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Назва курсу  Виконавче провадження 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Січових Стрільців, 14, м. Львів, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра цивільного права та процесу 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» 

Викладачі курсу Угриновська Оксана Іванівна, доцент кафедри цивільного права та 

процесу, кандидат юридичних наук 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Посилання на сторінку викладача: oksana.uhrynovska@lnu.edu.ua, 

електронна адреса: oksana.ugrunovska@gmail.com, електронна сторінка 

кафедри: http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-

procesy 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

теоретичні знання та забезпечити вміння їх практичного застосування. 

Так, курс представлений як огляд доктринальних положень, 

розв’язання правових фабул та дослідження актуальної судової 

практики щодо виконавчого провадження та його окремих інститутів.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Виконавче провадження є заліковою дисципліною зі 

спеціальності 081 «Право» для освітньо-професійної програми ОС 

Магістр, яка викладається у першому семестрі магістратури .  

Сторінка 

навчальної 

дисципліни 

https://law.lnu.edu.ua/course/vykonavche-provadzhennya-pravosuddya-i-

sudove-administruvannya  

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Виконавче 

провадження» є поглиблене вивчення проблемних питань, що 

стосуються виконавчого провадження, основною метою якого 

забезпечення реального захисту порушеного чи оспорюваного права 

або охоронюваного законом інтересу як мети судочинства. Виявлення, 

аналіз проблем при здійсненні суб’єктами виконавчого провадження 

своїх прав на стадії виконавчого провадження, та пошук їх вирішення.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Виконавче провадження : підручник / за ред. Н.Ю. Голубєвої. 

Одеса :Фенікс, 2020.  460 с. 

2. Виконавче провадження : підручник / Н. Ю. Голубєва, І. В. 

Андронов, І. О. Бут, Н. В. Волкова, О. В. Воробйов, Нац. ун-т "Одеська 

юридична академія"; За ред. Н. Ю. Голубєва. Одеса : Фенікс, 2020. 459 

с. 

3. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя 

незалежності України : Колективна монографія / Угриновська О., 

Ізарова І., Притика Ю., Сакара Н. / за заг. ред. Юрія Притики та Ірини 

Ізарової. Київ : ВД «Дакор», 2021. 478 с. 

4. Коссак В.М., Лемик Р.Я., Навроцька Ю.В., Сеник С.В. Цивільне 

mailto:oksana.uhrynovska@lnu.edu.ua
mailto:oksana.ugrunovska@gmail.com
http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy
http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy
https://law.lnu.edu.ua/course/vykonavche-provadzhennya-pravosuddya-i-sudove-administruvannya
https://law.lnu.edu.ua/course/vykonavche-provadzhennya-pravosuddya-i-sudove-administruvannya
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/162499/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/229637/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/229637/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/348627/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/253399/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/384091/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/173240/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/173240/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/162499/source:default
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процесуальне право України: підручник / за заг. ред. д.ю.н., професора 

Коссака В.М. Харків: Право, 2020. 752 с. 

5. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. 

/ Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. нук, 

проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ : Правова 

єдність : Алерта, 2018.  602 с.  

 

Додаткова література:  

1. Авторгов А. М. Виконавчий збір та основна винагорода 

приватного виконавця: санкція за невиконання чи плата за виконання. 

Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика : 

збірник наукових статей IV Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 6 грудня 2019 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Фурси 

С. Я. К. : Видавець Позднишев, 2019. С. 48. 

2. Виконавче провадження : навч. посіб. (у схемах і таблицях) / Ю. 

М. Юркевич, О. Б. Верба-Сидор, Н. М. Грабар та ін.; за ред. канд. 

юрид. наук, доц. О. Б. Верби- Сидор. Львів : Львівський державний 

університет внутрішніх справ. 2020. 600с. 

3. Закон України «Про виконавче провадження», Закон України 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів»: науково-практичний коментар / за 

заг.ред. д.ю.н, професора, академіка Академії наук вищої школи 

України М. М. Ясинка. К. : Алерта, 2019. С. 42.  

