
Кафедра цивільного права та процесу  

ННІ права УДФСУ 

Магістерська програма  
 
 
 

Спрямованість     -      підготовка магістрів 
спеціальності 081 «Право»  

 

Нормативний термін навчання     (денна та 
заочна форма)       1,5 рік  

ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 



Керівник магістерської програми 

 
Сфера наукових інтересів: захист 

інформаційних прав громадян; інформаційне 

суспільство; податковий контроль; податкове 

адміністрування; обмеження права на 

інформацію 

Громадська діяльність:член редколегії 

наукових журналів «Малий та середній бізнес: 

економіка, право»,  «Соціологія права», «Науковий 

вісник Національного університету державної 

податкової служби України (економіка, право)» 

Доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного права та 

процесу  

НОВИЦЬКИЙ АНДРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 



   потреба держави в утворенні міцної та стабільної 

інституційної системи забезпечення прав і 

законних інтересів осіб, а також наявності 

значної кількості фахівців, спроможних 

ефективно використовувати засоби, способи та 

форми захисту цивільних прав та інтересів 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ  НАПРЯМУ 
ПІДГОТОВКИ 



уміння давати правову 
оцінку юридичним 

фактам 

здатність застосовувати 
спеціальні прийоми 

виявлення, фіксації та 
дослідження доказів 

здатність розробляти 
проекти договорів, 
інших юридичних 

актів, процесуальних 
документів 

уміння аналізувати 
стан дотримання 

законності у сферах 
юридичної практики 

здатність складати 
позовні заяви та інші 

процесуальні 
документи 

уміння представляти і 
захищати інтереси 

громадян  та 
юридичних осіб в судах 

уміння проводити 
консультативну та 

роз’яснювальну роботу 

здатність надавати 
правове 

супроводження 
договірній діяльності 

уміння розглядати і 
надавати відповіді на 

скарги, заяви, 
пропозиції та інші 
форми звернення 

здатність  до розв’язання 
розумових задач щодо 

планування та організації 
юридичного процесу, 

вирішення юридичної 
справи 

ПРОФЕСІЙНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ, 
ЩО НАБУВАЮТЬСЯ МАГІСТРАМИ 



ПОСАДИ, ЩО МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ 
ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ 

юрисконсульт  юрист  
керівник 

юридичного 
підрозділу  

керівник 
підрозділу кадрів і 

соціально-
трудових відносин  

адвокат  нотаріус  

викладач вищого 
навчального 

закладу  

науковий 
співробітник  

керівник апарату 
суду  



Нормативні дисципліни 
магістерської підготовки 
Методологія 

правових  
досліджень та 

методика 
викладання права 

Право 
інтелектуальної 

власності 

Актуальні питання 
судової експертизи 

Організація 
правової та 

претензійно-
позовної роботи 

Правове 
забезпечення 

публічного 
адміністрування 

Податкове право 
зарубіжних країн 

Публічно-правова 
протидія корупції 

Міжнародно-
правові механізми 

захисту прав 
людини 



Актуальні 
проблеми 

приватного 
права 

Актуальні 
проблеми 

цивільного 
процесу 

Договірне 
право 

Спадкове 
право 

Житлове 
право 

Складання 
цивільно-
правових 

документів 

Нотаріальний 
процес 

Цивільно-
правовий 

захист прав 
споживачів 

ВАРІАТИВНА КОМПОНЕНТА 
ПРОГРАМИ 



Новицький А.М. 

д.ю.н., професор, 

керівник програми Чеховська І.В. 

д.ю.н., с.н.с. 

Обривкіна О.М. 

к.ю.н., доцент Менів Л.Д. 

к.ю.н., доцент 

Дяченко С.В. 

к.ю.н. 

Мілевська А.О. 

к.ю.н. 

Новицька Н.Б. 

д.ю.н, доцент 



Співпраця з професійними 
організаціями в рамках магістерської 

програми 

Міністерство 
юстиції України 

Асоціація 
адвокатів України 

Інститут захисту 
інформаційних 
прав громадян 


