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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 
ВІДШКОДУВАННЯ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ 

Відшкодування збитків є одним із способів захисту 
цивільних прав та одночасно способом відшкодування 
майнової шкоди, що застосовується як в деліктних, так і в 
договірних зобов’язаннях. 

В контексті реалізації компенсаційної функції збитків 
особливий інтерес становить упущена вигода як складова 
частина збитків. Якщо з відшкодуванням реальних збитків 
на практиці проблем майже не виникає, реалізація права на 
відшкодування упущеної вигоди є досить ускладненою, і 
найчастіше суди відмовляють у задоволенні позову у зв’язку 
із недоказовістю як самого факту упущеної вигоди, так і її 
розміру. 
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Оскільки відшкодування збитків є заходом цивільно-правової 
відповідальності, його застосування можливе за наявності умов 
відповідальності, передбачених законом, до яких відносяться: 
неправомірність поведінки боржника; наявність збитків; причинний 
зв’язок між протиправною поведінкою боржника та збитками; вина 
боржника, за винятком випадків, коли в силу прямої вказівки закону 
обов’язок відшкодування завданої шкоди покладається на відповідальну 
особу незалежно від вини. 

У рамках представленого дослідження ми зосередимося саме на такій 
умові, як наявність збитків у вигляді упущеної вигоди, щодо якої кредитор 
має довести як сам її факт, так і обґрунтувати її розмір. Доводячи факт 
існування збитків, необхідно враховувати, що упущена вигода є 
неотриманими доходами, тобто носить ймовірний (абстрактний) характер, 
отже кредитор повинен довести, що ці доходи (вигода) побудовані не на 
можливих очікуваннях, а дійсно були б ним отримані, якби зобов’язання не 
було порушено боржником. Як слушно зазначається в літературі з цього 
приводу, «з боржника не можуть бути стягнені неодержані кредитором 
доходи за відсутності доказів того, що кредитор готовий був до вчинення 
дій, спрямованих на одержання прибутку, мав для цього всі майнові, 
кадрові та організаційні можливості, але з вини боржника ці дії не були 
доведені до логічного завершення, або ці дії повністю були вчинені, але не 
принесли очікуваних доходів з вини боржника» [1, с. 78]. Підтвердженням 
реальної можливості отримання прибутку кредитором у майбутньому є, 
наприклад, відповідні договори з контрагентами, які відповідають цілям 
його діяльності та опосередковують його майновий інтерес. У деяких 
випадках критерієм для вирішення питання про наявність збитків у 
вигляді упущеної вигоди є не конкретні приготування кредитора до 
отримання доходів, а потенційні можливості реального отримання доходів 
за звичайних обставин. У цьому випадку, як слушно зазначається в 
літературі, «свідченням заподіяння шкоди у вигляді упущеної вигоди є 
зменшення обсягів випуску і реалізації кредитором продукції, яку він 
постійно виробляє і реалізує» [1, с. 79], що може підтверджуватися 
відповідними бухгалтерськими та податковими документами. 
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Обґрунтовуючи розмір упущеної вигоди, слід враховувати низку 
обставин. У п. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) 
упущена вигода трактується через недоодержані доходи [2], а у ч. 1 ст. 225 
Господарського кодексу України (далі — ГК України) через недоодержаний 
прибуток [3]. Не дивлячись на спільність ЦК України та ГК України щодо 
упущеної (втраченої) вигоди як складової частини збитків, економічні 
категорії «прибуток» та «дохід» не є тотожними, що випливає зі змісту 
п.1.1. ст. 134 Податкового кодексу України [4]. Отже, прибуток є різницею 
між доходом та собівартістю товарів, робіт, послуг, а також необхідними 
витратами, причому основну частину цих витрат при відшкодуванні 
упущеної вигоди становлять не понесені (збережені) витрати. З огляду на 
зазначене, формулювання упущеної вигоди за ГК України вважаємо більш 
вдалим, оскільки розраховувати упущену вигоду слід з вирахуванням 
непонесених (збережених) потерпілою стороною витрат, які зазвичай є 
необхідними для отримання доходу, але реально не здійсненні, наприклад, 
вартість сировини й основних матеріалів, заробітна платня та інші 
виплати працівникам, плата за оренду, амортизація тощо. Врахування 
непонесених (збережених) витрат унеможливлює безпідставне збагачення 
потерпілої сторони за рахунок порушення договору, що цілком 
узгоджується й з міжнародною практикою. Так, у ст. 7.4.2 Принципів 
УНІДРУА зазначено, що збиток складають будь-які понесені стороною 
втрати та вигода, яку вона втратила, враховуючи вигоду потерпілої 
сторони, яку вона отримала внаслідок того, що вона уникнула витрат [5, 
с. 224]. 

Також при розрахунку упущеної вигоди слід враховувати норму ч. 4 ст. 
623 ЦК України (згідно з якою при визначенні неодержаних доходів 
(упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх 
одержання), яка цілком узгоджується з п. 2 ст. 7.4.3. Принципів УНІДРУА, 
відповідно до якої компенсації підлягає втрата сприятливої можливості 
пропорційно ймовірності її виникнення [5, с. 224]. 

Ще одне правило, яке застосовується для визначення розміру упущеної 
вигоди, передбачене п. З ст. 22 ЦК України, полягає в тому, що якщо особа, 
яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної 
вигоди, що має 
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відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від 
доходів, одержаних особою, яка порушила право. 

Таким чином, реалізація права позивача на відшкодування збитків 
залежить від ефективності його діяльності по доведенню (з відповідним 
документальним підтвердженням) понесених ним збитків у вигляді 
упущеної вигоди, визначенню її розміру, доказуванню заходів, які вжиті 
позивачем щодо одержання доходів. 
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