4. Крупнова Л. В. Деякі аспекти адміністративної процесуальної 

дієздатності суб’єктів виконавчого провадження. Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 2017. Вип. 3. С. 124-131.  

5. Крупнова Л. В. Особливості організації системи виконавчого 

провадження у державах СНД. Форум права. 2017. № 3. С. 92–97.  

6. Майка М.Б. Виконання ухвал суду у цивільному процесі України: 

правовий аналіз законодавчих змін 2017 року. Науковий журнал 

«Слідча та судова практика в Україні». Київ, 2018. Вип.6. С. 74-79.  

7. Ніколенко Л. О. Правовий статус боржника у виконавчому 

провадженні. Цивілістична процесуальна думка. 2018. №2. С. 76–80. С. 

76.  

8. Сеник С. В. Види ухвал суду в цивільному процесі, що 

підлягають примусовому виконанню. Актуальні проблеми виконавчого 

процесу України: теорія і практика: Збірник наукових статей ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 грудня 2019 

року) / за заг. ред. д.ю.н., проф. С. Я. Фурси. К. : Видавець Позднишев, 

2019. 204 с. С. 153–157. 

9. Сергієнко Н. Правовий статус прокурора в виконавчому 

провадженні: реалії та перспективи. Право і суспільство. 2019. №6. С. 

98-105.  

10. Цувіна Т. А. Визнання та виконання рішень іноземних судів у 

цивільних справах у контексті практики європейського суду з прав 

людини. 2017. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/108942-236850-1-

PB.pdf. 

 

  

../../../../user/Downloads/108942-236850-1-PB.pdf
../../../../user/Downloads/108942-236850-1-PB.pdf
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Тривалість курсу 120 години 

 

Обсяг курсу Денна форма: 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 

годин практичних роботи. 2 години відводиться на залік. 

Очікувані 

результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» 

спрямовано на розвиток наступних компетентностей: 

І. Загальні компетентності: 

Здатність проводити системні дослідження у сфері виконавчого 

права на різних рівнях. 

Здатність до ефективного пошуку, оброблення та комплексного 

аналізу інформації у сфері виконавчого права із доступних, в тому 

числі цифрових,  джерел. 

Здатність фахово спілкуватися з представниками інших професійних 

груп. 

Здатність розробляти індивідуальні та групові проекти, управляти 

ними та оцінювати їх результативність. 

ІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інституту виконавчого 

права щодо оволодіння поглибленими знаннями стосовно правової 

природи інституту права, вміння розмежовувати способи правової 

охорони відповідного інституту. 

Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо 

захисту прав та свобод людини, вчинення процесуальних дій, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію цих рішень та способів 

ефективного захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

правовідносин.  

Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур виконавчого провадження в Україні. 

Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності, в тому числі щодо 

виконавчого провадження. 

Здатність самостійно готувати проєкти актів правозастосування на 

основі знань теорії та практики правозастосовної техніки, враховуючи 

вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати: 

- теоритичні основи виконавчого провадження; 

- зміст інститутів виконавчого провадження; 

- прогалини правового регулювання виконавчого провадження;  

- особливості виконання рішень у майнових та немайнових спорах.  

 

б) вміти: 

- обгрунтовати правові погляди, які існують у літературі; 

- знаходити правові колізії, які є у нормативно-правових актах, що 

регулюють виконавче провадження, та розробляти пропозиції щодо 

усунення цих колізій; 

- складати процесуальні документи. 
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Ключові слова виконавче провадження, цивільний процес, судовий розгляд  

Формат курсу Очний  

 Проведення лекційних і практичних занять, а також консультацій 

для більш глибокого розуміння тем. 

