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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – для усіх спеціалізацій 

4. Назва дисципліни – Деліктні зобов’язання  

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.3. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший  

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4/120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 41,5 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 24,9 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 16,6 

 самостійна робота (годин) – 70 

 % від загального обсягу – 58,1 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,0 

 самостійної роботи – 1,4 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 24 

 % від загального обсягу – 19,92 

 лекційні заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 11,62 

 семінарські заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 8,3 
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 самостійна робота (годин) – 96 

 % від загального обсягу – 79,68  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1 

 самостійної роботи – 4 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.10. Римське право; НПФ 1.3.1.3. 

Цивільне право; НПФ 1.3.1.8. Цивільне 

процесуальне право 

 2) супутні дисципліни – ВДПП 2.1.20. Докази та доказування у 

цивільних справах 

 

 3) наступні дисципліни – ВДПП 2.1.19.Методика складання цивільної 

процесуальної документації;  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

1.1) Називати понятійний апарат та загальні умови виникнення деліктних зобов’язань. 

1.2) Описувати специфіку кожного виду деліктних зобов’язань. 

1.3) Показувати порядок обчислення розміру відшкодування майнової і моральної шкоди. 

1.4) Називати сучасні доктринальні тенденції розвитку деліктних зобов’язань 

2. Розуміння 

2.1) Класифікувати види деліктних зобов’язань за різними критеріями. 

2.2) Обговорювати основні проблеми визначення розміру відшкодування майнової та 

моральної шкоди. 

2.3) Пояснювати умови виникнення деліктних зобов’язань.  

2.4) Пояснювати різницю між деліктними та договірними зобов’язаннями. 

2.5) Будувати конкретну конструкцію причинно-наслідкового зв’язку як умову виникнення 

деліктного зобов’язання.  

3. Застосування знань  

3.1) Правильно тлумачити і застосовувати нормативні акти, що регулюють відносини у 

сфері недоговірного відшкодування шкоди. 

3.2) Всебічно, повно, об'єктивно і швидко з’ясовувати всі необхідні обставини для 

правильного вирішення справ про відшкодування шкоди у деліктних правовідносинах. 

3.3) Обґрунтовувати рішення при вирішенні конкретних казусів (деліктів).  

3.4) Складати позовні заяви про відшкодування майнової та моральної шкоди. 

4. Аналіз 

4.1) Аналізувати причинно-наслідковий зв'язок у конкретних ситуативних завданнях. 

4.2) Розділяти на складові відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю фізичної 

особи, а також майну фізичної та юридичної особи. 

4.3) Робити висновок про наявність чи відсутність деліктного зобов’язання.  

4.4) Досліджувати факт наявності чи відсутності вини завдавача шкоди. 

5. Синтез 

5.1) Поєднувати наявність умов виникнення деліктного зобов’язання.  

5.2) Пояснювати наявність чи відсутність підстав звільнення від деліктної 
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відповідальності. 

5.3) Установлювати зв’язок між причиною (протиправною поведінкою завдавача шкоди) і 

наслідком (шкодою) для виникнення деліктного зобов’язання. 

6. Оцінювання 

6.1) Оцінювати всі обставини справи про завдання шкоди. 

6.2) Робити висновок про наявність підстави для деліктної відповідальності. 

6.3) Пояснювати наявність підстав для зменшення чи збільшення розміру відшкодування 

шкоди. 

6.4) Встановлювати підстави для виплати страхового відшкодування. 

7. Створення (творчість) 

7.1) Розробляти проекти позовних заяв про відшкодування майнової та моральної шкоди. 

7.2) Придумувати обґрунтування рішень суду при вирішенні конкретних казусів (деліктів). 

7.3) Будувати план порядку здійснення захисту цивільних прав та інтересів особи, яка 

потерпіла майнової та моральної шкоди. 

7.4) Пропонувати проекти змін та доповнень до чинного законодавства про відшкодування 

шкоди. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Деліктні зобов’язання як інститут цивільного права України 

Походження деліктних зобов’язань. Деліктні зобов’язання у приватному праві 

Стародавнього Риму. Історія розвитку деліктних зобов’язань в Україні: старослов’янському, 

дореволюційному, радянському і сучасному праві. 

