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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Пропонована навчальна програма дисципліни “Виконавче впро-
вадження” призначена для студентів магістратури. 

Програма вивчення дисципліни “Виконавче провадження” скла-
дена з урахуванням структури чинного виконавчого законодавства, 
досягнень  науки  і  навчально-методичних  вимог,  що  відображають 
специфіку предмета. Під час вивчення курсу студенти опрацюють 
Закон  України  “Про  державну  виконавчу  службу”  від  26  січня 
1999 р. Цей Закон визначає основи організації та діяльності держав-
ної виконавчої служби, її завдання, правовий статус державних ви-
конавців і їх соціальний захист.

Державна виконавча служба входить до системи органів Мініс-
терства юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших 
органів (наприклад, нотаріальних) відповідно до законів України.

Саме  на  державну  виконавчу  службу  покладається  примусове 
виконання  судових  рішень  судових,  державних  органів  та  посадо-
вих осіб в Україні. Умови та порядок виконання таких рішень рег-
ламентовані  Законом  України  “Про  виконавче  провадження”  від 
1 липня 1999 р. 

З метою сприяння державним виконавцям у зберіганні та реалі-
зації арештованого майна за вироками судів Кабінет Міністрів Ук-
раїни прийняв Постанову “Про створення спеціалізованого держав-
ного підприємства “Укрспец’юст”” від 14 липня 1999 р. № 1270. На 
підставі цієї Постанови у кожній області України створені філії дер-
жавного підприємства “Укрспец’юст”. 

Основними  завданнями  діяльності  цього  підприємства  та  його 
філій є забезпечення належного зберігання вилученого державними 
виконавцями майна, організація  і проведення аукціонів з продажу 
такого майна на комісійних та інших договірних засадах, організа-
ція та проведення прилюдних торгів (аукціонів) з реалізації неру-
хомого майна, конфіскованого у засуджених злочинців за вироком 
судів.

Під  час  вивчення  курсу  “Виконавче  провадження”  студенти 
повинні  засвоїти  загальновизначені  принципи,  завдання,  функції 
діяльності державної виконавчої служби, набути навичок практич-
ного застосування здобутих знань.
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темАтИчНИй  ПЛАН  
дисципліни  

“ВИКОНАВче  ПрОВАджеННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретичні основи виконавчого 
провадження

1 Загальні положення інституту виконавчого провадження
2 Учасники виконавчого провадження
3 Державна виконавча служба та її завдання

Змістовий модуль ІІ. Правовий статус державної виконавчої 
служби та державних виконавців

4 Правовий статус державних виконавців, порядок 
їх призначення і контроль за їх діяльністю

5 Правовий і соціальний захист, фінансування, матеріальне  
забезпечення і оплата праці державних виконавців

6 Відкриття, порядок та умови здійснення виконавчого  
провадження
Змістовий модуль ІІІ. Методика та правова регламентація 
виконавчого провадження

7 Звернення стягнення на майно боржника, на майно 
боржника — юридичної особи, на заробітну плату та інші 
види доходів боржника

8 Виконання рішень у немайнових спорах 
9 Захист прав стягувача, боржника та інших осіб під час  

провадження виконавчих дій
10 Правова регламентація і порядок проведення прилюдних 

торгів з реалізації арештованого нерухомого майна
Разом годин: 54
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ЗмІСт 
дисципліни  

“ВИКОНАВче  ПрОВАджеННЯ”

Змістовий модуль І. Теоретичні основи виконавчого 
провадження

тема 1. Загальні положення інституту виконавчого  
провадження

Поняття виконавчого провадження. Органи і посадові особи, які 
здійснюють примусове виконання рішень. Рішення, що підлягають 
виконанню  державною  виконавчою  службою.  Заходи  примусо-
вого  виконання  рішень.  Обов’язки  і  права  державних  виконавців. 
Обов’язковість вимог державного виконавця. Гарантії прав грома-
дян  і  юридичних  осіб  у  виконавчому  провадженні.  Контроль  і  на-
гляд  за  законністю  виконавчого  провадження.  Виконання  рішень 
іншими органами. 

Література [2; 3; 15; 17]

тема 2. Учасники виконавчого провадження

Учасники  виконавчого  провадження  та  особи,  які  залучаються 
до здійснення виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження. 
Представництво сторін у виконавчому провадженні. Особи, які не 
можуть  бути  представниками  у  виконавчому  провадженні.  Участь 
у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста. Участь у ви-
конавчому провадженні перекладача. Залучення понятих до прова-
дження  виконавчих  дій.  Відводи  державного  виконавця,  експерта, 
спеціаліста, перекладача. 

