
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні  Матеріали  
щодо  забезпечення  саМостійної  роботи 

студентів
з дисципліни

“виконавче  провадження”
(для магістрів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2008



Підготовлено професором кафедри правоохоронної діяльності
Г. С. Семаковим

Затверджено на засіданні кафедри правоохоронної діяльності
(протокол № 3 від 26.10.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

семаков  Г. с.  Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної ро-
боти студентів з дисципліни “Виконавче провадження” (для магістрів). — К.: 
ДП «Вид. дім «Персонал», 2008. — 16 с.

Методичні матеріали містять пояснювальну записку, зміст дисципліни, 
теми самостійної роботи, питання для самоконтролю, практичні завдання, 
а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП), 2008

©  ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний 
від обов’язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконавче про-
вадження” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програ-
ми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність.

завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконав-
че провадження” — засвоєння відповідних знань, їх закріплення та 
систематизація, а також їх застосування при виконанні практичних 
завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до по-
точних аудиторних занять.

зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконавче про-
вадження” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а 
також цими методичними матеріалами. 

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Виконавче провадження” є: 

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових 
та додаткових літературних джерел;

2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостій-
ного опрацювання;

3) виконання домашніх завдань;
4) виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних 

таблиць та інших робіт;
5) підготовка до практичних занять;
6) підготовка до різних форм поточного контролю;
7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблемати-

кою;
8) написання реферату за заданою проблематикою;
9) аналітичний розгляд наукової публікації;

10) підготовка контрольної роботи.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студен-

ти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно 
розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати нав-
чальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку 
засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для са-
моконтролю.
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Домашнє завдання з дисципліни “Виконавче провадження” ви-
конується з метою зміцнення та поглиблення теоретичних знань та 
вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне 
опрацювання. Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати 
й аналізувати також практику його реалізації, обставини і причини 
прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і гро-
мадськості. Обсяг об’єктів порівняльного вивчення повинен бути 
максимально вичерпним. Вивченню підлягають насамперед чинні за-
кони та інші нормативно-правові акти. До кола об’єктів вивчення мо-
жуть входити також відмінені і такі, що фактично втратили значення 
акти, проекти актів з відповідного питання. 

Практичні завдання (задачі) мають за мету закріпити теоретичні 
знання студентів і головне — прищепити їм навички роботи з норма-
тивними актами. Перш ніж приступити до розв’язання завдань, які 
відображають ситуації, з якими стикаються громадяни під час звер-
нення до органів соціального захисту, студентам необхідно засвоїти 
теоретичні положення, пов’язані з окремими питаннями соціального 
забезпечення. Практичні завдання (задачі) необхідно виконувати у 
письмовій формі з розгорнутим мотивованим рішенням. При вико-
нанні домашніх завдань студенти повинні продемонструвати вміння 
самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповіда-
ти на питання, поставлені в завданнях, використовуючи відповідні 
закони та інші нормативні акти. Відповіді на поставлені в завданнях 
питання повинні бути повними, обґрунтованими, необхідно не тільки 
вказати на можливі порушення чинного кримінального законодавс-
тва, а й визначити наслідки такого порушення. При цьому необхідно 
посилатися на конкретні статті КК та інших нормативних актів.

Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів. На-
писання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з 
власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета до-
слідження, з максимально можливою точністю встановлюються рам-
ки теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. 
Він слугує перехідним містком до основного дослідження. В ньому 
повинно бути відображено практичне і теоретичне значення теми.

В основній частині роботи мова насамперед повинна йти про зміст 
досліджуваної проблеми.  Наслідком проведеного дослідження мо-
жуть бути пропозиції щодо оптимізації кримінального законодавс-
тва. У цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, чому 
саме таке рішення єдино правильне.
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Робота повинна завершуватись висновками.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питан-

ня теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує 
поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, 
має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргу-
ментовано її доводити;

• оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає 
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при вико-
нанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрун-
тування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтовани-
ми доказами;

• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на са-
мостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, нама-
гається робити висновки, але при цьому припускається грубих 
помилок, матеріал викладає нелогічно і не самостійно;

• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на 
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не 
розуміє суті питання, не може зробити висновки. 