Поняття та ознаки деліктних зобов’язань. Деліктні зобов’язання і зобов’язання 

внаслідок завдання шкоди: проблема співвідношення.  

Концепції деліктних зобов’язань у цивільно-правовій доктрині. Сучасна вітчизняна 

концепція деліктних зобов’язань.  

Деліктні зобов’язання в системі зобов’язань в цивільному праві України. Деліктні 

зобов’язання і договірні зобов’язання. Деліктні зобов’язання і зобов’язання зі створення 

загрози завдання шкоди. Деліктні зобов’язання і зобов’язання із набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави. Деліктні зобов’язання і зобов’язання внаслідок рятування 

здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Деліктні 

зобов’язання і зобов’язання внаслідок завдання шкоди. 

Функції деліктних зобов’язань. Охоронна і захисна функція. Відновлювальна і 

компенсаційна функції. Превентивно-виховна функція. Каральна функція. 

 

Тема 2. Деліктні зобов’язання як правовідносини 

Суб’єкти правовідносин із деліктних зобов’язань. Деліктоздатність як передумова 

виникнення деліктних зобов’язань. Поняття, значення та види цивільної деліктоздатності. 

Боржник і кредитор у деліктному зобов'язанні. Спільне завдання шкоди декількома особами 

та їх відповідальність. Регресна вимога при відшкодуванні шкоди. Відшкодування шкоди 

особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність. 

Об’єкти правовідносин із деліктних зобов’язань. Зміст правовідносин із деліктних 

зобов’язань. Принцип повного відшкодування. Врахування вини потерпілого і матеріального 

становища особи, що завдала шкоду. 

Поняття і зміст деліктної відповідальності. Особливості деліктної відповідальності. 

Співвідношення понять «деліктне зобов’язання» і «деліктна відповідальність». 

 

Тема 3. Підстава та умови виникнення деліктних зобов’язань  

Співвідношення понять «підстава» та «умова». Делікт як підстава виникнення 

деліктних зобов’язань. Загальні та спеціальні умови.  
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Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань. Майнова і моральна шкода. 

Співвідношення понять «шкода» і «збитки». Характерні ознаки збитків. Види збитків: прямі 

і непрямі збитки. Склад збитків: реальні збитки і упущена вигода.  

Поняття протиправної поведінки. Конструкція деліктних зобов’язань: «принцип 

завдання» і «принцип вини». Форми протиправної поведінки деліквента: рішення, дія і 

бездіяльність. Ознаки протиправної бездіяльності. Випадки правомірного завдання шкоди. 

Виконання обов’язку, зокрема наказу командира (начальника). Згода потерпілого. 

Самозахист (необхідна оборона). Крайня необхідність. Прийняття закону про припинення 

права власності на певне майно. 

Причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача як умова 

виникнення деліктних зобов’язань. Теорії причинно-наслідкового зв’язку. Основні 

положення про причинність. Простий і складний причинно-наслідковий зв'язок.  

Вина як умова виникнення деліктних зобов’язань. Ознаки вини в цивільному праві. 

Умисел і необережність як форми вини. Значення грубої і легкої необережності у цивільному 

праві. Деліктна відповідальність незалежно від вини заподіювача шкоди. Вина потерпілого. 

Проблема змішаної вини в цивільному праві. 

 

Тема 4. Підстави звільнення від обов’язку із делікту 

Випадок. Поняття та ознаки випадку як підстави звільнення від деліктної 

відповідальності. Походження поняття «випадок».  

Непереборна сила. Походження поняття «непереборна сила». Теорії непереборної сили: 

суб’єктивна та об’єктивна. Співвідношення понять «непереборна сила» і «форс-мажор». 

Співвідношення понять «непереборна сила» і «випадок». 

Умисел потерпілого. Поняття умислу потерпілого. Значення дієздатності потерпілого 

для звільнення заподіювача шкоди від обов’язку її відшкодувати. 

 

Тема 5. Способи та порядок відшкодування майнової та моральної шкоди 

Поняття майнової шкоди. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування 

шкоди в натурі. Відшкодування завданих збитків. Склад збитків. Упущена вигода. Реальні 

збитки. Принцип повного відшкодування майнової шкоди і принцип реального 

відшкодування. Способи відшкодування майнової шкоди залежно від об’єкта посягання 

(шкода, завдана майну; шкода, завдана здоров’ю; шкода, завдана життю).  