Теми Тема 1. Виконавче провадження у системі юрисдикційної діяльності  

Тема 2. Принципи виконавчого провадження 

Тема 3. Підстави виконання. Виконавчі документи  

Тема 4. Суб'єкти виконавчого провадження(виконавчих 

правовідносин) 

Тема 5. Стадії виконавчого провадження 

Тема 6. Ускладнення під час виконавчого провадження 

Тема 7. Звернення стягнення на майно боржника 

Тема 8. Особливості звернення стягнення на окремі види майна 

Тема 9. Звернення стягнення на доходи фізичної особи 

Тема 10. Виконання рішення у немайнових справах 

Тема 11. Гарантії захисту прав учасників виконавчого провадження  

Тема 12. Виконання рішень з іноземним елементом  

Підсумковий 

контроль, форма 

Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для 

студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної 

успішності та оцінки за усний модуль. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

нормативних та вибіркових дисциплін «Цивільне право України», 

«Цивільне процесуальне право України», «Конституційного права 

України», «Теорії права та держави», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату даної вибіркової дисципліни.  

Навчальні методи 

та техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню 

наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 

обговорення, дослідницькі проєкти. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу може не потребує використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Студент може 

отримати максимально 50 балів за усні відповіді або виконання тестів 

чи контрольних робіт на практичних заняттях. Неготовність до заняття 

або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі також підлягають 

відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. Отримані у 

такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка, одержана 

під час відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу 

поточної успішності. 

За наслідками вивчення дисципліни «Виконавче провадження» 

студент складає модуль, котрий становить 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

відповідний модуль становить 50 балів.  

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт, у тому числі й розв'язання юридичних фабул. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
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в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань 

завчасно оприлюднюється за веб-адресою: 

https://law.lnu.edu.ua/course/vykonavche-provadzhennya-pravosuddya-i-

sudove-administruvannya. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 

Тиж. / дата 

/ год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльн

ості  

Література.***  

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

Тема 1 Принципи 

виконавчого 

провадження 

 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 
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наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за 

заг. ред. В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 752 

с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

Тема 2 Підстави 

виконання. 

Виконавчі 

документи 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за 

заг. ред. В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 752 

с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

  

Тема 3 Суб'єкти 

виконавчого 

провадження 

(виконавчих 

Лекція 1. Про виконавче 

виконавче провадження: 

Закон України від 

02.06.2016 № 1404-VIII р. 
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правовідносин) // ВВР. – 2016. – № 30. – 

Ст.542 (із наступними 

змінами та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне процесуальне 

право України: підручник 

/ В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, 

Ю.В. Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. В.М. 

Коссака. – Харків: Право, 

2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

Тема 4 Стадії 

виконавчого 

провадження 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне процесуальне 

право України: підручник 

/ В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, 

Ю.В. Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. В.М. 

Коссака. – Харків: Право, 

2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 
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планах практичних занять. 

Тема 5 Ускладнення 

під час 

виконавчого 

провадження 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Науково-практичний 

коментар Цивільного 

процесуального кодексу 

України. Кравчук В.М., 

Угриновська О.І. - Х.: 

Фактор, 2010. – 944 с. 

4. Цивільне процесуальне 

право України: підручник 

/ В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, 

Ю.В. Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. В.М. 

Коссака. – Харків: Право, 

2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

  

Тема 6  Звернення 

стягнення на 

майно 

боржника 

 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

  



 10 

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне процесуальне 

право України: підручник 

/ В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, 

Ю.В. Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. В.М. 

Коссака. – Харків: Право, 

2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

Тема 7 Виконання 

рішення у 

немайнових 

справах 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 

року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне процесуальне 

право України: підручник 

/ В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, 

Ю.В. Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. В.М. 

Коссака. – Харків: Право, 

2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

  

Тема 8 Гарантії захисту 

прав учасників 

виконавчого 

провадження 

Лекція 1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 02.06.2016 № 

1404-VIII р. // ВВР. – 2016. 

– № 30. – Ст.542 (із 

наступними змінами та 

доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 18.03.2004 
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року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40–

42. – Ст. 492. 

3. Цивільне процесуальне 

право України: підручник 

/ В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, 

Ю.В. Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. В.М. 

