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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 3 

Галузь знань 

08 «Право» 

 
Нормативна 

 
Спеціальність підготовки  

081 «Право» 

Змістових 

модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання –  

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 

1,5 

самостійної 

роботи студента 

– 7,6 

Освітній ступінь: 

Магістр 

 

14 год. 6 год. 

Семінари 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

для заочної форми навчання – 8/82 

 



 

 

  

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 

Тема  Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин Кількість годин 

Лекц. Семінар. Сам. Лекц. Семінар. Сам. 

1 Основні риси 

виконавчого 

провадження 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

2 Правовий статус 

приватного виконавця 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

3 Учасники 

виконавчого 

провадження 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

4 Умови та порядок 

здійснення 

виконавчого 

провадження 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

5 Звернення стягнення 

на майно боржника. 

Розподіл стягнутих із 

боржника грошових 

сум 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

6 Особливості 

процесуального 

порядку виконання 

рішень немайнового 

характеру 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

7 Звернення стягнення 

на заробітну плату, 

пенсію, стипендію та 

інші доходи боржника 

1,75 2 7,5 0,75 – 10 

8 Контроль, перевірка 

виконавчого 

провадження. Нагляд 

у виконавчому 

провадженні. 

Відповідальність у 

виконавчому 

провадженні 

1,75 2 7,5 0,75 2 12 

 Усього: 14 16 60 6 2 82 

 

 

 



 

 

  

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Основні риси виконавчого провадження 2 – 

2 Правовий статус приватного виконавця 2 – 

3 Учасники виконавчого провадження 2 – 

4 Умови та порядок здійснення виконавчого 

провадження 

2 – 

5 Звернення стягнення на майно боржника. Розподіл 

стягнутих із боржника грошових сум 

2 – 

6 Особливості процесуального порядку виконання 

рішень немайнового характеру 

2 – 

7 Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інші доходи боржника 

2 – 

8 Контроль, перевірка виконавчого провадження. 

Нагляд у виконавчому провадженні. 

Відповідальність у виконавчому провадженні 

2 2 

 Усього : 16 2 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Основні риси виконавчого провадження 7,5 10 

2 Правовий статус приватного виконавця 7,5 10 

3 Учасники виконавчого провадження 7,5 10 

4 Умови та порядок здійснення виконавчого 

провадження 

7,5 10 

5 Звернення стягнення на майно боржника. Розподіл 

стягнутих із боржника грошових сум 

7,5 10 



 

 

  

6 Особливості процесуального порядку виконання 

рішень немайнового характеру 

7,5 10 

7 Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інші доходи боржника 

7,5 10 

8 Контроль, перевірка виконавчого провадження. 

Нагляд у виконавчому провадженні. 

Відповідальність у виконавчому провадженні 

7,5 12 

 Усього : 60 82 

 

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, робота 

з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із 

яких : 

- 10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

- 20 балів – за індивідуальну роботу;  

- 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

- 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

- 20 балів – підсумковий модульний контроль;  

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 



 

 

  

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

практичних заняттях.  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний 

обсяг реферату – 15-20 сторінок.  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача відпрацювати 

ці завдання.  

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 



 

 

  

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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