Література [2; 3; 5; 6; 15]

тема 3. державна виконавча служба та її завдання

Поняття і завдання державної виконавчої служби. Правова осно-
ва діяльності державної виконавчої служби. Органи державної ви-
конавчої служби. Державні виконавці. Компетенція органів юстиції 
з організації діяльності державної виконавчої служби. 

Література [2; 3; 5; 6; 15]
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Змістовий модуль ІІ. Правовий статус державної виконавчої 
служби та державних виконавців

тема 4. Правовий статус державних виконавців, порядок  
їх призначення і контроль за їх діяльністю 

Правовий статус державних виконавців. Забезпечення прав гро-
мадян  і юридичних осіб. Вимоги, що пред’являються до державних 
виконавців. Порядок призначення і звільнення державних виконав-
ців. Контроль за діяльністю державних виконавців. Відповідальність 
державних  виконавців.  Заохочення  за  успіхи  в  роботі.  Оскарження 
дій або бездіяльності державних виконавців. 

Література [2; 3; 5; 6; 15; 18]

тема 5. Правовий і соціальний захист, фінансування, 
матеріальне забезпечення і оплата праці державних 
виконавців 

Правовий  захист  державних  виконавців.  Соціально-побутове 
забезпечення  державних  виконавців.  Державне  страхування  та  від-
шкодування шкоди у разі смерті або каліцтва державного виконавця. 
Оплата праці державних виконавців. Фінансування і матеріальне за-
безпечення діяльності державних виконавців. 

Література [2; 3; 5; 6; 15; 17; 18]

тема 6. Відкриття, порядок та умови здійснення виконавчого 
провадження 

Підстави для відкриття виконавчого провадження. Вимоги до ви-
конавчого документа. Місце виконання рішення. Строки пред’явлен-
ня  виконавчих  документів  до  виконання.  Переривання  строку 
давності пред’явлення виконавчого документа до виконання. Понов-
лення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого докумен-
та  до  виконання.  Прийняття  виконавчого  документа  до  виконання. 
Строки  здійснення  виконавчого  провадження.  Відмова  у  відкритті 
виконавчого  провадження.  Відкладення  виконавчого  провадження. 
Роз’яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню. Права 
й  обов’язки  сторін  та  інших  осіб  у  виконавчому  провадженні.  Доб-
ровільне  виконання  рішень.  Час  провадження  виконавчих  дій.  Від-
кладення  провадження  виконавчих  дій.  Відстрочка  або  розстрочка 
виконання, зміна способу і порядку виконання рішення. Обставини, 
що  зумовлюють  обов’язкове  зупинення  виконавчого  провадження. 
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Право  державного  виконавця  зупинити  виконавче  провадження. 
Порядок  і  строки  зупинення  виконавчого  провадження.  Закриття 
виконавчого  провадження.  Наслідки  закриття  виконавчого  прова- 
дження. Закінчення виконавчого провадження. Повернення виконав-
чого документа стягувачеві. Поновлення виконавчого провадження. 
Оголошення розшуку. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум. 
Черговість задоволення вимог стягувачів. Витрати, пов’язані з про-
вадженням  виконавчих  дій.  Виконавчий  збір.  Винагорода  держав-
ному  виконавцеві.  Авансування  витрат  на  виконавче  провадження. 
Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих 
проваджень щодо одного боржника. 

Література [2; 3; 5–7; 15]

Змістовий модуль ІІІ.  Методика та правова регламентація 
виконавчого провадження

тема 7. Звернення стягнення на майно боржника, на майно  
боржника — юридичної особи, на заробітну плату  
та інші види доходів боржника

Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. 
Порядок звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті 
при  обчисленні  боргу  у  гривнях.  Звернення  стягнення  на  заставле-
не майно. Звернення стягнення на майно боржника, яке перебуває в 
інших осіб. Майно, на яке не може бути звернено стягнення. Арешт і 
вилучення майна боржника. Право боржника на визначення першо-
черговості  звернення  стягнення  на  предмети  (види  майна).  Оцінка 
майна боржника.

