
Спеціалізація «Виконавче право та процес» ОС «Бакалавр» 

(денна форма навчання) 

Ключовими результатами навчання за спеціалізацією «Виконавче право 

та процес» ОС «Бакалавр» 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 «Бакалавр», формуються за рахунок 

вивчення здобувачами освіти дисциплін вибіркового блоку «Виконавче право 

та процес», використання авторських методик викладачів, завдяки чому 

відбувається поглиблене опанування здобувачами освіти виконавчого, 

виконавчого процесуального, цивільного процесуального, господарського 

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, 

аналізу та синтезу; застосування знань у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); застосовувати норми та інститути права, 

щонайменше з таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право 

і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

застосовувати правові принципи та доктрини; використовувати бази даних 

органів юстиції та інформаційні технології, необхідні під час здійснення 

юридичної діяльності; використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин; здатність 

визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; аналізувати 

правові проблеми та обґрунтовувати правові позиції; до консультування з 

правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації; до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.  



Вказане забезпечує досягнення визначених у відповідних робочих 

програмах дисциплін, які входять до названого вибіркового блоку, таких 

результатів навчання як вміння визначати переконливість аргументів у 

процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин; проводити збір і 

інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; давати короткий правовий 

висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю; 

оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи 

відому проблему; знати та розуміти особливості реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права; вільно використовувати для 

правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних; 

виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані 

правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях; 

надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

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»: 

Рішення як підстави для відкриття виконавчого провадження 

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, 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, способи усунення цих причин, умови відкриття виконавчого 

провадження, процесуальна форма вирішення відповідних питань актами 

виконавця та можливість їх оскарження. 

 

Організація органів примусового виконання рішень 

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 вивчається загальна 

характеристика суб’єктів, які в Україні уповноважені здійснювати примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів; правове регулювання 

допуску до професійної діяльності виконавця, матеріально-технічного 

забезпечення, соціальних і правових гарантій, відповідальності, контролю за 

їх діяльністю. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення 

студентами чинного законодавства України в даній сфері правового 

регулювання, юридичної літератури, основних понять та спеціальної 

термінології 

 

Примусове виконання рішень майнового та немайнового характеру 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення особливостей примусового виконання рішень 

майнового та немайнового характеру. В межах навчальної дисципліни 

вивчаються питання щодо особливостей рішень майнового та немайнового 

характеру як підстави примусового виконання; виявлення, вилучення, опису 

та арешту майна боржника, визначення його вартості, оцінки та реалізації; 

особливості виконання рішень про зобов’язання боржника вчинити певну 

дію, про конфіскацію майна, виселення боржника та вселення стягувача 

тощо. Особлива увага приділяється вивченню питання особливостей захисту 

прав учасників виконавчого провадження. 

 

Теорія виконавчого процесу 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

комплексне вивчення теоретичних положень виконавчого процесу як науки. 

У межах навчальної дисципліни вивчаються положення щодо сутності 

виконавчого процесу, поняття та особливостей принципів виконавчого 

процесу, особливостей виконавчих процесуальних правовідносин, його 

суб’єктів, об’єкту та змісту. Досліджуються положення про заходи 

примусового виконання рішень, поняття та види виконавчих проваджень 

тощо. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів 



цілісного уявлення про сутність і зміст виконавчого процесу як заключного 

етапу юрисдикційної діяльності.  

 


