
Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1.4  Представництво у цивільному процесі. Інші  

учасники судового процесу. Процесуальні строки  

 

Практичне заняття 1  

Тема заняття: Представництво у цивільному процесі  

 

Мета заняття: засвоїти поняття «представництво», його види і ознаки; 

процесуальний порядок забезпечення в цивільному процесі; повноваження представника 

та вимоги до форми і змісту довіреності; підстави і порядок припинення  представництва.     

Студенти повинні:  

Знати: поняття «представництво в цивільному процесі» та його види; форму і зміст 

документів, які посвідчують повноваження представника; наслідки відкликання 

довіреності; підстави та порядок припинення представництва; правові наслідки 

порушення представником своїх повноважень. 

Вміти: вирішувати ситуації щодо процесуального порядку і підстав набуття 

(припинення) представником своїх повноважень при розгляді цивільних справ; оформити 

довіреність та інші документи.  

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  

5. Зразки документів 

Інформаційні ресурси 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

4. https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 Офіційний веб-портал судової влади України  

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які види представництва визначені цивільним процесуальним законодавством? 

2. Хто може бути представником в суді?  

3. Визначте вимоги до форми і змісту довіреності. 

4. Ким видається і посвідчується довіреність на представництво у цивільній справі? 

5. Які правові наслідки відсутності визначеного строку дії довіреності? 

6. Хто і з яких підстав може відкликати довіреність достроково? 

7. Які правові підстави та порядок припинення представництва? 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення практичних ситуацій необхідно ознайомитись з нормами Розділу I 

Глави 4 (ст.ст.58-64)  Цивільного процесуального кодексу України, Главою 17 Цивільного 

кодексу України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Особливу 

увагу слід приділити вимогам щодо форми, змісту, строку дії довіреності – ст. 247 ЦК 

України. 

Цивільне процесуальне представництво - це такі юридичні відносини, за якими 

одна особа - представник виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, 

http://www.rada.gov.ua/
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статутом, положенням або договором, процесуальні дії в цивільному судочинстві на 

захист прав і охоронюваних законом інтересів іншої особи, державних і громадських 

інтересів. 

Цивільний процесуальний представник - це особа, яка здійснює процесуальні дії від 

імені та в інтересах довірителя. Сторона, третя особа, а також особа, якій законом 

надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому 

процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (ст.58 ЦПК України). 

Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. 

Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого 

керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені 

відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) 

(самопредставництво юридичної особи), або через представника.  

Держава, територіальна громада беруть участь у справі через відповідний орган 

державної влади. Одна й та сама особа може бути одночасно представником декількох 

позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови 

відсутності конфлікту інтересів між ними (частина четверта статті 60 ЦПК України). 

Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження представника і 

були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому 

законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Відповідно до статті 59 ЦПК України права, свободи та інтереси малолітніх осіб 

віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді 

відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. 

Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у 

суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені 

законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, 

цивільна дієздатність якої обмежена. 

 

 Ситуація № 1 

 Громадянин Матвієнко Н.Г., який є позивачем по справі надав клопотання до суду, 

в якому просив допустити до участі в судовому засіданні свого адвоката – Леонова К.Л., а 

також залучити його як свідка. Адвокат до початку судового засідання надав свій паспорт 

та посвідчення адвоката. Суддя не допустив адвоката до участі у справі і розглянув справу 

без його участі, за результатами якої в позові гр. Матвієнко Н.Г. було відмовлено. 

Громадянин Матвієнко Н.Г. отримавши рішення суду, оскаржив його до апеляційної 

інстанції. Підставою для оскарження судового рішення визначив, що справу було 

розглянуто без нього і його представника, чим порушено норми матеріального і 

процесуального права.  

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте:  

1. Який процесуальний порядок залучення  представника у цивільній справі? 

2. Який документ посвідчує повноваження  представника у цивільній справі? 

3. Хто не може бути представником в цивільній справі? 

4. Чи було з боку судді порушення прав позивача в даному випадку?  

Складіть довіреність на представництво інтересів у цивільній справі, згідно умов  

ситуації. (Додаток №2) 

 

Ситуація № 2 

У зв’язку із виїздом за кордон громадянка Дорошенко О.Д., яка працює технологом 

на АТ «Харківський механічний завод», доручила отримати свою заробітну плату за 

листопад 2019р. своїй сестрі – гр. Таран Г.Д. Довіреність на отримання заробітної плати 

від 03.11.2019р. №56 підписав директор підприємства. Також гр. Дорошенко О.Д. 

доручила сестрі проголосувати від її імені, як акціонера, на загальних зборах акціонерів 

АТ «Харківський механічний завод», яке призначено на 05.12.2019р. 
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Банк відмовив гр. Таран Г.Д. видати їй заробітну плату гр. Дорошенко О.Д., так як 

довіреність нотаріально не посвідчена.  