Визначення розміру відшкодування майнової шкоди. Підстави для збільшення та 

зменшення розміру відшкодування майнової шкоди. Способи доказування розміру завданої 

майнової шкоди. 

Поняття моральної шкоди. Способи відшкодування моральної шкоди. Натурально-

речовий і грошовий способи. Основні засади визначення розміру відшкодування моральної 

шкоди: справедливість, розумність, добросовісність. 

Об’єктивні та суб’єктивні критерії визначення розміру моральної шкоди. Особливості 

визначення розміру моральної шкоди, завданої у разі пошкодження чи знищення майна 

потерпілого, завдання ушкодження здоров’я, приниження честі, гідності та ділової репутації 

фізичної особи, а також завдання смерті фізичної особи. Особливості визначення розміру 

моральної шкоди, завданої юридичній особі приниженням її ділової репутації. 

Основні методики визначення розміру моральної шкоди. Значення проведення 

психолого-психіатричної експертизи та психолого-медико-психіатричної експертизи для 

оцінки душевних страждань фізичної особи. 

Порядок здійснення відшкодування моральної шкоди. 

Відмінність між регресним позовом та позовом про відшкодування шкоди.  

 



6 

Тема 6. Деліктні зобов’язання внаслідок завдання шкоди працівником юридичної чи 

фізичної особи 

Поняття та характерні ознаки зобов'язань внаслідок завдання шкоди працівником чи 

іншою особою юридичної чи фізичної особи. Умови виникнення деліктного зобов’язання. 

Ознаки протиправної поведінки. Складові елементи причинного зв’язку (складний зв'язок). 

Сутність вини фізичної чи юридичної особи, працівник якої завдав шкоду. Регресне 

зобов’язання. Зіткнення цивільно-правової і матеріальної відповідальності. Особливості 

відшкодування шкоди, завданої учнями, студентами, практикантами та стажерами. 

 

Тема 7. Деліктні зобов’язання внаслідок завдання шкоди органами влади чи їх посадовою 

або службовою особою 

Поняття та характерні ознаки зобов'язань внаслідок завдання шкоди, завданої органами 

державної влади, органами влади Автономної республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, а також незаконними діями їх посадових або службових осіб. Суб’єкти 

деліктної відповідальності. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної 

влади, органами влади Автономної республіки Крим та органами місцевого самоврядування 

в галузі нормотворчої діяльності.  

Умови виникнення деліктного зобов’язання. Ознаки протиправної поведінки. Складові 

елементи причинного зв’язку (складний зв'язок). Значення вини посадової або службової 

особи, яка завдала шкоди. Регресне зобов’язання.  

Поняття і характерні ознаки зобов’язання внаслідок завдання шкоди незаконними діями 

посадових осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду. Суб’єкти деліктної відповідальності.  

Умови виникнення деліктного зобов’язання. Ознаки протиправності поведінки 

завдавача шкоди. Види незаконних дій посадових осіб органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Юридичне 

значення самообмови. Види шкоди і способи її відшкодування. Складові елементи 

причинного зв’язку (складний зв'язок). Значення вини посадової або службової особи, яка 

завдала шкоди. Особливості регресної вимоги у деліктному зобов’язанні 

Особливості зобов’язання внаслідок завдання шкоди незаконним рішенням суду у 

цивільній справі. 

Участь держави у зобов’язаннях внаслідок завдання шкоди злочином.  

 

Тема 8. Деліктні зобов’язання внаслідок завдання шкоди малолітньою, неповнолітньою, 

недієздатною, адієздатною особою 

Особливості деліктних зобов’язань із неповноцінним суб’єктом.  

Суб’єкти відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами. Умови виникнення 

деліктного зобов’язання. Складові елементи причинного зв’язку (складний зв'язок). Значення 

вини суб’єкта відшкодування. Завдання шкоди декількома малолітніми особами.  

Суб’єкти відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми особами. Умови виникнення 

деліктного зобов’язання. Складові елементи причинного зв’язку (складний зв'язок). Значення 

вини суб’єкта відшкодування. Завдання шкоди декількома неповнолітніми особами. Регресне 

зобов’язання.  

