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1. Загальні відомості про дисципліну 

Анотація. Прийняття  нової редакції Закону України «Про виконавче 

провадження»  стало поштовхом до принципово нового викладання цієї  

вибіркової дисципліни у юридичних навчальних закладах України, що було 

зумовлено економічними, політичними та соціальними змінами в нашій 

державі. Вивчення навчальної дисципліни сприяє розумінню, що однією з ознак 

процвітання держави є стабільність життя і спокій її громадян, які 

забезпечуються в першу чергу тим, що виконання рішень – важливий етап, без 

якого сам факт прийняття рішення втрачає сенс і значення, тому невиконання 

рішень ставить під загрозу мету здійснення правосуддя, оскільки,  забезпечення 

захисту суб'єктивного права не обмежується прийняттям рішення, а 

поширюється  і на процес його примусового виконання.  

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. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» є 

вивчення вимог чинного законодавства щодо примусового виконання судових 

рішень та рішень інших органів (посадових осіб). 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виконавче 

провадження» є: формування у студентів правового світогляду та мислення, 

оволодіння студентами сучасними знаннями з метою формування і розвитку їх 

професійної компетенції у сфері виконання судових рішень, закріплення 

необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних правових ситуацій 

в контексті примусового виконання судових рішень та рішень інших органів 

(посадових осіб), оволодіння достатнім рівнем правової культури  і 

правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів в ході 

виконавчого провадження. 

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», «Судочинство в господарських 

судах». 

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

- норми чинного законодавства, які регулюють порядок виконання рішень судів 

та інших органів (посадових осіб);  

- міжнародно-правові акти у цій сфері; 

- 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;  

- зміст виконавчих документів та процедури їх виконання;  

- порядок застосування заходів примусового виконання рішення; 

- правильне складання необхідних процесуальних документів з питань 

виконавчого провадження; 

вміти: 

- визначити суб’єктивний склад виконавчого провадження;  

- з’ясувати процесуальні особливості діяльності кожного із учасників 

виконавчого провадження;  

- застосовувати норми виконавчого провадження при вирішенні питань; 

- відмежовувати особливості звернення стягнення на те чи інше майно 

боржника (наприклад, звернення стягнення на кошти та інше майно боржника, 

на кошти боржника в іноземній валюті, на майно боржника, що перебуває в 

інших осіб, на заставлене майно та ін.);  

- застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу обов’язкових елементів і 

етапів виконання рішень суду, а також методичні прийоми їх здійснення, у 

тому числі під час проведення і використання спеціального моніторингу 

судових рішень 

України, Європейського Суду з прав людини, актів законодавства та 

міжнародних договорів України;  

- визначити відповідність нормам чинного законодавства діяльність учасників 

виконавчого провадження. 

 

 



Сформувати наступні компетенції: 

Загальні компетентності (ЗК): 

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. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

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. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

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. 

 



2. Опис навчальної дисципліни  

2.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни “Виконавче провадження” 

Форма 

навчання 

Рік 

підготовки 
Семестр 

Кількість Вид 

підсумкового 

контролю Кредитів Годин Модулів 

Денна 4 7-8 3 90 2 ЗАЛІК 

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

№ 

за/п 
Теми 

Усього 

годин 

МОДУЛЬ 1 

Загальні положення виконавчого провадження 

1. Тема 1. Загальна характеристика  виконавчого провадження.  6 

2. 
Тема 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання 

рішень. 
6 

3. Тема 3. Правовий статус суб’єктів виконавчого провадження. 6 

4. Тема 4. Виконавчі документи. 8 

5. Тема 5. Строки у виконавчому провадженні. 8 

6. Тема 6. Фінансування виконавчого провадження. 8 

Разом за модулем 1 42 

МОДУЛЬ 2 

Процесуальний порядок застосування заходів примусового виконання 

7. 
Тема 7. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого 

провадження. 
8 

8. 
Тема 8. Порядок звернення стягнення на майно боржника, заробітну 

плату та інші види доходів боржника. 
10 

9.  Тема 9. Особливості виконання рішень немайнового характеру. 10 

10. 
Тема 10. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та 

посадових осіб органів державної виконавчої служби. 
10 

11. 
Тема 11. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства 

та іноземних юридичних осіб. Міжнародне співробітництво у 

виконавчому провадженні 
10 

Разом за модулем 2 48 

Усього за курс 90 

 
 
 



2.2.1. Теми лекційних занять 

2.2.2. Теми семінарських занять 

2.2.3. Самостійна робота 

№ 

за/п 
Назва теми 

1. Тема 1. Загальна характеристика  виконавчого провадження.  

2. Тема 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень. 

3. Тема 3. Правовий статус суб’єктів виконавчого провадження. 

4. Тема 4. Виконавчі документи. 

5. Тема 5. Строки у виконавчому провадженні. 

6. Тема 6. Фінансування виконавчого провадження. 

7. Тема 7. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. 

8. 
Тема 8. Порядок звернення стягнення на майно боржника, заробітну плату та інші 

види доходів боржника. 

9. Тема 9. Особливості виконання рішень немайнового характеру. 

№ 

за/п 
Назва теми 

1. Тема 1. Загальна характеристика  виконавчого провадження.  

2. Тема 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень. 

