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Силабус навчальної дисципліни 

«Виконавче провадження» 
Галузь знань: 08 «Право»  

Спеціальність: 081 «Право»  

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» 

передбачає формування у студентів цілісного уявлення про сутність 

і зміст заключного етапу юрисдикційної діяльності, загальних і 

фахових компетентностей у сфері здійснення виконавчого 

провадження, теоретичних і практичних знань із примусового 

виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових 

осіб); набуття майбутніми фахівцями умінь щодо тлумачення змісту 

норм законодавства, які регулюють порядок вчинення виконавчих 

дій, і вироблення у них навичок правильного їх застосування в 

конкретних ситуаціях; засвоєння студентами-майбутніми юристами 

алгоритму здійснення виконавчого провадження, основних засад 

примусового виконання рішень суду та інших уповноважених 

органів, компетенції таких органів і посадових осіб.  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчальної дисципліни «Виконавче провадження» є 

вивчення організації та процесуальної форми здійснення 

виконавчого провадження. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Належний захист прав фізичних та юридичних осіб передбачає 

можливість примусового виконання у випадках відмови боржника 

від добровільного виконання рішення. Важливо, щоб випускники-

юристи володіли необхідними знаннями та практичними навиками у 

сфері застосування законодавства, що має на меті виконання 

судових рішень, що сприятиме захисту, охороні прав, свобод і 

законних інтересів учасників провадження. 

Із вказаного випливає, що виконавче провадження є тією 

фундаментальною дисципліною, від належного вивчення якої 

залежить подальше успішне становлення юриста як професіонала. 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми;  

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу; 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності; 

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права; 

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій; 

Навички самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

Тема 1. Загальна характеристика  виконавчого провадження.  

Тема 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове 

виконання рішень. 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів виконавчого провадження. 

Тема 4. Виконавчі документи. 

Тема 5. Строки у виконавчому провадженні. 

Тема 6. Фінансування виконавчого провадження. 

 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ 

Тема 7. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого 

провадження. 

Тема 8. Порядок звернення стягнення на майно боржника, 

заробітну плату та інші види доходів боржника. 

Тема 9. Особливості виконання рішень немайнового характеру. 

Тема 10. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та 

посадових осіб органів державної виконавчої служби. 

Тема 11. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без 

громадянства та іноземних юридичних осіб. Міжнародне 

співробітництво у виконавчому провадженні. 
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Пререквізити 

Вибіркова навчальна дисципліна «Виконавче провадження» 

вивчається разом із іншими нормативними і вибірковими 

дисциплінами. Вона є практичною основою для забезпечення 

набуття слухачами навчального курсу інтегрованих, поглиблених та 

системно упорядкованих знань щодо особливостей виконання 

судових рішень та рішень інших органів і посадових осіб, як гарантії 

захисту прав, свобод та законних інтересів учасників виконавчого 

провадження.  

З метою підвищення якості засвоєння курсу «Виконавче 

провадження» здобувач вищої освіти має опанувати до початку 

вивчення вказаної дисципліни наступні предмети: «Теорія держави і 

права», «Організація судових та правоохоронних органів», 

«Цивільний процес». 

Постреквізити 

Дисципліна «Виконавче провадження» є складовою циклу 

професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з права і 

відноситься до переліку дисциплін із якого студенти 

здійснюватимуть вільний вибір. Знання з даного курсу будуть 

використовуватися при поглибленому вивчення процесуальних 

галузей права. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Акулова М.Ю., Масюк В.В. Виконавче провадження у 

схемах і таблицях: навчальний посібник. Харків: Право, 2017. 126 с. 

2. Галунько В.В., Журавльов Д.В., Чижмарь К.І. та ін. Науково-

практичний коментар Закону України «Про виконавче 

провадження»: практичний посібник. Київ: «Центр учбової 

літератури», 2019. 432 с. 

3. Голубєва Н.Ю. Виконавче провадження: підручник. Одеса: 

Фєнікс, 2020. 460 с 

4. Гусаров К.В., Сібілов Д.М. Виконавче провадження: 

навчальний посібник для підготовки до іспитів. Харків: Право, 2019. 

124 с.  

5.  Комаров В.В. Виконавче провадження: посібник. Х., 2014. 

717 с. 

6. Циклаурі О.Б. Виконавче провадження: конспект лекцій. 

Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 117 с. 

 

Допоміжна 

1. Ганкевич О.М. Виконавче провадження: методичні вказівки 

для підготовки до семінарських занять та організації самостійної 

роботи студентів заочної форми навчання. Івано-Франківськ: 

Начально-науковий юридичний інститут Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, 2017.54 с. 

2. Гусаров К.В., Червинська М.Є. Виконавче провадження: 

навч. посіб. для здобувачів вищ. Освіти. Харків: Право. 2017. 186 с. 

3. Комаров В.В., Баранкова В.В., Бігун В.А. та ін. Виконавче 

провадження: посібник. Харків: 2014. 717 с. 

4. Мудрецька Г.В. Конспект лекцій з дисципліни Виконавче 

провадження. Дніпро: ДДУВС, 2016. 92 с. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. www.president.gov.ua/ru  – Офіційний сайт Президента 

України; 

2. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України; 

3. http//www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України; 

4.  www.lawukraine.com – База українського законодавства в 

Інтернеті; 

5. http//www.nbuv.gov.ua – Офіційний сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;    

6. http//www.alpha.rada.kiev.ua – Офіційний сайт Національної 

парламентської бібліотеки.  

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 

Семінари 20 

Самостійна робота 50 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін  

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

НІНА СЕРГІЇВНА ПОПЕЛЬНИЦЬКА  

Посада: викладач 

Категорія: I категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: n.popelnytska@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 
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