
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Освітня програма «Бакалавр права» 
 

Опис вибіркової навчальної дисципліни  

«ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 
для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право  

 

Назва навчальної 

дисципліни 
Виконавче провадження  

Кафедра  Кафедра цивільного права та процесу  

Курс та семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма контролю Залік  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, семінарські заняття, консультації (денна форма навчання):  

Білоусов Юрій Валерійович, професор кафедри цивільного права та 

процесу, адвокат, провідний науковий співробітник Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака, голова відділення Асоціації правників України 

в Хмельницькій області, кандидат юридичних наук, професор. 

ХУУП імені Леоніда Юзькова  
https://univer.km.ua/profile/bilousov-yuriy-valeriyovych.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9209-0378 

Facebook: https://www.facebook.com/yurii.bilousov 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuriibilousov 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/YuriyBilousov 

Google 

Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=bJ8AP_YAAAAJ 

Лекції, семінарські заняття, консультації (заочна форма навчання):  

Гарієвська Мирослава Богданівна, доцентка кафедри цивільного 

права та процесу, керівниця Громадської приймальні (клініки), 

кандидатка юридичних наук, доцентка. 

ХУУП імені Леоніда Юзькова  

https://univer.km.ua/profile/hariyevska-myroslava-bohdanivna.  

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — навчити здобувачів вищої 

освіти розуміти зміст закону і застосовувати норми права стосовно 

організації примусового виконання рішення до конкретних життєвих 

ситуацій. Такі ситуації викладаються в задачах, більшість яких мають у 

своїй основі конкретні випадки, які мали місце у діяльності державної 

виконавчої служби та приватних виконавців. Їхнє рішення дозволяє в 

навчальній аудиторії домогтися максимального наближення студентів 

до практичної діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 місце органів виконання в системі суб’єктів правоохорони та 

правозахисту; 
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 види систем організації виконання рішень судів та інших 

органів; 

 критерії розмежування повноважень різних органів, які 

уповноважені на реалізацію рішень судів та інших органів;  

 правовий статус суб’єктів відносин виконавчого провадження, у 

тому числі учасників виконавчого провадження; 

 знати відмінність, недоліки та переваги різних заходів 

примусового виконання рішення. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше 

з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових 8 відносин та їх 

правового регулювання 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції 

СК14. Здатність 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 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

Програмні результати навчання: 

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 



РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні положення виконавчого провадження  

Тема 2. Відносини виконавчого провадження  

Тема 3. Загальні правила здійснення виконавчого провадження 

Тема 4. Процесуальний порядок виконання рішень майнового 

характеру  

Тема 5. Процесуальний порядок виконання рішень немайнового 

характеру  

Тема 6. Процесуальні гарантії захисту прав учасників виконавчого 

провадження (без презентації). 

Додаткові аргументи та 

пояснення  

Судовий захист неможливий без виконання судового рішення, 

значна частина рішень юрисдикційних органів та посадових осіб 

реалізовується через механізми виконавчого провадження.  

Виконавець – одна із правничих професій, яка вимагає знань з низки 

галузей права (цивільного, сімейного, адміністративного, трудового, 

житлового, адміністративного процесуального, цивільного 

процесуального, кримінального процесуального, права, нотаріату, 

третейського судочинства, міжнародного комерційного арбітражу та 

ін.). 

ХУУП імені Леоніда Юзькова має давню історію викладання цієї 

навчальної дисципліни, проводяться науково-практичні конференції з 

проблем виконання рішень судів та інших органів  

Під час навчального процесу пропонується скласти низку 

процесуальних документів, проводяться зустрічі з приватними 

виконавцями, пропонується проходження онлайн курсів, а також 

творче завдання  
 


