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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Виконавче 

провадження»  складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра  за спеціальністю 081 Право   

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є поняття про предмет і систему 

виконавчого провадження, його джерела, моделі виконавчого провадження, принципи 

виконавчого провадження, органи та особи  виконавчого провадження, суб’єктів, 

процесуальну форму, роль суду у виконавчому провадженні, порядок звернення стягнення 

на майно, порядок виконання рішень у немайнових спорах, документування виконавчого 

провадження тощо.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Цивільне та сімейне право», «Господарське право», 

«Цивільний процес», «Господарський процес», «Адміністративне право», 

«Адміністративне судочинство». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Загальні положення виконавчого провадження. 

2. Окремі види виконавчих проваджень. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти основні категорії виконавчого 

провадження, зміст його інститутів, навчитися тлумачити зміст норм законодавства, що 

регулює виконавче провадження, і правильно їх застосовувати в конкретних ситуаціях, 

набути досвіду аналітичної роботи. 

Курс виконавчого провадження передбачає проведення різних форм навчальної 

діяльності: лекції, практичні заняття та самостійну роботу. 

Практичні заняття проходять у формі розв’язання завдань та складання документів. 

При підготовці до занять студенти мають опанувати нормативну базу і рекомендовану 

літературу, доопрацювати конспекти лекцій. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, 

дати юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні 

запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і 

мотивованих рішень з посиланням на певні норми права. Складання документів 

виконавчого провадження відбувається згідно з вимогами чинного законодавства. 

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії 

виконавчого провадження з відповідних питань, законодавства та практики його 

застосування. Підсумковою формою контролю знань є залік /іспит, який має на меті 

перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також 

самостійно працювати з науковою та навчальною літературою. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни “Виконавче провадження” студенти 

повинні: 

- знати функції виконавчого провадження; суть і значення процесуальної форми 

виконавчого провадження; джерела виконавчого провадження; правовий статус суб’єктів 

виконавчого провадження, їх права та обов’язки; чинні норми законодавства, які 

регулюють виконавче провадження; зміст правових інститутів; суть процесуальних актів 

виконавчого провадження; 

- вільно орієнтуватися у системі законодавства, що регулює виконавче 

провадження; 

- уміти правильно тлумачити та застосовувати норми законодавства, яке регулює 
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виконавче провадження; складати документи виконавчого провадження; аргументувати 

власну точку зору та прийняти за конкретним завданням рішення. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 

 

Тема 1. Поняття та предмет виконавчого провадження. 

Предмет виконавчого провадження. Питання ефективної діяльності Державної 

виконавчої служби та приватних виконавців. Джерела виконавчого провадження. Сучасні 

науково-правові проблеми виконавчого провадження. Моделі виконавчого провадження. 

Ефективність виконавчого провадження, статистика належного виконання рішень судів та 

інших органів. Принципи виконавчого провадження. 

 

Тема 2. Суб’єкти виконавчого провадження. 

Органи та особи, які здійснюють виконання рішень. Правовий статус державного 

виконавця та його повноваження. Приватні виконавці. Сторони виконавчого провадження, 

їх правосуб’єктність, права та обов’язки. Представництво сторін. Правонаступництво. 

Множинність сторін у виконавчому провадженні. Особи, які сприяють здійсненню 

виконавчого провадження (експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті), їх права та 

обов’язки.  

 

Тема 3. Підстави для відкриття виконавчого провадження. 

Процесуальна форма виконавчого провадження. Виконавчі документи як підстава 

виконання. Органи, які уповноважені видавати виконавчі документи. Вимоги до 

виконавчих документів.  

 

Тема 4. Процесуальна форма виконавчого провадження. 

Місце виконання рішення. Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка і 

розстрочка, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення. Зупинення 

вчинення виконавчих дій. Закінчення виконавчого провадження. Повернення виконавчого 

документу. Відновлення виконавчого провадження. Витрати, пов’язані з проведенням 

виконавчих дій. Виконавчий збір. Строки пред’явлення виконавчих документів до 

виконання. Переривання строку давності, поновлення пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчих документів для виконання. Загальні строки у виконавчому 

провадженні. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій. Заходи 

примусового виконання рішень. 

 

Тема 5. Суд у виконавчому провадженні. 

Суд у виконавчому провадженні. Повноваження суду у виконавчому провадженні. 

Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. Негайне виконання судових 

рішень. Звернення  судових рішень до виконання. Виправлення помилки у виконавчому 

документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню. Поновлення пропущеного 

строку для пред’явлення виконавчого документу до виконання. Відстрочення в 

розстрочення виконання, зміна  чи встановлення способу і порядку виконання. Зупинення 

виконання судового рішення. Тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу. Оголошення розшуку  боржника або дитини, привід боржника. 

Вирішення питання про  примусове проникнення до житла  чи іншого володіння особи. 

