
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

«Актуальні проблеми виконавчого провадження» 

 

 

 

ПРОГРАМА 

        дисципліни професійної та практичної  

        підготовки магістра 

        спеціальності 081 – «Право» 

 

       (Шифр ОПП – ВБ 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО : 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: ст. викл. кафедри галузевих юридичних наук,              

А. С. Шмельова 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною комісією зі 

спеціальності підготовки 081 – «Право» 

 

 

 

Протокол від «15» лютого 2019 року № 7 

 

Голова   ____________ (В. Л. Скрипник) 

          (підпис)                       (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шмельова А. С., 2019 рік 

 КрНУ, 2019 рік 



 

 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні 

важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової 

культури. Великого значення набувають правове виховання і правова освіта. Без 

глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний розвиток 

нашого суспільства не відбувається. 

Підвищення рівня правових знань, правосвідомості та правової культури 

можливе лише за повсякденного, професійно організованого правового 

виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм. 

Розуміння основ виконавчого провадження є необхідною умовою 

життєдіяльності громадянина України. 

Навчальний курс «Актуальні проблеми виконавчого провадження» 

розроблено для підготовки студентів-правознавців за кваліфікаційним рівнем 

«Магістр» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського.  

Виконавче провадження наразі виступає важливою складовою 

процесуального механізму захисту суб’єктивних прав, свобод та інтересів 

фізичних, юридичних осіб, а також держави. Після виокремлення державної 

виконавчої служби в окрему структуру та прийняття відповідного 

процесуального законодавства виникає потреба у формуванні належного рівня 

знань, умінь і навичок правознавців щодо організації та процесуального порядку 

здійснення виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), у тому 

числі в примусовому порядку.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

виконавчого провадження» є засвоєння чинного законодавства, яке регулює 

примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), 

практикою його організації, а також ознайомлення з науковими працями про 

виконавче провадження. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення загальних положень про 

виконавче провадження, а також правового статусу учасників виконавчого 



 

 

  

провадження, порядку й умов відкриття та здійснення виконавчого 

провадження, загального порядку звернення стягнення на майно боржника, 

заробітну плату й інших доходів, виконання рішень у немайнових спорах, 

порядку контролю за діяльністю державних виконавців, захист права стягувача, 

боржника та інших осіб під час провадження виконавчих дій.   

Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення  навчальних дисциплін 

«Теорія держави і права», «Судові та правоохоронні органи», «Цивільне 

процесуальне право», «Господарське процесуальне право», «Адміністративне 

судочинство», «Міжнародне приватне право», «Кримінально-процесуальне 

право».  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати 

теоретичні проблеми виконавчого провадження, функції учасників виконавчого 

провадження, особливості звернення стягнення на грошові кошти, майно 

боржника та виконання рішень у немайнових спорах, порядок та умови 

здійснення виконавчого провадження,  практику застосування законодавства, 

яке регулює виконавче провадження.  

Студенти повинні знати : 

– місце норм, які регулюють порядок виконання рішень судових та інших 

юрисдикційних органів у системі права України; 

– поняття, предмет, джерела та принципи виконавчого провадження;  

– підстави виконання та виконавчі документи;  

– організаційну структуру органів державної виконавчої служби, правовий 

статус державного виконавця, сторін та інших учасників виконавчого 

провадження;  

– поняття, стадії виконавчого провадження та їх характеристику, порядок 

вчинення виконавчих дій;  

– порядок застосування заходів примусового виконання рішення; 

– способи та механізми забезпечення законності виконавчого 

провадження; 

 



 

 

  

уміти : 

– визначити суб’єктний склад виконавчого провадження; 

– тлумачити зміст діяльності державного виконавця щодо виконання 

рішення; 

– застосовувати норми виконавчого провадження для при вирішенні справ; 

– визначити відповідність нормам чинного законодавства діяльність 

учасників виконавчого провадження та способи усунення можливих порушень. 

– використовувати положення виконавчого провадження в розв’язанні 

професійних задач;  

– орієнтуватися в законодавстві, яке регулює виконавче провадження, 

оперативно знаходити необхідну правову інформацію;  

– застосовувати чинне законодавство до конкретної правової ситуації. 

При вивченні курсу «Актуальні проблеми виконавчого провадження» 

використовуються такі форми проведення занять: лекції, семінарські заняття, 

самостійна робота студентів за темами. Кінцевий контроль знань проводиться у 

вигляді заліку. 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

  Тема 1 Основні риси виконавчого провадження 

Принцип диспозитивності у виконавчому провадженні. Децентралізована 

модель примусового виконання судових рішень та рішень інших органів. 

Державні виконавці, їх правовий статус, права та обов’язки.  

Тема 2 Правовий статус приватного виконавця   

Вимоги до приватного виконавця. Кваліфікаційний іспит особи, яка 

виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Здійснення 

діяльності приватного виконавця. Виконавчі округи діяльності приватного 

виконавця. 

Тема 3 Учасники виконавчого провадження 

Сторони виконавчого провадження. Представництво у виконавчому 

провадженні. Відводи у виконавчому провадженні.  

Тема 4 Умови та порядок здійснення виконавчого провадження 

Відкриття виконавчого провадження: поняття та значення, процесуальне 

оформлення.   Примусове виконання рішення. Зупинення виконавчого 

провадження: поняття, підстави, значення, наслідки. Особливості виконання 

рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника. 

 Тема 5 Звернення стягнення на майно боржника. Розподіл стягнутих із 

боржника грошових сум 

Реалізація майна, на яке звернено стягнення. Реалізація арештованого 

майна. Арешт і вилучення майна боржника. Розподіл стягнутих з боржника 

грошових сум. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. 

Порядок звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи. 

 

 

 



 

 

  

Тема 6 Особливості процесуального порядку виконання рішень 

немайнового характеру 

  Особливості виконання рішення про стягнення аліментів. Особливості 

вчинення виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства, іноземних 

юридичних осіб. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Вирішення питання про 

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Виконання рішення про 

відібрання дитини. 

Тема 7 Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та 

інші доходи боржника 

Виконання рішень про відібрання дитини. Умови та процедура звернення 

стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. 

Порядок стягнення аліментів. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.  

Тема 8 Контроль, перевірка виконавчого провадження. Нагляд у 

виконавчому провадженні. Відповідальність у виконавчому провадженні  

Цивільно-правова відповідальність у виконавчому провадженні. 

Адміністративна відповідальність у виконавчому провадженні. Відповідальність 

за невиконання законних вимог державного виконавця. Порядок і підстави 

оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби. 
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