Коссака. – Харків: Право, 

2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі 

навчальної дисципліни та 

планах практичних занять. 

 

 
Тиж. / 
дата / 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 
діяльності 

(заняття)* 
*лекція, 
самостійна
, дискусія, 
групова 
робота)  

Література.*** 
Ресурси в інтернеті 

Завдання, год Термін 
виконання 

Тема 1 Тема 1. Виконавче 

провадження у 

системі 

юрисдикційної 

діяльності 

1. Становлення 

законодавства 

про виконавче 

провадження в 

Україні.  

2. Поняття та 

джерела 

виконавчого 

провадження. 

3. Особливості 

виконавчо-

процесуальних 

відносин. 

4. Правова 

природа 

виконавчого 

провадження. 

 

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

проведенн

я) 

1. Про виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 



 12 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

занять. 

Тема 2 Тема 2. Принципи 

виконавчого 

провадження 

1. Поняття та 

значення принципів 

виконавчого 

провадження.  

2. Зміст та гарантії 

принципів 

виконавчого 

провадження: 

- гуманізм; 

- законність

; 

- неупередж

еність 

виконання

; 

- предметна 

та 

територіал

ьна 

юрисдикці

я; 

- недоторка

ність 

житла; 

- диспозити

вність; 

- публічніст

ь; 

- повнота та 

своєчасніс

ть 

виконання

;  

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

проведенн

я) 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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- контроль 

за 

виконання

м. 

 

занять. 

Тема 3 Тема 4. Суб'єкти 

виконавчого 

провадження 

(виконавчих 

правовідносин) 

1. Поняття та 

класифікація 

суб'єктів 

виконавчих 

правовідносин. 

2. Державна 

виконавча служба 

3. Державний 

виконавець. Права 

та обов’язки 

державного 

виконавця. 

4. Вимоги до 

приватних 

виконавців. 

5. 

Правосуб’єктність 

приватного 

виконавця. 

Особливості 

дисциплінарної 

відповідальності 

приватних 

виконавців. 

6. Види 

дисциплінарних 

стягнень, що 

можуть 

застосовуватися до 

приватних 

виконавців. 

4. Сторони 

виконавчого 

провадження. Їх 

права та обов’язки. 

5. Інші особи, які 

беруть участь у 

виконанні: 

- представн

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

проведенн

я) 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

занять. 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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ики 

сторін; 

- прокурор; 

- органи 

державної 

влади та 

органи 

місцевого 

самовряду

вання. 

6. Особи, які 

сприяють 

виконанню:  

- експерт; 

- спеціаліст

; 

- переклада

ч; 

- суб’єкт 

оціночної 

діяльності

-суб’єкт 

господарю

вання; 

- поняті; 

- співробітн

ики 

органів 

внутрішні

х справ. 

 

Тема 4 Тема 5. Стадії 

виконавчого 

провадження 

1. Право на 

звернення про 

виконання 

рішення. 

2. Поняття і стадії 

виконавчого 

провадження.  

3. Відкриття 

виконавчого 

провадження. 

Відмова у 

відкритті 

виконавчого 

провадження.  

4. Підготовка до 

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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примусового 

виконання 

рішення. 

Добровільне 

виконання 

рішень.  

5. Примусове 

виконання як 

стадія 

виконавчого 

провадження. 

Виконавчий 

збір(авансовий 

платіж). 

6. Реєстр 

боржників і 

реєстр 

виконавчих 

проваджень. 

7. Закінчення 

виконавчого 

провадження. 

8. Відновлення 

виконавчого 

провадження. 

9. Поворот 

виконання. 

 

проведенн

я) 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

занять. 

Тема 5 Тема 8. 

Особливості 

звернення 

стягнення на 

окремі види майна 

1. Особливості 

звернення 

стягнення на 

валюту та 

валютні 

цінності.  

2. Особливості 

звернення 

стягнення на 

цінні папери, 

ювелірні вироби 

та дорогоцінне 

каміння.  

