
Вибірковий блок «Виконавче право та процес»  

ОС «Магістр» (заочна форма навчання) 

Ключовими результатами навчання за вибірковим блоком «Виконавче 

право та процес» ОС «Магістр» є набуття здобувачами освіти 

компетентностей, потрібних для ефективної професійної діяльності із 

урахуванням сучасних вимог ринку праці. Загальні та спеціальні 

компетентності (знання, розуміння, навички, здатності), яких здобувач освіти 

набуває в сфері правозастосування та в процесі навчання, передбачає 

виконання здобувачем освіти програми навчання за вибірковим блоком 

«Виконавче право та процес», зокрема, опанування відповідних навчальних 

дисциплін вибіркового блоку «Виконавче право та процес». 

Результати навчання, що відображують специфіку вибіркового блоку 

«Виконавче право та процес» ОС «Магістр», формуються за рахунок 

вивчення здобувачами освіти дисциплін вибіркового блоку дисциплін 

«Виконавче право та процес», використання авторських методик викладачів, 

завдяки чому відбувається поглиблене опанування здобувачами освіти 

виконавчого, виконавчого процесуального, цивільного процесуального, 

господарського процесуального, адміністративного процесуального права. 

Досягнення результатів навчання в частині, яка забезпечується блоком 

дисциплін «Виконавче право та процес», забезпечується ґрунтовним 

формуванням у здобувачів освіти таких загальних та спеціальних 

компетентностей як здатності до абстрактного мислення; пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел; адаптації та дії в новій ситуації; 

генерування нових ідей (креативності); працювати в міжнародному контексті; 

ухвалення рішень у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування; донесення до фахівців та нефахівців у сфері права 

інформації, ідей, змісту проблем та характеру оптимальних рішень з 

належною аргументацією; оцінювання взаємодії міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України; обґрунтування 

та мотивування правових рішень, надання розгорнутої юридичної 

аргументації; застосовування медіації та інших правових інструментів 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів; 

утвердження етичних стандартів правничої діяльності, стандартів 

професійної незалежності та відповідальності правника; самостійного 

готування проектів актів правозастосування з врахуванням вимог щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості; аналізування та 



інтерпретування результатів наукових досліджень, враховуючи використання 

міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів. 

Вказане забезпечує досягнення визначених у відповідних робочих 

програмах дисциплін, які входять до названого вибіркового блоку, таких 

результатів навчання як вміння, навички оцінювати природу та характер 

суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 

бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; здійснювати 

презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження, аргументувати висновки; обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи; оцінювати достовірність інформації та 

надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію 

для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; генерувати 

нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг; 

аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 

правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права; проводити 

порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових 

систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу; аналізувати та оцінювати 

практику застосування окремих правових інститутів; мати практичні навички 

розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування; визначати актуальну практичну чи наукову 

проблему, планувати і виконувати дослідження на її вирішення, обирати 

релевантні методологію та джерела. 

Механізми забезпечення досягнення результатів навчання, визначених за 

вибірковим блоком дисциплін «Виконавче право та процес», передбачають 

використання професорсько-викладацьким складом таких форм, методів, 

технологій викладання та навчання, які відповідають вимогам сучасності, 

вчать самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, самостійно 

навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на здобувача освіти і 

формування у нього навичок, вмінь, компетентностей. Опанування 

здобувачами освіти навчальних дисциплін вибіркового блоку «Виконавче 

право та процес» забезпечується акцентуванням у процесі викладання на 

проблемних аспектах виконавчої та судової практики, стимулюванні 



здобувачів освіти до самостійності і автономності у пошуку таких 

проблемних питань, шляхів правової оцінки, вирішення тих чи інших 

правових ситуацій. Професорсько-викладацький склад використовує у 

навчальному процесі такі форми, методи, технології навчання як лекції, 

мультимедійні заняття, семінарські заняття, гуртки, круглі столи, самостійну 

роботу здобувачів освіти. 

