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ДИСЦИПЛІНА «ОХОРОНА, ЗАХИСТ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО 
АДВОКАТОМ У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ» 
 
Анотація. При вивченні дисципліни «Охорона, захист, відновлення прав та 
представництво адвокатом у цивілістичному процесі» послідовно розкриваються такі 
питання як сутність концепції доступу до правосуддя в цивільних справах та захисту прав 
особи в судовому та позасудовому порядках, розвиток альтернативних, ефективних, 
примирних, дистанційних та інших способів врегулювання спорів, зближення та гармонізація 
основних підходів до здійснення правосуддя в цивільних справах в європейських країнах та 
перспективи запровадження єдиних стандартів в Європі та в світі. 
Кількість кредитів: 4  
Викладачка:  Ізарова Ірина Олександрівна, д.ю.н., професорка.  
Профіль викладача: https://justice.law.knu.ua/teachers/izarova 
Мета навчальної дисципліни: набути нових, а також поглибити наявних знань про охорону, 
захист та відновлення прав й представництво адвокатом прав осіб, зокрема, сучасних 
європейських та світових концепцій та підходів до форм захисту прав (судових та 
позасудових), використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі захисту прав, 
на основі їх критичного осмислення та в світлі парадигми сталого розвитку людства, що 
забезпечують формування необхідної бази для ефективного розв’язання комплексних 
проблем, а також набути уміння та навички їх застосування під час самостійної наукової, 
педагогічної та практичної діяльності 
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: теоретичні основи складових елементів права та їх правової 
природи, наукових підходів, основи методики та методології правових досліджень, а також 
основи філософії науки та інновацій, а також принципів організації науково-дослідницьких 
робіт, оформлення наукової бібліографії;. 
Аспірант повинен вміти: здійснювати пошук та критичне осмислення інформації, аналітично 
оцінювати правові проблеми, а також формулювати власну точку зору та її обгрунтувати; 
писати грамотно державною мовою та іноземною мовою, а також готувати презентації та усні 
виступи, вести діалог й аргументувати свою точку зору під час наукових та ділових дискусій. 
Змістові модулі: 
1) сутність концепції «цивільні права та обов’язки», поняття «правосуддя в цивільних 
справах», «нотаріальне провадження», «виконання судових рішень» та «цивілістичний 
процес» в світлі розвитку концепції сталого розвитку, забезпечення верховенства права та 
доступу до правосуддя; 2) розвиток судової та позасудової форм захисту прав, поняття 
альтернативних, ефективних, примирних, дистанційних та інших способів вирішення спорів, 
поєднання нотаріального, судового та виконавчого процесу охорони, захисту та відновлення 
прав; 3) еволюція розвитку основних підходів та формування сучасної доктрини України й 
європейських країн про електронне правосуддя та нотаріат; 4) принцип добросовісності та 
співпраці суду та сторін під час судового захисту прав; 5) зближення та гармонізація 
цивілістичного процесу в європейських країнах та перспективи запровадження єдиних 
стандартів в сфері цивільного судочинства, нотаріату, виконання рішень та надання правової 
допомоги в Європі та в світі. 
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.12 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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