Зберігання майна, на яке накладено арешт. Звільнення майна з-під 
арешту. Передача стягувачеві предметів,  зазначених у виконавчому 
документі. Реалізація арештованого майна. Звернення стягнення на 
будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку. Звернення стяг-
нення  на  кошти  боржника —  юридичної  особи.  Звернення  стягнен-
ня на інше майно боржника — юридичної особи. Порядок звернення 
стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника — юри-
дичної особи. Підготовка державним виконавцем і проведення при-
людних торгів з реалізації нерухомого майна. Умови звернення стяг-
нення на заробітну плату та інші доходи боржника. Відрахування із 
заробітної плати (заробітку), пенсії, стипендії боржника. Звернення 
стягнення  на  інші  доходи  боржника.  Розмір  відрахувань  із  заробіт-
ної плати та інших доходів. Звернення стягнення на заробітну плату 
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боржника, який відбуває покарання. Звернення стягнення на допомо-
гу по державному соціальному страхуванню. Кошти, на які не може 
бути звернено стягнення. Порядок стягнення аліментів. Виконання 
рішень щодо покарання у вигляді штрафу та конфіскації майна. 

Література [2; 3; 5–9; 13]

тема 8. Виконання рішень у немайнових спорах
Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний 

особисто  вчинити  певні  дії  або  утриматися  від  їх  вчинення.  Вико-
нання  рішень  про  поновлення  на  роботі.  Виконання  рішення  про 
відібрання  дитини.  Виконання  рішення  про  виселення  боржника. 
Виконання рішення про вселення стягувача. Виконання рішення про 
примусовий обмін. Загальні умови виконання рішення про заборону 
діяльності об’єднання громадян. Виконання рішень щодо іноземців, 
осіб  без  громадянства  та  іноземних  юридичних  осіб.  Виконання  рі-
шень іноземних судів і арбітражів. 

Література [2; 3; 5–10; 14; 15]

тема 9. Захист прав стягувача, боржника та інших осіб  
під час провадження виконавчих дій

Оскарження  дій  посадових  осіб  державної  виконавчої  служби. 
Захист прав стягувача у виконавчому провадженні. Відповідальність 
за невиконання рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії. 
Відповідальність за невиконання законних вимог державного вико-
навця та порушення закону про виконавче провадження. 

Література [2; 3; 5; 6; 12; 14]

тема 10.  Правова регламентація і порядок проведення  
прилюдних торгів з реалізації арештованого 
нерухомого майна

Правова  регламентація  діяльності  спеціалізованого  державного 
підприємства “Укрспец’юст”, його завдання та повноваження. Ареш-
товане нерухоме майно. Прилюдні торги. Ліцитатор. Учасники при-
людних торгів. Лот. Мінімальна початкова ціна. Стартова ціна лота. 
Продажна  ціна  лота.  Картка  учасника  прилюдних  торгів.  Інформа-
ційна картка. Реєстраційний внесок. Гарантійний внесок. Підготовка 
і проведення прилюдних торгів. Строки проведення прилюдних тор-
гів та їх процесуальне і документальне оформлення. 

Література [2; 3; 5; 12; 13]
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ПИтАННЯ  дЛЯ  САмОКОНтрОЛЮ

1. Поняття виконавчого провадження.
2. Органи й посадові особи, які здійснюють примусове виконання 

рішень.
3. Рішення,  що  підлягають  виконанню  державною  виконавчою 

службою. 
4. Заходи примусового виконання рішень. 
5. Обов’язки і права державних виконавців.
6. Обов’язковість вимог державного виконавця.
7. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому прова-

дженні.
8. Контроль і нагляд за законністю виконавчого провадження.
9. Виконання рішень іншими органами.

10.  Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються 
до здійснення виконавчих дій. 

11.  Сторони виконавчого провадження.
12.  Представництво сторін у виконавчому провадженні.
13.  Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому про-

вадженні.
14.  Участь у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста.
15.  Участь у виконавчому провадженні перекладача.
16.  Залучення понятих до провадження виконавчих дій.
17.  Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекла-

дача.
18.  Поняття та завдання державної виконавчої служби. 
19.  Правові засади діяльності державної виконавчої служби.
20.  Органи державної виконавчої служби.
21.  Державні виконавці.
22.  Компетенція органів юстиції з організації діяльності державної 

виконавчої служби.
23.  Правовий статус державних виконавців.
24.  Забезпечення прав громадян і юридичних осіб.
25.  Вимоги, що пред’являються до державних виконавців.
26.  Порядок призначення і звільнення державних виконавців.
27.  Контроль за діяльністю державних виконавців.
28.  Відповідальність державних виконавців.
29.  Заохочення державних виконавців за успіхи в роботі.
30.  Оскарження дій або бездіяльності державних виконавців.
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31.  Правовий захист державних виконавців.
32.  Соціально-побутове забезпечення державних виконавців.
33.  Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі 

або каліцтва державного виконавця.
34.  Оплата праці державних виконавців.
35.  Фінансування  і  матеріальне  забезпечення  діяльності  держав-