Перелік дисциплін вибіркового блоку «Виконавче право та процес»: 

Теорія виконавчого процесу України 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає: формування у студентів 

цілісного уявлення про сутність і зміст виконання рішення як заключного 

етапу юрисдикційної діяльності, загальних і фахових компетентностей у 

сфері здійснення виконавчого провадження, теоретичних і практичних знань 

із примусового виконання судових рішень та рішень інших органів 

(посадових осіб); набуття майбутніми фахівцями умінь щодо тлумачення 

змісту норм законодавства, які регулюють порядок вчинення виконавчих дій, 

і вироблення у них навичок правильного їх застосування в конкретних 

ситуаціях; засвоєння здобувачами освіти алгоритму здійснення виконавчого 

провадження, основних засад примусового виконання рішень суду та інших 

уповноважених органів, компетенції таких органів і посадових осіб. 

 

Особливості виконання рішень та договорів з аліментних зобов'язань 

При вивченні дисципліни особлива увага приділяється опрацюванню 

нормативно-правових актів, практичних матеріалів, узагальнень судової 

практики щодо питань виконання рішень та договорів, пов’язаних з 

аліментними договорами, напрацюванню у студентів навичок складання 

процесуальних документів. В межах дисципліни вивчаються: поняття, види, 

способи забезпечення аліментних зобов’язань; загальна характеристика 

договорів з аліментних зобов’язань та процесуальний порядок їх укладення, 

їх поняття, сторони та зміст; процедура нотаріального посвідчення договорів 

з аліментних зобов’язань; способи виконання рішень судів та договорів з 

аліментних зобов’язань (добровільний, примусовий); загальні засади 

виконання судових рішень з аліментних зобов’язань.  

 

Рішення як підстави для відкриття виконавчого провадження 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення підстав примусового виконання у виконавчому 

провадженні. У межах навчальної дисципліни вивчається юридична природа 

виконавчих документів та дається характеристика їх видам і особливостям; 

здійснюється правовий аналіз передумов та процедури видачі різних 



виконавчих документів, а також вимог до їх форми і змісту та наслідків їх 

недотримання; досліджуються загальні правила пред’явлення виконавчого 

документа до виконання, причини повернення виконавчого документа без 

прийняття до виконання та способи усунення цих причин, умови відкриття 

виконавчого провадження, процесуальна форма вирішення правових питань 

актами виконавця та можливість їх оскарження. 

 

Методика розшуку, опису, зберігання, управління та реалізації майна 

боржника 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення методичних та практичних аспектів вчинення 

конкретних виконавчих дій у провадженні щодо звернення стягнення на 

майно боржника. У межах навчальної дисципліни визначаються та 

вивчаються зміст і черговість таких етапів як отримання інформації про 

майно боржника, перевірка його майнового стану, виявлення майна, розшук 

майна, опис та арешт майна боржника; вилучення майна боржника; передача 

майна на зберігання; визначення його вартості або оцінка; виключення майна 

із акту опису та зняття з нього арешту; реалізація майна боржника. Здобувачі 

освіти ознайомлюються з різними видами реєстрів та порядком їх 

використання виконавцем при здійсненні виконавчих дій. 

 

Звернення стягнення на майно боржника 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення особливостей звернення стягнення на майно боржника. 

У межах навчальної дисципліни вивчаються особливості звернення 

стягнення на майно боржника як заходу примусового виконання рішення, 

визначається зміст і черговість його етапів виходячи із правового режиму 

майна, що підлягає стягненню; опрацьовується законодавча база, що 

встановлює загальні і спеціальні правила звернення стягнення на майно 

боржника – фізичної особи, фізичної особи-підприємця, юридичних осіб; 

з’ясовуються особливості звернення стягнення на грошові кошти боржника, 

на окреме нерухоме та рухоме майно, на майнові права, на заставлене майно, 

на майно боржника, яке знаходиться у іншої особи, цінні папери тощо; 

вивчається специфіка провадження щодо виконання рішень про конфіскацію 

майна. 

 

Особливості розгляду судами справ, що виникають з діяльності органів 

примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) 



Дисципліна спрямована на вивчення особливостей вирішення судами 

окремих процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень. 

