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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.



Мета та завдання 

навчальної дисципліни

 Метою навчальної дисципліни «Виконавче провадження» 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.



Очікувані результати 

навчання

В результаті вивчення даного курсу здобувач вищої освіти 
буде 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.



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Загальні положення виконавчого провадження

Тема 1.

Поняття, загальна характеристика виконавчого 
провадження як юрисдикційної діяльності. 

Тема 2.

Суб’єкти виконавчого провадження, поняття та їх 
класифікація.

Тема 3.

Виконавчі документи, що підлягають виконанню. Поняття й 
система стадій виконавчого провадження

Тема 4.

Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника. 
Особливості звернення стягнення на майно боржника 

юридичної особи



Змістовий модуль 2.

Особливості процесуального порядку виконання рішень з окремих категорій 
справ. Процесуальні гарантії захисту прав учасників виконавчого 

провадження

Тема 5.

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи 
боржника

Тема 6.

Виконання рішень про стягнення аліментів. Виконання рішень, за якими боржник 
зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. 

Тема № 7.

Особливості виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та 
іноземних юридичних осіб, виконання рішень іноземних судів і арбітражів

Тема 8.

Поняття та значення гарантії прав учасників виконавчого провадження. Контроль, 
нагляд та юрисдикційний захист у виконавчому провадженні.

Тема 9.

Відповідальність у виконавчому провадженні


