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Зміст навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Становлення системи організації та здійснення виконання 

судових рішень в Україні та у зарубіжних країнах 

Тема 2. Національна модель виконання судових рішень та перспективи 

її удосконалення 

Тема 3. Суб’єкти відносин з виконання судових рішень  

Тема 4. Оптимальні процесуальні форми виконання судових рішень  

Тема 5. Особливості виконання судових рішень щодо проблемних 

активів  

Тема 6. Особливості виконання судових рішень щодо проблемних 

боржників  

Тема 7. Проблеми судового контролю за виконанням рішень судів та 

інших юрисдикційних органів  

Тема 8. Проблеми виконання судових рішень у час кризи (період 

війни, воєнного та надзвичайного станів, процедури банкрутства) 

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 проводити дослідження на відповідному рівні 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 

публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції 
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СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію 

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання 

РН3. 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 

РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання 

РН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності 

РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції 

РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів 

РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування 

РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування 

 