них виконавців.
36.  Спеціалізоване державне підприємство “Укрспец’юст”, його за-

вдання і повноваження.
37.  Підстави для відкриття виконавчого провадження.
38.  Вимоги до виконавчого документа.
39.  Місце виконання рішення.
40.  Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.
41.  Переривання строку давності пред’явлення виконавчого доку-

мента до виконання.
42.  Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчо-

го документа до виконання.
43.  Прийняття виконавчого документа до виконання.
44.  Строки здійснення виконавчого провадження.
45.  Відмова у відкритті виконавчого провадження.
46.  Відкладення виконавчого провадження.
47.  Роз’яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню.
48.  Права  й  обов’язки  сторін  та  інших  осіб  у  виконавчому  прова-

дженні.
49.  Добровільне виконання рішень.
50.  Час провадження виконавчих дій.
51.  Відкладення провадження виконавчих дій.
52.  Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку 

виконання рішення.
53.  Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчо-

го провадження.
54.  Право державного виконавця зупинити виконавче проваджен-

ня.
55.  Порядок і строки зупинення виконавчого провадження.
56.  Закриття виконавчого провадження.
57.  Наслідки закриття виконавчого провадження.
58.  Закінчення виконавчого провадження.
59.  Повернення виконавчого документа стягувачеві.
60.  Поновлення виконавчого провадження.
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ВКАЗІВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНтрОЛЬНОЇ  рОБОтИ

Контрольна робота з дисципліни обов’язково повинна мати план 
за такою структурою: “Вступ”, де розкривається роль і значення теми, 
обсягом до двох сторінок; “Основна частина”, яка складається з двох 
або трьох питань. 

Розкриваючи  питання,  необхідно  показати  знання  з  теми,  про-
аналізувати чинні норми права з використанням практичного досві-
ду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з дослі-
джуваної теми. 

Окремою частиною роботи повинні бути “Висновки” обсягом до 
двох  сторінок,  де  в  стислій  формі  слід  зазначити  і  по  можливості 
обґрунтувати пропозиції і рекомендації із вдосконалення чинного за-
конодавства або теоретичних положень за темою контрольної робо-
ти. Наприкінці слід подати список використаних джерел. 

Потрібно належним чином оформити титульну сторінку, підписа-
ти роботу, вказавши дату виконання, і в зазначені строки подати на 
перевірку. 

Студент вибирає варіант контрольної роботи за останньою циф-
рою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра 
номера залікової книжки “5”, то треба вибрати варіант 5.

ВАрІАНтИ  КОНтрОЛЬНИХ  рОБІт

Варіант 1
1. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому прова-

дженні.
2. Участь у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста.
3. Правовий статус державних виконавців.

Варіант 2
1. Правовий захист державних виконавців.
2. Державне страхування  і відшкодування шкоди у разі  загибелі 

або каліцтва державного виконавця.
3. Права  й  обов’язки  сторін  та  інших  осіб  у  виконавчому  прова-

дженні.

Варіант 3
1. Право  боржника  на  визначення  першочерговості  звернення 

стягнення на предмети (види майна).
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2. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іно-
земних юридичних осіб.

3. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує борж-
ника виконати певні дії.

Варіант 4
1. Витрати, пов’язані з провадженням виконавчих дій. 
2. Виконавчий збір. 
3. Винагорода державному виконавцеві.

Варіант 5
1. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох вико-

навчих проваджень щодо одного боржника.
2. Звернення стягнення на заставне майно.
3. Звернення  стягнення  на  майно  боржника,  яке  перебуває  в  ін-

ших осіб. 

Варіант 6
1. Строки проведення прилюдних торгів та їх процесуальне і до-

кументальне оформлення.
2. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбу-

ває покарання.
3. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.

Варіант 7
1. Порядок стягнення аліментів.
2. Загальні  умови  виконання  рішень,  за  якими  боржник 

зобов’язаний особисто вчиняти певні дії або утримуватися від 
їх вчинення.

3. Виконання рішення про поновлення на роботі.

Варіант 8
1. Виконання рішення про відібрання дитини.
2. Виконання рішення про виселення боржника.
3. Виконання рішення про виселення стягувача.

Варіант 9
1. Виконання рішення про примусовий обмін.
2. Загальні  умови  виконання  рішення  про  заборону  діяльності 

об’єднання громадян.
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3. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іно-
земних юридичних осіб.

Варіант 10
1. Захист прав стягувача у виконавчому провадженні.
2. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує борж-

ника виконати певні дії.
3. Відповідальність  за  невиконання  законних  вимог  державного 

виконавця та порушення закону про виконавче провадження.
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