3. Тема 3. Правовий статус суб’єктів виконавчого провадження. 

4. Тема 4. Виконавчі документи. 

5. Тема 5. Строки у виконавчому провадженні. 

6. Тема 6. Фінансування виконавчого провадження. 

7. Тема 7. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. 

8. 
Тема 8. Порядок звернення стягнення на майно боржника, заробітну плату та інші 

види доходів боржника. 

9. Тема 9. Особливості виконання рішень немайнового характеру. 

10. 
Тема 10. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб 

органів державної виконавчої служби. 

11. 
Тема 11. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних 

юридичних осіб. Міжнародне співробітництво у виконавчому провадженні 

№ 

за/п 
Назва теми 

1. Тема 1. Загальна характеристика  виконавчого провадження.  

2. Тема 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень. 

3. Тема 3. Правовий статус суб’єктів виконавчого провадження. 

4. Тема 4. Виконавчі документи. 

5. Тема 5. Строки у виконавчому провадженні. 

6. Тема 6. Фінансування виконавчого провадження. 

7. Тема 7. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. 

8. 
Тема 8. Порядок звернення стягнення на майно боржника, заробітну плату та інші 

види доходів боржника. 

9. Тема 9. Особливості виконання рішень немайнового характеру. 

10. 
Тема 10. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб 

органів державної виконавчої служби. 

11. 
Тема 11. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних 

юридичних осіб. Міжнародне співробітництво у виконавчому провадженні 



10. 
Тема 10. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб 

органів державної виконавчої служби. 

11. 
Тема 11 Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних 

юридичних осіб. Міжнародне співробітництво у виконавчому провадженні 
 

 

3. Система контролю та оцінювання 

3.1. Види та форми контролю  

Поточний контроль здійснюють під час проведення кожного 

семінарського і практичного заняття. Він передбачає оцінювання: теоретичної 

підготовленості студента до проведення занять із зазначеної теми (у тому числі 

й самостійно опрацьованого матеріалу); виступу на семінарських заняттях.  

Формами контролю знань є усне опитування на семінарських заняттях, 

заслуховування доповідей, підготовлених студентами та показ презентацій, 

перевірка письмових робіт, тестування, розв’язування ситуаційних завдань. 

Модульні контрольні роботи складаються з декількох варіантів, які 

включають  теоретичні та тестові завдання за темами модулю.  

Принцип розв’язання тестових завдань полягає у наступному: із 

запропонованих відповідей необхідно вибрати єдиний правильний варіант.  

Тестові завдання закритої форми, що пропонуються студентам, являють 

собою питання з відповідями, серед яких необхідно вказати правильну. Слід 

мати на увазі, що правильною може бути тільки одна відповідь, оскільки для 

перевірки повноти знань і умінь використовується тип тестового завдання 

«множинний вибір – єдина відповідь», яку і  необхідно відмітити будь-якою 

позначкою. 

Формою підсумкового контролю є залік.  

 

3.2. Засоби оцінювання  

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання з 

дисципліни «Виконавче провадження» є:  

- контрольні роботи;  

- тестові завдання;  

- розв’язування ситуаційних завдань; 

- реферати;  

- есе;  

- студентські презентації та виступи на наукових заходах;  

- інші види індивідуальних та групових завдань.  

 



3.3. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

3.4. 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 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Модуль 1 
25 балів 

Т1 
 

Т2 Т3 Т4 Т5-Т6 

4 4 4 4 4 

МКР 1 – 5 балів 

Модуль 2 
25 балів 

Т7 Т8-Т9 Т10 Т11 
5 5 5 5 

МКР 2 – 5 балів 
Підсумковий контроль (залік) – 50 балів 

Сума – 100 балів 



3.5. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Виконавче провадження» 

90-100 балів (A) – ставиться у випадках, коли студент має систематичні та 

глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати тестові 

завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основну та ознайомився з 

додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить 

узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. 

80-89 балів (B) – ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати тестові завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, але не наводить практичних прикладів у 

контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних 

помилок у формулюванні термінів, категорій, розв’язанні тестових завдань.  

70-79 балів (C) – ставиться, якщо студент засвоїв навчальний матеріал, 

знає основну літературу, вміє виконувати тестові завдання, однак викладає 

матеріал з погіршенням логічної послідовності та окремими неточностями, не 

наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного 

матеріалу або допускається помилок у формулюванні термінів та під час 

розв’язання тестових завдань.  

60-69 балів (D) – ставиться, якщо студент володіє навчальним матеріалом, 

передбаченим програмою, дає відповіді на поставлені запитання, але не вміє 

робити певні узагальнення і висновки, нечітко формулює поняття і 

допускається помилок у розв’язанні тестових завдань. 

50-59 балів (E) – ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у 

повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні запитання, не 

вміє чітко узагальнити опрацьований матеріал, допустився помилок у 

розв’язанні тестових завдань. 

35-49 балів (FХ) – ставиться у випадках, якщо студент не засвоїв матеріал 

і має лише фрагментарні знання матеріалу навчальної дисципліни, допускається 

значної кількості помилок у розв’язанні тестових завдань.  

1-34 балів (F) –  ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, 

дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє або 

неправильно виконує тестові завдання. 
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