
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ  

1. Кафедра:  Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

 Середницка Інга Анатоліївна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри  цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для  підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 25 років. 

Сфера наукових інтересів: 

 Цивільне право, Сімейне право,  Цивільне процесуальне 

право, Альтернативні способи вирішення юридичних 

конфліктів ( медіація), Юридична психологія. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб.  237, тел. (067)  934 38 15 Viber, 

Telegram, електронна адреса:  ingaodessa@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна   

5. Статус навчальної 

дисципліни 

 Дисципліна професійної та практичної підготовки за 

вибором здобувача 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у  шостому семестрі на   третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є 

нормативно-правові акти, які регламентують питання 

загальних положень виконавчого провадження, 

структури органів та посадових осіб, які здійснюють 

примусове виконання рішень, прав та обов’язків 

учасників виконавчого провадження, вимог, які 

пред’являються до різних видів виконавчих документів; 

вивчення порядку та особливостей відкриття і 

здійснення виконавчого провадження.  

Метою навчальної дисципліни «Виконавче провадження 

в цивільному праві» є забезпечити поінформованість та 

оволодіння сучасними знаннями у сфері виконавчого 

провадження, вивчити основні поняття, систему, 

організацію роботи та принципи діяльності органів 

державної виконавчої служби, процедуру примусового 



виконання рішень судових та інших юрисдикційних 

органів (посадових осіб). 

Завданням є формування у здобувачів вищої освіти 

правового світогляду та мислення, закріплення 

необхідних юридичних знань з метою вирішення 

конкретних питань практичної діяльності щодо 

здійснення виконавчих дій. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Конституційне права,   Цивільне право, Сімейне право,  

Цивільний процес.  

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік.  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 



≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати:  загальні положення правового регулювання 

виконавчого провадження; 

проблемні питання теорії і практики виконавчого 

провадження; 

правовий статус суб’єктів виконавчого провадження; 

юридичні властивості актів, що підлягають примусовому 

виконанню; 

порядок та особливості звернення стягнення на майно 

боржника; 

гарантії захисту прав учасників виконавчого 

провадження; 

порядок оскарження рішень державних виконавців. 

 вміти: порівнювати і аналізувати норми виконавчого 

законодавства; тлумачити і застосовувати чинне 

законодавство, яке регулює здійснення виконавчого 

провадження; узагальнювати практику застосування 

законодавства про виконавче провадження і робити 

відповідні висновки за результатами узагальнення; 

давати юридичну кваліфікацію відносинам виконавчого 

провадження; складати процесуальні документи. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1.   Виконавче провадження: теорія та практика: 

монографія / Ханова Р. Ф., Кравцов С. О., Ізарова І. О. . 

Х.: Право, 2021. - 672 с. 

2. Виконавче провадження. Актуальне законодавство 

та судова практика: навчальне видання / Дрозд В.Г. Київ:   

«ЦУЛ», - 2021. – 384 с. 

 Виконавче провадження : підручник/  Голубєва Н.Ю.  

Київ:  Фенікс, 2020. - 460 с. 

3. Виконавче провадження : навч. посіб. для підгот. до 

іспитів / К. В. Гусаров, Д. М. Сібільов. – Харків : Право, 

2019. – 124 с.  

4. Виконавче провадження: навчальний посібник для 

здобувачів вищої освіти - Гусаров К. В., Червинська М. 

Є., Мазур Л. Х.: Право, 2017. - 186 с. 

5. Виконавче провадження: хрестоматія (електронне 

видання) / уклад.: Комаров В. В., Сібільов Д. М., Кравцов 

С. О., Попов О. І. – Х.: Нац. ун-т. Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого.  - 2013. – 730 с. 
 



 

 


