
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 

 
Охорона, захист, відновлення прав та представництво адвокатом у цивілістичному процесі 

 
Анотація. Дисципліна «Охорона, захист, відновлення прав та представництво адвокатом у 
цивілістичному процесі» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона сприяє 
професійному розвитку аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої 
школи, здатного до використання у власній науковій та викладацькій діяльності знань щодо сутності та 
структури цивілістичного процесу, його місця в структурі юридичного процесу, механізмам 
забезпечення прав та законних інтересів у цивілістичному процесі. Аналізуються концепції 
цивілістичного процесу, проблемні аспекти охорони, захисту, відновлення прав у цивілістичному 
процесі, представництва інтересів у цивілістичному процесі адвокатом. Особлива увага приділяється 
динаміці розвитку матеріальних та процесуальних правовідносин у цивілістичному процесі, їх зв'язок 
між собою.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
нотаріального та виконавчго процесу і адвокатури 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сутність цивілістичного процесу, поглибити 
знання про охорону прав нотаріусом, захист прав судом та їх відновлення у виконавчому провадженні, 
представництво адвокатом прав та інтересів у цивілістичному процесі. Зазначене сприятиме 
здійсненню аспірантом більш глибших наукових досліджень не лише у питаннях механізмів 
забезпечення прав у цивілістичному процесі, а й загалом у питаннях динаміки виникнення та розвитку 
приватних прав. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: наукові концепції щодо сутності цивілістичного процесу, понять «охорона 
права», «захист права», «відновлення права», проблемні аспекти охорони прав нотаріусом, захистом 
прав у суді, відновленням прав у виконавчому процесі, представництва адвокатом інтересів у 
цивілістичному процесі. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності теоретичні знання щодо правових механізмів забезпечення прав у цивілістичному процесі, 
закономірностей охорони, захисту, відновлення прав та представництва адвокатом інтересів у 
цивілістичному процесі, теоретично правильно підходити до аналізу проблем практики забезпечення 
прав у цивілістичному процесі. 
Змістові модулі:  

Цивілістичний процес  в Україні: актуальні проблеми міжгалузевих звязків нотаріального, 
цивільного та виконавчого процесу.  
Проблеми охорони безспірних прав та інтересів фізичних, юридичних осіб та держави  
нотаріусом. 
Проблеми захисту порушенних, оспорваних, невизнаних прав, прав свобод чи інтересів  у 
цивільному процесі 
Проблеми відновлення прав у  виконавчому  провадженні. 
Представництво адвокатом  прав та інтересів фізичних, юридичних осіб у цивілістичному 
процесі. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 читається на першому  році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому  році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі  40 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні 
заняття, 18год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 80 годин самостійної роботи. 
 
 


