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логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 
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8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Інститут відшкодування шкоди в цивільному 

законодавстві – це інститут, що забезпечує реакцію 

суспільства на порушення норм права та виконує 

відновлювальну функцію, спрямовану на приведення 

майнового стану потерпілого до стану, що існував до 

правопорушення. За своєю суттю інститут 

відшкодування шкоди також відіграє допоміжну роль у 

забезпеченні виконання функцій іншими інститутами. 

Відшкодування збитків – це одна з форм цивільно-

правової відповідальності, яка залежно від підстав 

виникнення поділяється на договірну та позадоговірну. 

Відповідальність, що настає в разі завдання будь-кому 

протиправної шкоди, коли заподіювач не перебуває в 

договірних відносинах із потерпілим, є деліктною 

(позадоговірною) відповідальністю.. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

закріплення та поглиблення набутих здобувачами вищої 

освіти теоретичних знання з правового регулювання 

зобов’язань, які виникають із заподіяння шкоди 

протиправними діями суб’єктів цивільно-правових 

відносин (деліктних зобов’язань), оволодіння навичками 



 

правильного використання набутих знань в процесі 

виконання своїх службових обов'язків за обраним фахом, 

вивчення основних наукових течій в цій сфері. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави і права, Римське право, Цивільне 

право, Цивільний процес, Сімейне право, Спадкове 

право, Договірні зобов'язання. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу здобувачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

               Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, 

які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 



 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: визначення поняття зобов’язань з відшкодування 

шкоди, їх принципів, функцій; характеристику 

класифікації зобов'язань з відшкодування шкоди за 

різними критеріями; відмінності між категоріями «засоби 

захисту» і «засоби відповідальності»; характеристику 

умов відповідальності, що включаються до визначення 

складу цивільного правопорушення; основні відмінності 

між договірною та недоговірною відповідальністю; 

особливості зобов’язань з відшкодування шкоди з 

активною та пасивною множинністю; співвідношення 

понять «заподіювач шкоди (деліквент)» і «потерпілий»; 

характеристику співвідношення понять «майнова шкода» 

та «збитки»; умови виникнення зобов'язань з 

відшкодування моральної шкоди; загальну 

характеристику відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я фізичної особи; 

специфічні риси відшкодування шкоди, завданої смертю 

фізичної особи; умови відшкодування шкоди, завданої 

актами влади, органами, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури та суду; загальну характеристику 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки; особливості відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

вміти: давати вірну юридичну кваліфікацію 

означеним фактичним відносинам; тлумачити норми, що 

регулюють зобов’язання з відшкодування шкоди; 

застосовувати на практиці діюче законодавство; 

розробляти проекти позову та іншої документації, для 

захисту прав та інтересів при заподіянні шкоди. 
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