
Інструкційно - методична карта практичного заняття № 9 

Дисципліна : Цивільне та сімейне право " 

Розділ : Цивільне право 

Тема заняття :   Договір міни, дарування , пожертви 

Зміст заняття : вирішення ситуацій щодо міни, дарування та пожертви» 

Мета заняття : 

навчальна - формування професійного уміння студентів щодо складання договорів міни, 

дарування, пожертви 

виховна -     сприяти підвищенню правової грамотності та вмінню студентів застосовувати 

діюче законодавство. 

Методичне забезпечення заняття : 

1. Цивільний кодекс України . 

2. Закон України " Про захист прав споживачів" 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань : 
 

2.1. Поняття договору міни, його форми та юридичні ознаки. 

2.2. Сторони договори міни, законодавство , яким регулюються відносини міни та момент 

виникнення права власності за договором. 

2.3. Поняття договору дарування , його форми та юридичні ознаки. 

2.4. Предмет договору дарування та його сторони. 

2.5. Момент виникнення права власності за договором дарування . 

2.6. Пожертва. 

3.Вирішення ситуацій: 

Ситуація 1. За договором міни Федорчук П.П передав Скворцову Т.І. 14 тис. шт. цегли, а в обмін 

повинен був отримати відповідну кількість досок . Скворцов же передачу Федорчуку 

пиломатеріалів затримав , а цеглу продав Григоренко С.Г. 

Дайте правову оцінку ситуації і визначте, можливі варіанти вирішення справи . 

Ситуація 2. 20 вересня 200... року Боровик В.М. за договором міни передав Вовченку М.М. 

половину у будинку, який належав йому на праві спільної часткової власності з Горобцм П.П. 

Коли ж Горобець, який на той час проходив службу у Збройних Силах України повернувся 

додому то зажадав від Боровика В.М. розірвання договору міни і передачі половини будинку йому за 

договором купівлі- продажу . 

Дайте правову оцінку ситуації.. 

Ситуація 3. 12 вересня 200... року Петренко І.Г. подарував міській бібліотеці 10 тис, грн. для 

закупівля юридичної літератури і створення в бібліотеці куточка юриста . Дирекція бібліотеки 

тривалий час тримала ці гроші на депозитному рахунку банка, а потім витратила на ремонт 

приміщення. Довідавшись про це Петренко зажадав повернення грошей і звернувся до Вас , як до 

юриста , за допомогою . 

Дайте пораду Петренку , визначивши всі можливі варіанти ситуації. 



Ситуація 4. Зінов"єв І.В. 20 травня 200... року- за договором дарування передав свій 

будинок Тацію І.Ф., за яким останній зобов"язався не пред"являти вимог Рудому П.С. щодо 

сплати йому боргу на суму 3 тис. грн. 

Через деякий час Зінов"ев довідався , що Рудий протягом б місяців 200.. .року передавав 

Тацію різні суми і повністю з ним розрахувався. 

Дайте параду Зінов"єву щодо розірвання договору дарування. 

Ситуація 5. У січні 200... року Федоренко СТ. подарував Харитонову Т.Г. свою 

половину будинку і посвідчив договір дарування у нотаріуса . Дмитріев , якому належала на 

праві спільної часткової власності друга половина будинку звернувся до суду з позовом про 

переведення на нього відповідно з ст. 362 ЦК прав покупця на подаровану Харитонову частину 

будинку, мотивуючи це тим, що Федоренко за договором дарування приховав фактично 

укладений договір купівлі- продажу. Як слід вирішити справу? ? 

Методичні вказівки: 

Для вирішення завдань практичного заняття слід керуватися ст.ст. 715 - 730 ЦК та 

параграфом 1 гл 54 ЦК. 

При цьому слід виходити з того , що договори міни та дарування спрямовані на 

відчудження права власності на предмети , які обмінюються або передаються в якості дарунку. 

Закон передбачає для них усну, письмову та письмову з нотаріальним посвідченням 

форму залежно від призначення предметів договорів, а на договори міни розповсюджує 

загальні положення купівлі- продаж}', договору поставки, договору контрактації та інших 

договорів , елементи яких можуть міститись в договорах міни. якщо це не суперечить суті 

зобов"язання . 

Сторонами цих договорів можуть бути фізичні. юридичні особи та інші суб'єкти 

цивільного права України . В той же час підприємницьким товариствам надається право 

укладати договори дарування між собою тільки у тих вішалках, коли право здійснювати 

дарування прямо встановлено установчими документами дарувальника . В дорученнях на 

укладання договорів дарування повинні бути зазначені обдаровані, так як в протилежному 

випадку такі доручення є нікчемними. 

Договори міни, якщо воші стосуються міни товару є реальними договорами, за якими 

право власності набувається сторонами одночасно після виконання зобов"язань щодо 

передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Договори дарування можуть бути реальними і консенсуальними, коли обумовлюється 

передача майна ( дарунку ) обдарованому в майбутньому . Обов'язковою умовою договору 

дарування є його безоплатність щодо дарувальника . Якщо договором передбачено інше, то 

такий договір не є договором дарування . 

 

 

Викладач Ю.М.Скляренко 

                                 Ю. В. Децюра 

 


