
ІНСТРУКЦІЙНО-МЕТОДИЧНА КАРТА 

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1 
Дисципліна: Правознавство 

Тема заняття: Загальні засади цивільного права 

Мета заняття:  

навчальна: привити студентам професійні навички і вміння складати різноманітні 

довіреності і інші цивільно-правові документи. 
виховна: сформувати професійні знання щодо представництва, довіреності згідно з 

вимогами, підвищити правову свідомість і правову культуру студентів. 

*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до 

20.10.2021 року надсилається електронною поштою за адресою - 

oly.moshenetch@gmail.com. 

Методичне забезпечення: 

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року. // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141 (із змінами) 

2. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16 січня 2003 р.// Відомості Верховної Ради 

України, 2003, №40-44, ст.356 

3. М.Д. Бойко, В.М. Співак. Цивільно-правові документи (зразки) К.: Наукова думка, 

2000. 

 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних питань: 

Наведіть приклади представництва на підставі договору, закону, акта органу 
юридичної особи.  

Дайте відповідь на запитання: 

1. Що таке представництво? 
2. Які правочини може вчиняти представник? 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

 

Ситуація 1.  Експедитору ТОВ «Мрія» Ковалю А.С. була видана довіреність на 

закупівлю від фермерського господарства сільськогосподарських продуктів. Коваль 

А.С. закупив граблі та мітли, які ТОВ «Мрія» відмовилось прийняти, бо закупити ці 

товари йому не доручалось. З посиланням на норму права визначте: 

1. Чим визначається повноваження представника. 

2. Наслідки вчинення угоди з перевищенням повноважень 

3. Ким видається довіреність від імені юридичної особи? 

 

Ситуація 2. Громадянин Крайник А.А. перед від'їздом у відпустку видав своєму 
сусіду Агафонову Л.О. довіреність на право одержання кореспонденції, в т. ч., 
грошової, яка буде поступати на його ім'я. Довіреність була засвідчена організацією, 
де працює громадянин Крайник. Коли прийшов грошовий переказ, пошта відмовилась 
видавати гроші Агафонову, мотивуючи тим, що довіреність не була засвідчена 
нотаріально. Із посиланням на правову норму визначте: 
1. В якій формі укладається довіреність? 
2. Чи правильно пошта відмовила у видачі грошового переказу Агафонову? 
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 Ситуація 3. Визначте, чи потрібно нотаріально засвідчувати довіреність: 

- на отримання заробітної плати; 

- на купівлю-продаж автомобіля; 

- на купівлю-продаж жилого будинку; 

- на отримання товарно-матеріальних цінностей. 
Складіть довіреність експедитору малого підприємства «Меркурій» Петренку В.А. 

на отримання товарно-матеріальних цінностей (канцелярських товарів) в ТОВ 

«Зірка». 

Зразок 

 

вих. № ______ 

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ  

м. ____________, _________________________ дві тисячі двадцять першого  року   

 

 

Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________» в особі 

директора ____________________________, який діє на підставі Статуту товариства, іменоване 

надалі «Довіритель», надає право та доручає ____________________________ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ___________________, паспорт серії ____ номер _____________ 

виданий _________________________ ГУМВС України в ______________ області, дата видачі 

_________________), іменований надалі "Представник", отримувати від імені «Довірителя» будь-які 

товари, матеріали, сировину та інші товарно-матеріальні цінності, які відпускаються «Довірителю» 

усіма установами, організаціями, підприємствами, товариствами, їхніми філіями для здійснення 

господарської  діяльності ТОВ «__________________________» (код ЄДРПОУ ______________) та 

підписувати відповідні  первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти прийому-

передачі, інше) 

 

            Зразок підпису             __________________                 засвідчую. 

 

Ця довіреність видана без права передоручення строком до __________________р. 

 

Директор 

ТОВ «__________________________»                                                                        

 

Ситуація 4.  Трикотажна фабрика видала довіреність працівнику бухгалтерії на 

право отримання канцелярських товарів та бланків бухгалтерської звітності на базі. 

Однак база відмовилась видати товари з підстави відсутності вказівки про строк 

чинності довіреності. Визначте: 

1. Чи буде чинною видана довіреність? 

2. Чи правильно база відмовилась видати товар? 

Ситуація 5. Пенсіонерка Пасічник Н.А. на зимовий період виїздить з м. 

Новомосковська до дочки в м. Полтаву. Пенсію, яку вона одержує у відділенні №3 

Ощадбанку м. Новомосковська, Пасічник Н.А. просить одержувати за неї громадянку 

Ковальову Н.М. Від'їжджає Пасічник Н.А. 17 жовтня 2020 року, приїздить у березні 

2022 року. 



 Складіть довіреність на право одержання пенсії згідно з ситуацією. 

Зразок 
Д О В І Р Е Н І С Т Ь 

Місто Новомосковськ, ____________ дві тисячі двадцять першого  року   

. 

 

Я, ПІБ _______________________, ідентифікаційний №______________, що мешкаю: 

м.______________________вул.__________________ буд._____ кв.______, за попередньо досягнутою 

домовленістю між мною та повіреною особою, цією довіреністю уповноважую 

ПІБ____________________________________, що мешкає: 

м.______________________вул._____________________ буд.____ кв.____, отримувати належну 

мені пенсію в поштовому відділенні зв’язку №____, що знаходиться за адресою: 

м._______________________ вул._____________________ буд._____.  

Для цього надаю право: звертатися від мого імені з заявами та документами, розписуватися за 

мене, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, а також виконувати всі 

інші дії, що пов’язані з цією довіреністю. 

Довіреність видана строком на ________роки та дійсна до ___________________________року. 

Підпис 

Посвідчувальний напис нотаріуса 

 
Методичні рекомендації: 

Для виконання практичних завдань слід мати на увазі, що за юридичних і 

фактичних обставин суб'єкти цивільних правовідносин не можуть користуватися 

своїми правами чи виконувати обов'язки. 

Представництво може виникати на підставі договору, закону, адміністративного 

акта. Не може бути представництва без повноважень. 

Повноваження - це право представника здійснювати з третіми особами правочини 

від імені особи, яку представляють і цим створювати для останньої правові наслідки. 

Найчастіше як наслідок договірного представництва є довіреність. Довіреністю 

визначається письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами (ч. 3 ст. 244 ЦК України). 

Залежно від обсягу і змісту повноважень, що надаються представникові, довіреності 

поділяються на разові, спеціальні, генеральні та інші. 

Форма довіреності, строк дії регулюються ст. ст. 245, 247 ЦК України. 

В ході виконання завдань дайте обґрунтовані відповіді на всі питання завдань. 

Складіть довіреності згідно з умовами завдань. 
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