В межах дисципліни вивчаються питання щодо судової процесуальної форми 

вирішення справ, що виникають з діяльності органів примусового виконання, 

особливості вирішення судами питання про надання дозволу на примусове 

проникнення до житла боржника, обмеження боржника в праві виїзду за межі 

України, зміну способу чи порядку виконання рішення тощо. Наслідком 

вивчення спецкурсу є формування теоретичних знань та практичних навичок, 

пов’язаних зі зверненням до суду та вирішення судом окремих правових 

питань виконавчого провадження.  

 

Актуальні проблеми організації та діяльності органів примусового 

виконання, рішень судів та інших органів (посадових осіб) 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу законодавства України, яке регулює 

організацію діяльності суб’єктів примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів. В межах навчальної дисципліни визначається загальна 

характеристика суб’єктів, які уповноважені здійснювати примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів в Україні; вивчається 

правове регулювання допуску до професійної діяльності виконавця, їх 

матеріально-технічного забезпечення, соціальних і правових гарантій, 

відповідальності, контролю за діяльністю органів примусового виконання 

рішень судів та інших органів (посадових осіб). Курс навчальної дисципліни 

передбачає глибоке вивчення студентами чинного законодавства України в 

даній сфері правового регулювання, юридичної літератури, основних понять 

та спеціальної термінології. 

 

Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення, аналіз теоретичних та практичних проблем, 

особливостей виконання рішень судів в немайнових спорах. В межах 

дисципліни вивчається загальна процедура виконання рішень щодо 

немайнових спорів, специфіка виконання в залежності від категорії судового 

рішення. Курс передбачає формування теоретичних знань у даній підгалузі 

виконавчого процесу, набуття навичок оцінювати достовірність інформації та 

правову ситуацію, наводити різні варіанти її вирішення, формулювати 

юридичні висновки, вести дискусії, обґрунтовувати правову позицію. 

 

Процесуальні документи в виконавчому процесі 



Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення, аналіз теоретичних та практичних проблем, пов’язаних 

зі складанням процесуальних документів у виконавчому процесі. В межах 

дисципліни вивчаються загальні положення про процесуальні документи у 

виконавчому процесі, особливості процесуальних документів, які 

складаються виконавцями та сторонами виконавчого провадження. Курс 

передбачає набуття практичних навичок складання процесуальних 

документів, формулювання юридичних висновків, обґрунтовування правової 

позиції.  

 

Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення особливостей виконання у виконавчому процесі рішень 

господарських судів. В межах дисципліни вивчаються питання щодо 

особливостей рішень та ухвал господарських судів як підстав для виконання,  

форми та змісту виконавчих документів, що видаються господарськими 

судами, особливостей застосування окремих заходів примусового виконання 

при виконанні рішень господарських судів. Спецкурс передбачає 

формування теоретичних знань у галузі виконавчого процесу, які дозволяють 

аналізувати правову ситуацію, наводити різні варіанти її вирішення, 

формулювати юридичні висновки.  

 

Виконання ухвал судів щодо забезпечення позову 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення проблематики виконання ухвал судів про забезпечення 

позову. У межах дисципліни аналізуються вимоги до змісту ухвали суду як 

виду рішення та виконавчого документу, досліджується проблематика 

віднесення ухвал судів до виконавчих документів, досліджуються 

особливості виконання окремих видів ухвал про забезпечення позову. 

Наслідком вивчення спецкурсу є формування теоретичних знань та 

практичних навичок у галузі виконавчого процесу, які дозволяють 

вирішувати відповідні правові проблеми в інтересах правосуддя.  

 

Взаємодія органів примусового виконання, рішень судів та інших 

органів (посадових осіб) з іншими правоохоронними органами 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на комплексне 

вивчення нормативних положень та практики взаємодії органів примусового 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) з правоохоронними 

органами України. У межах дисципліни аналізуються та досліджуються 



питання взаємодії державних та приватних виконавців з органами 

прокуратури, внутрішніх справ України, охорони державного кордону 

України, з фіскальними органами, з органами рибоохорони України, 

державної лісової охорони України, державного фінансового контролю, з 

органами служби безпеки України, з іншими органами, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції.  

 


