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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы составил 71 страницу, в процессе исследования 

было использовано 65 источников.  

Ключевые слова: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЦЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, 

СУБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, 

ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ДОГОВОРНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬСКОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 

ДОВЕРЕННОСТЬ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с судебно–представительской деятельностью в рамках 

гражданского процесса. 

Целью дипломной работы является комплексное изучение института 

представительства в гражданском процессе, внесение предложений по 

совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы судебного 

представительства. 

Для достижения поставленной в работе цели использовались следующие 

методы: анализ, синтез, аналогия, логический, системный, структурный, 

историко–правовой, сравнительно–правовой, формально–юридический метод и 

метод правового моделирования.  

В работе проведен комплексный анализ института представительства в 

гражданском процессе: определены понятие, цели и субъекты 

представительства, рассмотрены отдельные виды представительства, общие и 

специальные полномочия представителя и порядок их оформления; определены 

проблемы в правовом регулировании каждого из видов представительства и 

предложены варианты совершенствования действующего законодательства. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в целях 

совершенствования правового регулирования института представительства в 

гражданском процессе. 

 

  



 

РЭФЕРАТ 

Аб'ём дыпломнай работы складае 71 старонку, падчас даследавання 

выкарыстана 65 крыніц.  

Ключавыя словы: ПРАДСТАЎНІК, МЭТЫ ПРАДСТАЎНІЦТВА, 

СУБ'ЕКТЫ ПРАДСТАЎНІЦТВА, ВІДЫ ПРАДСТАЎНІЦТВА, ЗАКОННАЕ 

ПРАДСТАЎНІЦТВА, ДАГАВОРНАЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА, ГРАМАДСКАЕ 

ПРАДСТАЎНІЦТВА, АФІЦЫЙНАЕ ПРАДСТАЙНІЦТВА, КОНСУЛЬСКАЕ 

ПРАДСТАЎНІЦТВА, ПАЎНАМОЦТВЫ ПРАДСТАЎНІКА, 

ПАЎНАМОЦТВА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у 

сувязі з судова–прадстаўнічай дзейнасцю ў межах грамадзянскага працэсу. 

Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца комплекснае вывучэнне інстытута 

прадстаўніцтва ў грамадзянскім працэсе, ўнясенне прапаноў па ўдасканаленні 

заканадаўства, якое рэгулюе пытанні судовага прадстаўніцтва. 

Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся наступныя метады: 

аналіз, сінтэз, аналогія, лагічны, сістэмны, структурны, гісторыка–прававы, 

параўнальна–прававы, фармальна–юрыдычны метад і метад прававога 

мадэлявання. 

У дыпломнай рабоце праведзены комплексны аналіз інстытута 

прадстаўніцтва ў грамадзянскім працэсе: вызначаны паняцце судовага 

прадстаўніцтва, мэты прадстаўніцтва, суб'екты прадстаўніцтва; разгледжаны 

асобныя віды прадстаўніцтва, агульныя і спецыяльныя паўнамоцтвы 

прадстаўніка і парадак іх афармлення; вызначаны праблемы ў прававым 

рэгуляванні кожнага з відаў прадстаўніцтва і прапанаваны варыянты 

удасканалення дзеючага заканадаўства. Вынікі праведзенага даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў мэтах удасканалення прававога рэгулявання 

інстытута прадстаўніцтва ў грамадзянскім працэсе. 
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