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ВИКОНАВЧЕ  ПРОВАДЖЕННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми Лекції ПЗ
Само-
стійна 
робота

1 2 3 4 5
змістовий модуль і. теоретичні  
основи виконавчого провадження

1 Загальне положення інституту  
виконавчого провадження

2 – 2

2 Учасники виконавчого провадження 2 2 2
3 Державна виконавча служба  

та її завдання
2 2 2

змістовий модуль іі. правовий статус 
державної виконавчої служби  
та державних виконавців
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1 2 3 4 5
4 Правовий статус державних  

виконавців, порядок їх призначення  
та контроль за їх діяльністю

2 2 2

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

2 2 2

6 Відкриття, порядок та умови здійснен-
ня виконавчого провадження

2 – 2

змістовий модуль ііі. Методика  
та правова регламентація виконавчого 
провадження

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

2 2 4

8 Виконання рішень у немайнових  
спорах

2 – 2

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

2 – 2

10 Правова регламентація та порядок про-
ведення прилюдних торгів з реалізації 
арештованого нерухомого майна

2 – 4

Разом годин: 54 20 10 24

ТЕМИ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ
змістовий модуль і.  теоретичні основи виконавчого  

провадження
Тема 1. Загальне положення інституту виконавчого  

провадження
питання для самоконтролю

1. Історія виникнення та розвитку інституту виконавчого провад-
ження.

2. Виконавче провадження як одне із правозахисних функцій дер-
жави.
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3. Місце виконавчого провадження в системі права України.
4. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служ-

би.
5. Рішення державних судових органів, що підлягають виконан-

ню.
6. Правові акти несудових органів, що підлягають виконанню.
7. Підстави виконання рішень міжнародних та іноземних судів і 

арбітражу на території України.

практичні завдання
завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Органи і посадові особи, 

які здійснюють примусове виконання рішень. Рішення, що підляга-
ють виконанню державною виконавчою службою”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Гарантії прав громадян і 
юридичних осіб у виконавчому провадженні”.

Література [2; 3; 15; 17]

Тема 2. Учасники виконавчого провадження
питання для самоконтролю

1. Сутність правовідносин виконавчого провадження.
2. Класифікація суб’єктів виконавчого провадження.
3. Органи і посадові особи державної виконавчої служби, їх пра-

вове становище і повноваження.
4. Державний виконавець обов’язків як суб’єкт виконавчого про-

вадження.
5. Роль суду у виконавчому провадженні.
6. Повноваження прокуратури у виконавчому провадженні: су-

часний стан і перспективи.
7. Особи, що беруть участь у виконавчому провадженні та залуча-

ються до проведення виконавчих дій.
8. Особи, що сприяють здійсненню виконавчого провадження.

практичні завдання
завдання  1.  Підготуйте реферат на тему “Сторони виконавчого 

провадження”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Участь у виконавчому 
провадженні експерта, спеціаліста та перекладача”.



8

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Учасники виконавчого 
провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих 
дій”.

Література [2; 3; 5; 6; 15]

Тема 3. Державна виконавча служба та її завдання
питання для самоконтролю

1. Основи організації та діяльності державної виконавчої служби.
2. Поняття державної виконавчої служби, її завдання.
3. Правова основа діяльності державної виконавчої служби.
4. Органи державної виконавчої служби та їх компетенція.
5. Компетенція органів юстиції з організації діяльності державної 

виконавчої служби.
6. Структура, склад та функціональні обов’язки Департаменту дер-

жавної виконавчої служби (ДВС) Міністерства юстиції Украї-
ни.

7. Структура, склад та функціональні обов’язки відділів ДВС в об-
ласних управліннях.

8. Структура, склад та функціональні обов’язки відділів ДВС в 
районних управліннях.

практичні завдання
завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Органи державної вико-

навчої служби”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Компетенція органів юс-
тиції з організації діяльності державної виконавчої служби”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Правова основа діяль-
ності державної виконавчої служби”.

завдання  4.  Підготуйте реферат на тему “Проблеми організації 
діяльності 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 та контроль за їх діяльністю

питання для самоконтролю
1. Правовий статус державних виконавчих службовців.
2. Вимоги, що пред’являються до державних виконавців.
3. Порядок призначення і звільнення державних виконавців.
4. Контроль і нагляд за діяльністю державних виконавців.
5. Заохочення за успіхи в роботі.
6. Порядок оскарження дії або бездіяльності державних виконав-

ців.

практичні завдання
завдання  1.  Підготуйте реферат на тему “Правовий статус дер-

жавних виконавців”.

завдання  2. Підготуйте реферат на тему “Вимоги, що 
пред’являються до державних виконавців”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Контроль за діяльністю 
державних виконавців”.

завдання 4. Підготуйте реферат на тему “Порядок призначення і 
звільнення державних виконавців”.

завдання  5. Підготуйте реферат на тему “Відповідальність дер-
жавних виконавців”.

Література [2; 3; 5; 6; 15; 18]

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

питання для самоконтролю
1. Правовий захист та гарантії недоторканності державних вико-

навців.
2. Соціально-побутове забезпечення державних виконавців.
3. Державне страхування та відшкодування збитків у разі загибелі 

або каліцтва державного виконавця.
4. Фінансування і матеріальне забезпечення, оплата праці держав-

них виконавців та їх заохочення.
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практичні завдання
завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Проблеми правового за-

хисту державних виконавців”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Правове забезпечення 
фінансування діяльності державних виконавців”.

