позовом Токаренко? 

Ситуація 8.  

У результаті зіткнення трамваю і вантажного автомобіля, котрий належав автокомбінату, 

Шевчук, який стояв на задній площадці трамваю, був викинутий на бруківку і отримав перелом обох 

ніг. Після виходу з лікарні він звернувся в суд з позовом до управління пасажирського транспорту, 

вимагаючи відшкодування шкоди. Як було встановлено, причиною зіткнення послужила та обставина, 

що у вантажівці, котра переїжджала вулицю, несподівано заглух двигун і вона зупинилася на 

трамвайній колії, через це управління заперечувало проти позову, вказуючи, що нещасний випадок 

стався внаслідок порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху. Представник автокомбінату, 

який був притягнений судом як співвідповідач, також заперечував проти позову, посилаючись на 

відсутність у справі даних, які засвідчують порушення водієм правил дорожнього руху. Хто є 

суб’єктом відповідальності за шкоду, заподіяну Шевчуку? Яке рішення повинен винести суд? 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи. 
Щоб виконати це завдання скористайтеся теоретичним матеріалом Для настання деліктної 

відповідальності відповідно до ст. 1166 ЦКУ необхідна наявність складу правопорушення, а саме: а) 

наявність шкоди; б) протиправна поведінка заподіювача шкоди; в) причинний зв’язок між шкодою та 

протиправною поведінкою заподіювача. Перераховані підстави визнаються загальними, оскільки 

необхідні для всіх випадків відшкодування шкоди. Шкода полягає у будь-якому знеціненні блага, що 

охороняється правом, а майнова шкода - у зменшенні майнової сфери потерпілого, що, своєю чергою, 

тягне за собою негативні майнові наслідки для правопорушника. 

Частина 1 ст. 1166 ЦКУ передбачає, що 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. Тобто відшкодуванню підлягає не лише реальна шкода (майно, втрачене або пошкоджене в 

результаті протиправної поведінки), але й упущена вигода. Теорія цивільного права базується на 

принципі генерального делікту, відповідно до якого кожному заборонено завдавати шкоди майну 

іншої особи, що і знайшло юридичне втілення в ст. 1166 ЦКУ. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1166 ЦКУ особа звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкода 

завдана не з її вини. Таким чином, підставою деліктної відповідальності є вина - психічне ставлення 



осудної особи до вчиненого неї протиправного діяння, а також до негативних наслідків, що настали в 

результаті такої поведінки або діяння. 

 