Суб’єкти відшкодування шкоди, завданої недієздатними особами. Умови виникнення 

деліктного зобов’язання. Складові елементи причинного зв’язку (складний зв'язок). Значення 

вини суб’єкта відшкодування.  

Випадки відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав.  

Особливості виникнення деліктних зобов’язань внаслідок завдання шкоди фізичною 

особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними 

(адієздатними особами). 
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Тема 9. Деліктні зобов’язання внаслідок завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки  

Поняття джерела підвищеної небезпеки. Розвиток вчення про джерело підвищеної 

небезпеки. Ознаки джерела підвищеної небезпеки. Види джерел підвищеної небезпеки. 

Поняття та ознаки транспортного засобу як джерела завдання шкоди.  

Умови виникнення деліктного зобов’язання. Особливості вираження протиправної 

поведінки заподіювача шкоди. Діяльність особи, пов’язана з транспортним засобом, як умова 

виникнення зобов’язань. Складові елементи причинного зв’язку (складний зв'язок). Значення 

вини для виникнення деліктного зобов’язання.  

Суб’єкт відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. Поняття 

володільця джерела підвищеної небезпеки. Юридичний і матеріальний критерії. Правові 

підстави виникнення права володіння транспортним засобом. 

Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії джерел підвищеної 

небезпеки. Особливості відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності внаслідок 

взаємодії транспортних засобів. Особливості відшкодування шкоди, завданої транспортним 

засобом у випадку незаконного заволодіння ним. Особливості відшкодування шкоди, завданої 

гіроскутером, ховербордом, моноколесом, сегвеєм, електроскутером, трициклоподом та іншими 

електричними пристроями. 

Значення цивільного страхування відповідальності власників джерел підвищеної 

небезпеки. Порядок виплати страхового відшкодування в разі укладення однією особою договору 

обов’язкового та договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності в декількох 

страховиків. Особливості здійснення страхового відшкодування в разі завдання шкоди внаслідок 

взаємодії транспортних засобів. 

Особливості відшкодування шкоди, завданої підрядними роботами. 

Підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищеної 

небезпеки. Непереборна сила. Умисел потерпілого. 

 

Тема 10. Деліктні зобов’язання внаслідок завдання шкоди каліцтвом, іншим 

ушкодження здоров’я чи смертю фізичної особи 

Поняття і характерні ознаки зобов’язань внаслідок завдання шкоди каліцтвом чи іншим 

ушкодженням здоров’я. Умови виникнення деліктного зобов’язання. Специфіка об’єкта 

посягання. Форми вираження протиправної поведінки заподіювача шкоди: каліцтво (травма і 

професійне захворювання) та інше ушкодження здоров’я (загальне захворювання).  

Порядок обчислення розміру відшкодування. Значення втрати загальної і спеціальної 

працездатності потерпілою особою. Підстави зменшення і збільшення розміру 

відшкодування. Особливості визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва 

чи іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, а 

також фізичної особи-підприємця. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим 

ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи. 

Поняття і характерні ознаки зобов’язань внаслідок завдання шкоди життю фізичної 

особи. Умови виникнення деліктних зобов’язань. Способи відшкодування завданої шкоди. 

Відшкодування витрат на поховання. Особи, які мають право на відшкодування шкоди у разі 

смерті потерпілого. Підстави зменшення і збільшення розміру відшкодування. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Деліктні 