Крім того, на засідання загальних зборів акціонерів гр. Таран Г.Д. не допустили, 

повідомивши, що право голосу не  може передоручатись. 

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. Чи правомірна відмова в отриманні заробітної плати, згідно умов ситуації? 

2. Чи правомірна відмова в допуску на участь загальних зборів акціонерів?   

3.  Які дії можуть передоручатись? 

4. За яких підстав припиняється дія довіреності? 

Складіть довіреність на отримання заробітної плати згідно умов ситуації. 

(Додаток №1) 

 

Ситуація № 3 

Керуючим ПАТ «Приватбанк» 30.11.2019р. була видана довіреність заступнику 

керуючого – Раєвському Р.Л. виконувати обов’язки керуючого банком на період його 

відпустки в період з 01.12.2019. по 30.12.2019. Довіреність передбачала право підпису 

Раєвського Р.Л. всіх юридичних та фінансових  документів.   

Але 15.12.2019. керуючий ПАТ «Приватбанк» достроково припинив відпустку і 

приступив до своїх повноважень. Заступник керуючого Раєвський Р.Л. 17.12.2019р. 

підписав кредитну угоду з ТОВ «Алькор». При перевірці ПАТ «Приватбанк» органами 

прокуратури було встановлено, що угода , підписана Раєвським Р.Л. є незаконною, тому 

що підписана не уповноваженою особою. Прокурором було подано позов до суду «про 

визнання угоди недійсною». 

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. Чи обґрунтований позов прокурора? Які правова наслідки підписання угоди з 

перевищенням своїх повноважень? 

2. З якого моменту довіреність втрачає чинність,  згідно умов ситуації? 

3. Який порядок дострокового відкликання довіреності? 

 

Домашнє  завдання 

 
Завершіть роботу  (Відсутні дані визначте самостійно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1. 

ДОВІРЕНІСТЬ 

Місто Київ, шостого вересня дві тисячі двадцятого  року.  

Я, _____________________________________________________________________П.І.Б. 

проживаю в __________________________________________(повна домашня адреса) 

________________________________________________________________________ 

рєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________, діючи 

добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх 

дій, ознайомлена з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, 

уповноважую 

______________________________________________________________________П.І.Б, що 

проживає в _____________________________________________________(повна домашня 

адреса)  паспорт серія _____ №__________,  виданий ______________________ РУ ГУ МВС 

України в ________________________________  «____»________20___ року, 

бути моїм представником в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої 

підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в 

тому числі у відділенні №____ Відкритого акціонерного товариства «Ощадбанк» 

з питань ОТРИМАННЯ НАЛЕЖНОЇ МЕНI ПЕНСIЇ,  

Для чого уповноваженому представнику надається право:  

— підписувати та подавати від мого імені заяви; 

— підписувати, подавати та отримувати необхідні довідки та доку¬менти; 

— підписувати необхідні документи, а також виконувати всі необ¬хідні дії, пов'язані з 

виконанням цієї довіреності. 

Мені роз’яснено  зміст статей _______________________ Цивільного кодексу України 

Довіреність видана без права передоручення, строком на ______ і дійсна до 

«___»____________20__ року. 

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного 

волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь-якого застосування фізичного чи 

психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину 

ПІДПИС:_________________________________(П.І.Б.)  

Директор АТ «Харківський механічний завод» 

_______________(підпис) Юрченко Д.Л. 

«_____»________________20___р. 

М.П. 

 

 

 

 

 



Додаток №2. 

Місто Київ, п’ятнадцятого квітня дві тисячі двадцятого року. 

  

Я, Костюк Олександр Федорович, проживаю в м. Києві, 

вул. Березняківська, буд. 10, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 5555555555, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній 

пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлений з вимогами чинного законодавства 

щодо недійсності правочинів, уповноважую 

Костюка Миколу Олександровича, який проживає в м. Києві, 

вул. Березняківська, буд. 10, кв. 5, 

БУТИ МОЇМ ПРЕДСТАВНИКОМ І ВЕСТИ СПРАВИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ УСІХ 

ІНСТАНЦІЙ з питання захисту моїх прав та інтересів, з правом вчинення усіх 

процесуальних дій, наданих мені чинним законодавством. 

Для виконання зазначених повноважень уповноваженому представнику надається право: 

·        підписувати та подавати від мого імені заяви та інші документи; 

·        отримувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі необхідні 

дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. 

Нотаріусом роз’яснено зміст статей ____________________Цивільного кодексу України, 

ст. ___________ Цивільного процесуального кодексу України.     

Довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до 

п’ятнадцятого квітня дві тисячі чотирнадцятого року. 

  

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного 

волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування 

фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного 

правочину. 

  

ПІДПИС: ПІДПИС (Костюк О.Ф.) 

  

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА 
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