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Пояснювальна записка
У системі органів, які здійснюють правозахисну та правоохоронну діяльність,
особливе місце належить органам, які здійснюють виконавче провадження
Забезпечуючи охорону прав і свобод людини, органи виконавчого
провадження своєю діяльністю сприяють утворенню правової держави, і, по суті,
гарантують правовий захист людини, що згідно з Конституцією України
визнається найбільшою соціальною цінністю держави.
Курс дисципліни «Відповідальність у виконавчому провадженні» має
загальну мету — ґрунтовне опанування теоретичних положень матеріального і
процесуального законодавства, пов'язаного з діяльністю державних і приватних
виконавців, вивчення норм чинного законодавства, що регулює діяльність цих
правових інститутів, правильне розуміння правової природи виконавчої
діяльності, її завдань, функцій, принципів.
При вивченні курсу дисципліни «Відповідальність у виконавчому
провадженні» особливу увагу слід приділити правовій природі виконавчого
провадження. На сучасному етапі розвитку суспільства виконавче провадження є
державною структурою в системі правоохоронних органів. Проте у зв'язку з
прийняттям нового Закону України «Про виконавче провадження» та Закону
України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів» у системі виконавчого провадження вводяться
приватні виконавці.
Для правильного розуміння завдань приватних виконавців, принципів, гарантій і організаційних форм виконавче провадження студентам необхідно добре
опанувати норми Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших
органів». Зазначені знання також необхідні для попередження порушень у сфері
виконавче провадження, охорони прав і свобод громадян.
Програмою курсу передбачається читання лекцій на актуальні теми, визначені
навчально – тематичним планом вивчення дисципліни, і проведення групових
занять.
Групові заняття мають на меті дискусійне обговорення найважливіших
питань предмету із застосуванням нормативної бази і рекомендованої літератури
(з підготовкою студентами рефератів, доповідей, співдоповідей).
З метою активного і ефективного опанування проблематикою дисципліни
студент повинен наполегливо працювати над темами курсу, з відбиттям у
письмовій формі результатів своєї підготовки
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
- Систему виконавче провадження в Україні;
- Організацію діяльності державних та приватних виконавців;
- Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
- Заходи примусового виконання та порядок звернення стягнення на
майно боржника
- Форми оцінки та реалізації арештованого майна
- Напрями виконання рішень немайнового характеру.
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- Систему захисту прав учасників виконавчого провадження та
відповідальність у виконавчому провадженні.
За результатами вивчення курсу студенти повинні вміти:
- визначати основні напрями виконавче провадження
- визначати умови та порядок здійснення виконавчого провадження
- виявляти порушення у здійсненні виконавчого провадження
- готувати документи для здійснення виконавчого провадження
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни
«Відповідальність у виконавчому провадженні»
№
теми

Назва змыстового модуля і теми

Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо відповідальності в
Україні та відповідальності державних і приватних виконавців
1
2

Види юридичної відповідальності
Відповідальність за вчинення неправомірних дій у виконавчому
провадженні
Змістовий модуль 2. Поняття виконавчого провадження

3
Виконавче провадження та виконавчі документи
4
Строки у виконавчому провадженні
5
Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
6
Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
Змістовий модуль 3. Система виконавчого провадження та її
здійснення на практиці. Порушення при здійсненні виконавчого
провадження
7
8

Державні та приватні виконавці їх завдання
Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому
провадженні та стягнення які накладаються на приватних виконавців
9
Самоврядування приватних виконавців
Разом годин: 60
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Зміст дисципліни «Відповідальність у виконавчому провадженні»
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо відповідальності в
Україні та відповідальності державних і приватних виконавців
Тема 1. Види юридичної відповідальності
Кримінальна
відповідальність
Адміністративна
відповідальність.
Дисциплінарна відповідальність .Цивільно-правова відповідальність Матеріальна
відповідальність Моральна відповідальність
Література [1,2,4,5,7,9]
Тема 2. Відповідальність за вчинення неправомірних дій у виконавчому
провадженні
Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Види відповідальності приватних виконавців. Правовий захист та
гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з
примусового виконання рішень. Підстави для притягнення приватного виконавця
до дисциплінарної відповідальності. Зупинення діяльності приватного виконавця
Література [9,10,11,12,13,14]
Змістовий модуль 2. Поняття виконавчого провадження
Тема 3. Виконавче провадження та виконавчі документи
Виконавчі документи та їх види. Документи які підлягають примусовому
виконанню. Вимоги до виконавчих документів
Література [9,10,11,12,13,14]
Тема 4. Строки у виконавчому провадженні
Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення
виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред’явлення
виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку. Строки
прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій
Література [9,10,11,12,13,14]
Тема 5. Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення
виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у
виконавчому провадженні. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог
виконавців. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження. Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності 5

суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні. Участь перекладача у
виконавчому провадженні. Відводи у виконавчому провадженні
Література [9,10,11,12,13,14]
Тема 6. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
Місце виконання рішення. Особливості підвідомчості виконавчих проваджень
органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп. Початок
примусового виконання рішення. Виконавчий збір. Надсилання документів
виконавчого провадження. Час проведення виконавчих дій. Роз’яснення рішень,
виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню. Зупинення
вчинення виконавчих дій. Строки зупинення вчинення виконавчих дій. Розшук
боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим документом про відібрання
дитини. Закінчення виконавчого провадження. Наслідки закінчення виконавчого
провадження, повернення виконавчого документа
Література [9,10,11,12,13,14]
Змістовий модуль 3. Система виконавчого провадження та її здійснення
на практиці. Порушення при здійсненні виконавчого провадження
Тема 7. Державні та приватні виконавці їх завдання
Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Завдання органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності
державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень.
Вимоги до державних виконавців. Державне регулювання діяльності приватного
виконавця. Вимоги до приватного виконавця. Кваліфікаційна комісія приватних
виконавців. Кваліфікаційний іспит приватного виконавця. Єдиний реєстр
приватних виконавців України
Література [9,10,11,12,13,14]
Тема 8. Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому
провадженні та стягнення, що накладаються на приватних виконавців
Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця.
Відповідальність приватного виконавця. Підстави для притягнення приватного
виконавця до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна комісія приватних
виконавців. Розгляд питань про притягнення приватного виконавця до
дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення. Зупинення діяльності
приватного виконавця
Література [9,10,11,12,13,14]
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Тема 9. Самоврядування приватних виконавців
Асоціація приватних виконавців України. Органи Асоціації приватних
виконавців України. З’їзд приватних виконавців регіону. Рада приватних
виконавців регіону. Ревізійна комісія. З’їзд приватних виконавців України. Рада
приватних виконавців України
Література [9,10,11,12,13,14]
Питання для самоконтролю
1.
Загальні положення щодо відповідальності в Україні та
відповідальності державних і приватних виконавців
2.
Види юридичної відповідальності
3.
Кримінальна відповідальність
4.
Адміністративна відповідальність.
5.
Дисциплінарна відповідальність
6.
Цивільно-правова відповідальність
7.
Матеріальна відповідальність
8.
Моральна відповідальність
9.
Відповідальність за вчинення неправомірних дій у виконавчому
провадженні
10.
Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців.
11.
Види відповідальності приватних виконавців.
12.
Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних
виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень.
13.
Підстави для притягнення приватного виконавця до
дисциплінарної відповідальності.
14.
Зупинення діяльності приватного виконавця
15.
Поняття виконавчого провадження
16.
Виконавче провадження та виконавчі документи
17.
Виконавчі документи та їх види.
18.
Документи які підлягають примусовому виконанню.
19.
Вимоги до виконавчих документів
20.
Строки у виконавчому провадженні
21.
Загальні строки у виконавчому провадженні.
22.
Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.
23.
Переривання строку давності пред’явлення виконавчого
документа до виконання.
24.
Поновлення пропущеного строку.
25.
Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих
дій
26.
Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
27.
Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються
до проведення виконавчих дій.
28.
Сторони виконавчого провадження.
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29.
Представництво сторін у виконавчому провадженні.
30.
Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців.
31.
Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження. Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні.
32.
Участь перекладача у виконавчому провадженні.
33.
Відводи у виконавчому провадженні
34.
Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
35.
Місце виконання рішення.
36.
Особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам
державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп.
37.
Початок примусового виконання рішення.
38.
Виконавчий збір.
39.
Надсилання документів виконавчого провадження.
40.
Час проведення виконавчих дій.
41.
Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають
примусовому виконанню.
42.
Зупинення вчинення виконавчих дій.
43.
Строки зупинення вчинення виконавчих дій.
44.
Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим
документом про відібрання дитини.
45.
Закінчення виконавчого провадження.
46.
Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення
виконавчого документа
47.
Система виконавчого провадження та її здійснення на практиці.
48.
Порушення при здійсненні виконавчого провадження
49.
Державні та приватні виконавці їх завдання
50.
Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби
та приватних виконавців.
51.
Завдання органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців.
52.
Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних
виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень.
53.
Вимоги до державних виконавців.
54.
Державне регулювання діяльності приватного виконавця.
Вимоги до приватного виконавця.
55.
Кваліфікаційна комісія приватних виконавців.
56.
Кваліфікаційний іспит приватного виконавця.
57.
Єдиний реєстр приватних виконавців України
58.
Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому
провадженні та стягнення, що накладаються на приватних виконавців
59.
Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця.
Відповідальність приватного виконавця.
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60.
Підстави для притягнення приватного виконавця до
дисциплінарної відповідальності.
61.
Дисциплінарна комісія приватних виконавців.
62.
Розгляд питань про притягнення приватного виконавця до
дисциплінарної відповідальності.
63.
Дисциплінарні стягнення.
64.
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