Тимчасове обмеження  у праві виїзду  за межі України, Поворот виконання рішення, 

постанови. Визначення частки майна  боржника у майні, яким він володіє спільно з 

іншими особами.  Заміна сторони у виконавчому провадженні. 
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Тема 6. Захист прав учасників виконавчого провадження. 

Доступність правосуддя та виконавче провадження. Європейська конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод та виконавче провадження. Виконавче 

провадження як частина судового розгляду. Захист прав учасників виконавчого 

провадження. Оскарження дій та бездіяльності державного виконавця в судах. Позови про 

виключення майна з опису. Позови осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні. 

Позови осіб, які не беруть участі у виконавчому провадженні. Відшкодування збитків, 

заподіяних неправомірними діями державних виконавців. Постанови про заходи 

забезпечення виконавчого провадження. 

 

РОЗДІЛ II. ОКРЕМІ ВИДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 

 

Тема 7. Стадії відкриття виконавчого провадження. 

Прийняття виконавчих документів до виконання. Повернення виконавчого 

документа без прийняття до виконання. Відкриття виконавчого провадження. 

Пред’явлення виконавчого документа до виконання. Наслідки порушення вимог, які 

пред’являються до виконавчого документа.  

 

Тема 8. Звернення стягнення на майно боржника – фізичної особи. 

Порядок звернення стягнення на майно боржника. Звернення стягнення на майно 

боржника, яке знаходиться у інших осіб. Органи, які здійснюють примусову реалізацію 

майна. Звернення стягнення на нерухоме майно (будинок, квартиру, приміщення, 

земельну ділянку). Опис та арешт майна, зберігання майна. Обмеження права 

користування майном. Оцінка майна. Прилюдні торги по реалізації майна. Наслідки 

реалізації майна. Акт про придбання нерухомості. Майно, на яке не може бути звернено 

стягнення.  

 

Тема 9. Звернення стягнення на доходи фізичної особи. 

Стягнення періодичних платежів. Особливості звернення стягнень на заробітну 

плату, пенсію, стипендію та інші доходи. Порядок виконання рішень про стягнення 

аліментів. Доходи, на які не може бути звернено стягнення. 

 

Тема 10. Звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. 

Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця.  Особливості звернення стягнення на частку учасника 

товариства з обмеженою відповідальністю, учасника товариства з додатковою 

відповідальністю Порядок виявлення дебіторської заборгованості боржника - юридичної 

особи, фізичної особи – підприємця. Звернення стягнення на заставлене майно.  

 

Тема 11. Виконання рішень у немайнових спорах. 

Особливості виконання рішень по немайнових спорах. Відкриття виконавчого 

провадження у немайнових спорах. Добровільне виконання. Процесуальні дії державних 

виконавців при невиконанні рішень по немайнових спорах. Виконання рішень, за якими 

боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення. Строки 

виконання рішень по немайнових спорах. Особливості виконання рішень про виселення, 

вселення та примусовий обмін. Виконання рішень про поновлення на роботі. Виконання 

рішень про відібрання дитини.  

 

Тема 12. Особливості окремих виконавчих проваджень. 

Зведене виконавче провадження. Виконання рішень третейських судів. Виконавче 

провадження з іноземним елементом. 
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Тема 13. Документування виконавчого провадження. 

Діловодство державної виконавчої служби. Документи виконавчого провадження. 

Державний реєстр виконавчих проваджень. Автоматична система виконавчого 

провадження. 

 

 

3. Рекомендована література та джерела 

 

Нормативно-правові акти  

Закони України: 

 

1. Конституція України Конституція України від 28 червня 1996 року //[Електорнний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (зі змінами від 

18.01.2018 р.) //[Електорнний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

3. Господарський процесуальний кодекс України вiд 6 листопада 1991 р Редакція від 

07.01.2018 //[Електорнний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. //[Електорнний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15  

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 7 грудня 1984 р. № 8073-X // 

Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI // ВВР. – 

2013. - № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. 

7.  Про виконавче провадження. Закон України від 02 червня 2016 р. № 606-ХІУ 

[Офіційне джерело]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14/page. 

8.  Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів. Закон України від 02.06.2016 р. №1403-VIII [Офіційне джерело]: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 

9. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Закон України від 5 червня 

2012 року № 4901-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49 (06.07.2012). – Ст. 

1919 (Електронна адреса доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-17). 

10. Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 30 09. 2016 року Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_42.pdf 

11. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // [Офіційне джерело]: 

http://zakon1.rada.gov.ua.  

12. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень Закон України від 5 червня 

2012 року № 4901-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49 (06.07.2012). – ст. 

1919 (Електронна адреса доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-17) 

13. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини” від 23 лютого 2006 року № 3477-IV // Офіційний вісник України. – 2006. 

– № 12 (05.04.2006). – ст. 792 (Електронна адреса доступу – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15) 

14. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень Закон України від 18 

листопада 2003 року № 1255-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52 

(09.01.2004) (частина 1). – ст. 2734 (Електронна адреса доступу –

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-15) 

15. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна Закон України від 29 

листопада 2001 року № 2864-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14/page
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-17
http://zakon1.rada.gov.ua/
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(11.01.2002). – ст. 2332 (Електронна адреса доступу – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2864-14) 

 

Підзаконні нормативні акти: 

 

16. Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження».  

