
Інструкційно – методична карта практичного заняття № 14. 

Дисципліна: Цивільне та сімейне право. 

Тема заняття 2.14: Договір доручення, договір комісії, управління майном.   

Зміст заняття: Розв’язання ситуацій щодо порушення істотних умов договорів доручення, 

комісії, управління майном та укладання договору доручення і комісії. 

Мета заняття:  

навчальна – формування знань студентів щодо виникнення та врегулювання відносин 

доручення. 

виховна – сприяти формуванню правової грамотності студентів, виховувати у  них 

почуття безумовного дотримання закону. 

Методичне забезпечення заняття: 

1. Цивільний кодекс України. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

2.1. Поняття договору доручення,  його сторони форма та зміст. 

2.2. Обов’язки   повереного та довірителя. 

2.3. Припинення договору доручення та його наслідки. 

ІІІ. Вирішення ситуацій. 

 
Ситуація 1. В якій із нижченаведених ситуацій присутній договір доручення?відповідь 

аргументуйте. 

1. Бабуся відправила 13-річного онука здати в хімчистку її пальто, видала для цього внукові 

необхідну суму грошей, нагадавши, щоб під час оформлення замовлення в хімчистці внук 

зазначив саме її ім'я та домашню адресу, аби потім бабуся могла самостійно за квитанцією забрати 

пальто. 

2. Металургійний завод для задоволення своїх потреб у сировині домовився з підприємцем, 

що той скуповуватиме металобрухт і постачатиме його на завод. Всі витрати підприємця завод 

зобов'язався компенсувати. 

4. 3 метою поповнення обігових коштів акціонерного товариства загальні збори акціонерів 

доручили голові правління товариства укласти кредитний та іпотечний договір з банком. 

Ситуація 2. Українське Підприємство після укладення попереднього договору з 

австрійською страховою компанією щодо встановлення агентських відносин доручило 

ріелторській фірмі у місячний строк придбати для Підприємства в м. Києві приміщення, придатне 

для здійснення такого виду діяльності. У встановлений договором строк приміщення придбане не 

було. Підприємство подало в суд позов до фірми про відшкодування збитків та компенсацію 

моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Фірма вказала, що відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про страхування» посередницька діяльність на території України з укладання договорів 

страхування з іноземними страховиками не допускається, а тому видане Підприємством Фірмі 

доручення було протиправним і його невиконання не може тягти за собою будь-яких негативних 

наслідків для Фірми. 

Які правовідносини виникли між згаданими особами? Які вимоги ставить закон до змісту 

доручення та його виконання повіреним? Оцініть заперечення Фірми. Як вирішити спір? 

Ситуація 3. Позивач найняв Адвоката для ведення справи в господарському суді. Після 

кількох судових засідань Адвокат уклав з Відповідачем мирову угоду, яка була затверджена 

ухвалою суду, а провадження у справі припинене. Умови мирової угоди Позивача не задоволь-

нили. Позивач подав інший позов про стягнення збитків з Адвоката, Відповідача і господарського 

суду солідарно, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що не надавав Адвокатові повноважень на 

підписання мирової угоди, чого суд не перевірив. 



Чи правомірні вимоги Позивача? Чи зобов'язує Позивача мирова угода, укладена Адвокатом? 

Як слід Позивачеві захищати свої інтереси? Вирішіть справу. 

Ситуація 4. Повірений на виконання договору доручення забезпечив імпорт обладнання 

Довірителеві. Через півроку після отримання обладнання Довіритель звернувся до Повіреного з 

вимогою передати Довірителеві оригінали зовнішньоекономічного контракту та вантажно-митних 

декларацій, за яким здійснювався імпорт обладнання. Повірений відмовився передавати 

Довірителеві витребувані документи, посилаючись на ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». Тоді Довіритель з метою отримання зазначених 

документів звернувся в суд з. позовом до Повіреного про примусове виконання обов'язку передати 

все одержане у зв'язку з виконанням доручення. 

Як вирішити спір? 

Ситуація 5. Підприємець, який за договором дорученням придбав Фірмі товар, помер до 

передачі його довірителеві. Фірма звернулась з вимогою до одного зі спадкоємців негайно 

передати їй товар. Спадкоємець погодився це зробити лише за умови, що Фірма компенсує йому 

витрати, які поніс Підприємець у зв'язку з покупкою товару за вищу ціну, ніж була обумовлена з  

Фірмою в договорі доручення. 

Які правові наслідки зумовлює смерть повіреного? Які права та обов'язки мають спадкоємці 

повіреного? Чи правомірні вимоги Фірми та Спадкоємця? Як слід діяти Фірмі, якій не було відомо 

про придбання товару Повіреним за вищою ціною? Як зміниться вирішення спору, якщо Фірма 

знала про відступ Повіреного від змісту доручення? 

 Ситуація 6. Петренко І.П. звернувся до свого знайомого Сидорова С.С. з проханням 

вчинити від його імені та за його рахунок слідуючи юридичні дії: 

1. Прийняти в дар жилий будинок та земельну ділянку, на якій він розташований від його 

батька Петренко П.С. 

2. Здійснювати управління цим будинком з правом здавання його у найм, отриманням 

найомної плати і контролем за виконанням договору найму. 

3. Зробити обмін його квартири у м. Дніпропетровська на квартиру  у  м. Київ на розсуд 

Сидорова С.С. 

4. Отримати його заробітну плату. 

Складіть договір доручення та відповідні довіреності для реалізації договору. 

Методичні вказівки: 

Для вирішення завдання практичного заняття необхідно керуватися гл. 68 ЦК та 

загальними положеннями про договір (розділ 3 ЦК). При цьому слід виходити з того, що у 

договорі доручення або у виданий на підставі договору довіреності мають бути чітко 

визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Ці дії бути правомірними, 

конкретними та здійсненними. 

Повірений зобов’язаний вчинити дії відповідно до змісту доручення. Самостійно 

відступити від нього він  вправі за умови, що цього вимагають інтереса доверителя, і він не 

міг попередньо запитати про необхідність  змін чи не одержав від доверителя  у розумний 

строк відповіді щодо зміни доручення. 

Доручення повірений зобов’язаний виконати особисто.  Передати його виконання 

іншій особі він має право якщо це передбачено договором або він був вимушений до цього 

обставинами а мав на меті охорону інтересів доверителя. Доверитель вправі у будь – який 

час відхилити замісника, якого обрав повірений. 

 

 

     