завдання  3. Підготуйте реферат на тему “Правове регулювання 
страхування державного виконавця”.

Література [2; 3; 5; 6; 15; 18]

Тема 6. Відкриття, порядок та умови здійснення виконавчого 
провадження

питання для самоконтролю
1. Стадії виконавчого провадження.
2. Відкриття виконавчого провадження.
3. Застосування заходів примусового виконання рішення.
4. Заключна стадія виконавчого провадження.
5. Ускладнення у виконавчому провадженні: відкладення, зупи-

нення виконання, повернення виконавчих документів стягува-
чеві, поворот виконання.

практичні завдання
завдання  1.  Підготуйте реферат на тему “Місце виконання рі-

шення”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Порядок і строки зупи-
нення виконавчого провадження”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Особливості виконання 
рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного 
боржника”.

завдання 4. Підготуйте реферат на тему “Права і обов’язки сторін 
та інших осіб у виконавчому провадженні”.

Література [2; 3; 5–7; 15]
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змістовий модуль ііі.  Методика та правова регламентація  
виконавчого провадження

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

питання для самоконтролю
1. Особливості процедури виконавчого провадження.
2. Загальна процедура звернення стягнення.
3. Процесуальний порядок арешту майна.
4. Здійснення оцінки майна.
5. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться в ін-

ших осіб.
6. Зберігання майна, на яке накладено арешт.
7. Звільнення майна з-під арешту.
8. Черговість задоволення вимог стягувачів.
9. Особливості звернення стягнення, які характерні для боржни-

ка — юридичної або фізичної особи.

практичні завдання
завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Право боржника на ви-

значення першочерговості звернення стягнення на предмети (види 
майна)”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Відрахування із заробіт-
ної плати (заробітку), пенсії, стипендії боржника”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Звернення стягнення на 
допомогу з державного соціального страхування”.

завдання 4. Підготуйте реферат на тему “Реалізація арештовано-
го майна”.

Література [2; 3; 5–9; 13]

Тема 8. Виконання рішень у немайнових спорах
питання для самоконтролю

1. Особливості виконання деяких правових актів.
2. Звернення стягнення на доходи боржника.
3. Звернення стягнення за рішеннями з аліментних обов’язків.
4. Передача стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому до-

кументі.
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5. Особливості звернення стягнення на будинок, квартиру, при-
міщення, земельну ділянку.

6. Звернення стягнення на заставне майно.
7. Виконання рішень по немайнових спорах.
8. Виконання рішень у вигляді штрафу та конфіскації майна.

практичні завдання
завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Порядок стягнення алі-

ментів”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Виконання рішень із по-
новлення на роботі”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Виконання рішень про 
відібрання дитини”.

завдання 4. Підготуйте реферат на тему “Виконання рішень іно-
земних судів і арбатражів”.

Література [2; 3; 5–10; 14; 15]

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

питання для самоконтролю
1. Процесуальні гарантії захисту прав сторін та інших осіб у вико-

навчому провадженні.
2. Процесуальні гарантії захисту прав юридичних осіб у виконав-

чому провадженні.
3. Адміністративний та судовий порядок оскарження рішень, дій 

або бездіяльності державних виконавців.
4. Адміністративна відповідальність за невиконання вимог дер-

жавного виконавця.

практичні завдання
завдання 1. Підготуйте реферат на тему “Захист прав стягувача у 

виконавчому провадженні”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Відповідальність за не-
виконання рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Оскарження дій поса-
дових осіб Державної виконавчої служби”.

Література [2; 3; 5; 12;13]
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Тема 10.  Правова регламентація та порядок проведення  
прилюдних торгів з реалізації арештованого  
нерухомого майна

питання для самоконтролю
1. Порядок реалізації арештованого нерухомого майна.
2. Організація та здійснення прилюдних торгів та його учасники.
3. Перелік видів майна громадянина, на яке не може бути зверне-

но стягнення за виконавчими документами.
4. Методика складання процесуальних документів державними 

виконавцями.
5. Порядок ведення діловодства в державній виконавчій службі.

практичні завдання
завдання  1.  Підготуйте реферат на тему “Арештоване нерухоме 

майно, прилюдні торги та його учасники”.

завдання 2. Підготуйте реферат на тему “Строки проведення при-
людних торгів та їх процесуальне і документальне оформлення”.

завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Підготовка та проведен-
ня прилюдних торгів”.

Література [2; 3; 5; 12; 13]
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