зобов’язання як 

інститут цивільного 

права України 

7 2 1 – – 4 11,4 1 0,4 – – 6 

2. Деліктні 

зобов’язання як 

правовідносини 

7 2 1 – – 4 11,4 1 0,4 – – 10 

3. Підстава та умови 

виникнення 

деліктних 

зобов’язань 

12 4 2 – – 6 12,4 2 0,4 – – 10 

4. Підстави звільнення 

від обов’язку із 

делікту 

10 2 2 – – 6 10,4 – 0,4 – – 10 

5. Способи та порядок 

відшкодування 

майнової та 

моральної шкоди 

12 4 2 – – 6 10,4 – 0,4 – – 10 

6. Деліктні 

зобов’язання 

внаслідок завдання 

шкоди працівником 

юридичної чи 

фізичної особи 

11 2 1 – – 8 13 2 1 – – 10 

7. Деліктні 

зобов’язання 

внаслідок завдання 

шкоди органами 

влади, судовими та 

правоохоронними 

органами, чи їх 

посадовою або 

службовою особою 

11 2 1 – – 8 13 2 1 – – 10 

8. Деліктні 

зобов’язання 

внаслідок завдання 

шкоди малолітньою, 

неповнолітньою, 

недієздатною, 

адієздатною особою 

16 4 2 – – 10 14 2 2 – – 10 
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9. Деліктні 

зобов’язання 

внаслідок завдання 

шкоди джерелом 

підвищеної 

небезпеки 

18 4 4 – – 10 14 2 2 – – 10 

10. Деліктні 

зобов’язання 

внаслідок завдання 

шкоди каліцтвом, 

іншим ушкодженням 

здоров’я чи смертю 

фізичної особи 

16 4 4 – – 8 14 2 2   10 

 Всього годин: 120 30 20 – – 70 120 14 10 – – 96 

 

4.2. Аудиторні заняття 
4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом. 

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються 

в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 
4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 
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4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену. 

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання. 

ЗРАЗОК 

1. Поняття та особливості деліктних зобов’язань. 

2. Значення вини як умови виникнення деліктних зобов’язань. 

3. Особливості відшкодування моральної шкоди. 

 

 

6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
   

 100 балів  
    

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 

 5 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 

 

     

40 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-

методичних матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні джерела 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВРУ. – 1996. – № 30. – Ст. 

141. 

2. Цивільний кодекс України: Офіційний текст/ Міністерство юстиції України. – К.: 

Юрінком Інтер, 2003. – 464с. 

3. Гринько С. Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права : поняття, система, 

рецепція : монографія / С. Д. Гринько ; за наук. ред. Є. О. Харитонова. ― Хмельницький : 

Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. ― 724 с. 

4. Боброва Д. В. Зобов’язання із заподіяння шкоди / Д. В. Боброва // Цивільне право 

України : [підручник] : [у 2 кн.] / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; [за ред. 

О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 2. – С. 505–566. 

5. Цивільне право України : [підручник] : [у 2 т.] / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, 

І. В. Жилінкова та ін.; [за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 

В. Л. Яроцького] . – К. : Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с. 

6. Цивільне право України. Особлива частина : [підручник] / Т. В. Боднар, 

С. И. Бервено, С. М. Безклубий та ін. ; [за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, 

Р. А. Майданика] . – 3–тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. 

7. Цивільне право України : [навч. посіб.] / Ю. В. Білоусов, А. В. Ватрас, С. Д. Гринько 

та ін. ; [за ред. Р. О. Стефанчука]. – К. : Правова єдність, 2009. – 536 с.Цивільне право 

України. Договірні та недоговірні зобов’язання: [підручник] / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, 

В.І. Бобрик та ін. : [за заг. ред.С.С.Бичкової]. – 3–тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2014. – 

496 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Агарков М. М. Обязательства из причинения вреда (действующее право и задачи ГК 

СССР) / М. М. Агарков // Проблемы социалистического права. – 1939. – № 1. – 192 с. 

2. Антимонов Б. С. Гражданская ответственность за вред, причинённый источником 

повышенной опасности / Б. С. Антимонов. – М.: Юриздат, 1952. – 296 с. 

3. Белякова А. М. Возмещение вреда, причинённого источником повышенной 

опасности / А. М. Белякова. – М.: Изд - во МГУ, 1967. – 56 с. 

4. Белякова А. М. Возмещение причинённого вреда / А. М. Белякова. – М.: Изд - во 

МГУ, 1972. – 102 с. 

5. Бєлоконєв В. Застосування законодавства про порядок відшкодування шкоди, 

заподіяної незаконними діями правоохорнних органів: процесуальні проблеми / 

В. Бєлоконєв // ПУ. – 1996. – № 6. – С.27. 
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12. http://www.minjust.gov.ua/ — Міністерство юстиції України.  

13. http://zakon.nau.ua/ — Професійна юридична система Мега-НаУ.  
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