Станом на 5 вересня 2017 року. [текст] / практичний посібник – К.: «Центр учбової 

літератури», 2017. – 304 с. 

17. Постанови та рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 

вищих спеціалізованих судів України . 

18. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 № 512/5 // Офіційний вісник України. 

– 2012. – № 27 (17.04.2012). – ст. 1018 (Електронна адреса доступу – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12). 

19. Інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, 

затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2006 р. № 121/5 // 

Офіційний вісник України. – 2007. – № 1 (19.01.2007). – ст. 57 (Електронна адреса 

доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-06) 

20. Порядок допуску до професії приватного виконавця, затверджений Наказом 

Міністерства юстиції України від 23 грудня 2016 р. № 3053/5 // (Електронна адреса 

доступу – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1445-16) 

21. Порядок реалізації арештованого майна затверджений Наказом Міністерства юстиції 

України від 29 вересня 2016 р. № 2831/5// (Електронна адреса доступу – 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1445-16) 

22. Порядок взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під 

час здійснення виконавчого провадження, затверджено Наказом Міністерства юстиції 

України, Міністерства внутрішніх справ України від 30 січня 2018 р. №256/5/65  

23. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної 

фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованим за рішеннями судів, та 

розпорядження ним, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, 

Міністерством фінансів України від 23.03.2018 р. №892/5/379, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 02.02.2018 р.№133/31585 

24. Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів 

або бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 

серпня 2011 р. № 845 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 61 (19.08.2011). – ст. 

2431 (Електронна адреса доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-

%D0%BF ) 

25. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, 

прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 // Офіційний вісник України. – 

2007. – № 18 (23.03.2007). – ст. 716 (Електронна адреса доступу – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408-2007-%D0%BF) 

26. Порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і 

металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих 

частин таких виробів, на які накладено арешт, затверджений Наказом Міністерства 

фінансів України від 20 травня 2004 р. № 338 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 

41 (29.10.2004). – ст. 2722 (Електронна адреса доступу –  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-04) 

27. Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим 

органам державної виконавчої служби, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2864-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-06
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1445-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1445-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-04
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України від 11 липня 2002 р. № 985 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29 

(02.08.2002). – ст. 1371 (Електронна адреса доступу – 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF) 

28. Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та 

приватними виконавцями, затвержені Наказом Міністерства юстиції України   від 

07.06.2017 р.  № 1829/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 

р. за №699/30567. 
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29. Масюк В. В. Виконавче провадження у схемах і таблицях : навч. посіб. /В. В. Масюк, 

М. Ю. Акулова. – Харків : Право, 2017. – 126 с. 

30. Виконавче провадження : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти/ уклад.: К. В. 

Гусаров, М. Є. Червинська, Л. М. Мазур та ін. – Х.: Право, 2017. – 186 с. 

31. Теоретичні проблеми цивільного процесуального права: Підручник / М.М.Ясинок, 

М.П.Курило, О.В.Кіріяк, О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.;    За заг. ред. д.ю.н. 

професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. -  с. 554  

32. Цивільний процес України: Підручник/ За ред.. В.О. Кучера.- Львів.- ЛьвДУВС.- 

2016.- 768с. 

33. Виконавче провадження: навч. посіб.для здобувачів вищ.освіти/уклад.:К.В. Гусаров, 

М.Є.Червинська, Л.М. мазур та ін. –Х.: Право;2017.-186с. 

34. Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження» [текст]: 

практич. посіб. – К.: ЦУЛ, 2017. – Ст. 100-101. 

35. Авторгов А. Закон про виконавче провадження: чи всі зміни на краще. – Юридична 

газета. – 2017. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadzhennya/zakon-pro-vikonavche-

provadzhennya-chi-vsi-zmini-na-krashche.html 

36. Пашковська Т. Приватні виконавці: кодекс етики на підході. – Юридична газета. – 

2017. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadzhennya/privatni-vikonavci-kodeks-

etiki-na-pidhodi.html 

37. Мохнюк Р. Прощення боргу на стадії виконавчого провадженя. – Юридична газета. – 

2017. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadzhennya/proshchennya-borgu-na-

stadiyi-vikonavchogo-provadzhennya.html 

38. Навроцька Ю. Новели ЦПК: звернення судових рішень до виконання. – Юридична 

газета. – 2018. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadzhennya/noveli-cpk-zvernennya-

sudovih-rishen-do-vikonannya.html 

39. Капітоненко А. Проблеми виконання рішень ЄСПЛ. – Юридична газета. – 2018. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadzhennya/problemi-vikonannya-rishen-

espl.html 

40. Шкляр С. Нова професія: приватний виконавець // Економічна правда. – 2017. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.epravda.com.ua/columns/2017/02/7/620089/ 
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