3. Особливості 

звернення 

стягнення на 

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

проведенн

я) 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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майно 

боржника, яке 

знаходиться в 

інших осіб. 

4. Особливості 

звернення 

стягнення на 

майно 

юридичної 

особи чи 

фізичної особи 

підприємця у 

разі припинення 

їх діяльності. 

5. Особливості 

звернення 

стягнення на 

заставлене 

майно. 

6. Особливості 

виконання 

рішень за 

речовими 

зобов'язаннями. 

 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

занять. 

Тема 6 Тема 9. Звернення 

стягнення на 

доходи фізичної 

особи 

1. Умови звернення 

стягнення на 

заробітну плату на 

інші доходи 

боржника-фізичної 

особи. 

2. Порядок 

звернення 

стягнення на 

доходи фізичної 

особи. Кошти, на 

які не може бути 

звернено стягнення. 

3. Особливості 

виконання рішень 

про стягнення 

аліментів. 

4. Особливості 

виконання рішень 

про накладення 

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

проведенн

я) 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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штрафу та 

конфіскацію майна.  

5. Виконання 

постанов про 

накладення 

адміністративни

х стягнень. 

 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

занять. 

Тема 7 Тема 11. 

Провадження по 

оскарженню 

рішень, дій або 

бездіяльності  

виконавців та 

посадових осіб 

органів державної 

виконавчої служби 

1. Поняття та 

значення 

гарантій прав 

учасників 

виконавчого 

провадження. 

2. Контроль та 

юрисдикційний 

захист у 

виконавчому 

провадженні. 

3. Оскарження дій 

виконавця як 

одна з 

найважливіших 

гарантій 

забезпечення 

про громадян та 

юридичних осіб 

у виконавчому 

провадженні. 

4. Рішення та дії, 

які можуть бути 

об’єктом 

оскарження. 

5. Суб’єкти 

оскарження дій, 

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

його 

проведенн

я) 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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рішень, 

бездіяльності 

виконавців та 

посадових осіб 

органів 

державної 

виконавчої 

служби. 

6. Особливості 

предметної та 

територіальної 

юрисдикції(підс

удності) у 

справах про 

оскарження 

рішень, дій або 

бездіяльності 

виконавців та 

посадових осіб 

органів 

державної 

виконавчої 

служби. 

7. Судові рішення 

за результатами 

оскарження дій, 

рішень та 

бездіяльності 

приватних та 

державних 

виконавців. 

 

занять. 

Тема 8 Тема 12. Виконання 

рішень з іноземним 

елементом 

1. Правове 

регулювання 

виконання 

рішень 

іноземних судів 

та арбітражів. 

2. Строк 

пред’явлення 

рішень 

іноземних судів 

до виконання. 

3. Територіальна 

юрисдикція(під

судність) справ 

Практичн

е 

(конкретн

ий вид 

лекційного 

та 

практично

го 

заняття 

(дискусія, 

групова 

робота 

тощо) 

визначаєт

ься 

викладаче

м під час 

1. Про 

виконавче 

провадження: Закон 

України від 

02.06.2016 № 1404-

VIII р. // ВВР. – 

2016. – № 30. – 

Ст.542 (із 

наступними змінами 

та доповненнями). 

2. Цивільний 

процесуальний 

кодекс України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами 

і доповненнями) // 

Завдання для 

здобувача вищої 

освіти 

визначаються у 

планах 

практичних. 

Здобувач вищої 

освіти може 

запропонувати 

виступити з 

обраною темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практичних 

занять 
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про надання 

дозволу на 

примусове 

виконання 

рішення 

іноземного 

суду. 

4. Порядок 

примусового 

виконання 

рішення 

іноземного 

суду. 

 

його 

проведенн

я) 

Відомості Верховної 

Ради України. – 

2004. – № 40–42. – 

Ст. 492. 

3. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. 

– 752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та 

планах практичних 

занять. 

 


