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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 

2016 року № 1403-VIII, примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої 

служби та на приватних виконавців.  

Оскільки показник виконання судових рішень в Україні дуже низький, у 

2016 році запроваджено інститут приватних виконавців. Це обумовлює 

актуальність професійної висококваліфікованої підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність приватного виконавця. 

Примусове виконання рішень є доволі тривалим, складним та  

обтяжливим процесом. Особа, на яку покладається така відповідальність 

повинна мати високий рівень підготовки та енциклопедичні знання. 

Приватний виконавець повинен мати високий рівень кваліфікації, швидко та 

ефективно вирішувати проблеми щодо належного здійснення діяльності з 

примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.  

Підготовчі курси за Навчальним планом проведення курсів підготовки 

осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця 

проводиться відповідно до положень нормативно-правових актів, які 

регулюють сферу їх підготовки, зокрема: 

- Конституції України від 28 червня 1996 року; 

- Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 

2016 року № 1403-VIII; 

- Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 

2016 року №1404-VIII; 

- Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2016 року  

№ 3053/5. 

Основна мета навчання за нормативною частиною навчального плану 

полягає в отриманні спеціальних знань у сфері примусового виконання 

рішень. 

Зміст навчання за навчальним планом визначається Переліком 

обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність приватного виконавця і передбачає опанування 

змістових модулів за питаннями та у обсязі навчального часу, визначеного 

навчальним планом підготовки приватних виконавців. 

Навчання у межах навчального плану буде проводитись у вигляді 

лекцій, семінарів, практикумів, тренінгів тощо. 

Реалізація навчального плану здійснюється протягом 240 академічних 

годин. За одиницю планування навчального процесу в плані прийнято один 

кредит, який дорівнює 30 академічним годинам загального часу навчання 

(аудиторна та самостійна робота). Кількість годин самостійної роботи 
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складає від 1/3 до 2/3 загального навчального часу та залежить від специфіки 

навчальної дисципліни та форм її вивчення.  

Перевірка та оцінка знань слухачів дозволяє визначати напрями та 

шляхи удосконалення навчального процесу, підвищувати ефективність 

навчання у цілому. Основними видами контролю, які можуть 

застосовуватися при підготовці приватних виконавців є вхідний, періодичний 

і підсумковий контроль. 

Вхідний контроль покликаний визначити рівень знань, умінь і навичок, 

якими вже володіють слухачі, з метою визначення ступеня їх готовності до 

опанування нового матеріалу. Вхідний контроль здійснюється у формі 

тестування. 

Періодичний (поточний) контроль знань, як правило, проводиться з 

метою визначення якості засвоєння навчального матеріалу на всіх етапах 

навчального процесу та з метою визначення стадій досягнення навчальних 

цілей. Поточний контроль здійснюється науково-педагогічними 

працівниками під час тренінгів, практикумів. 

Підсумковий контроль проводиться для визначення якості засвоєння 

навчального матеріалу слухачами підготовчих курсів і оцінки результатів їх 

знань. Цей вид контролю має форму підсумкового заліку, порядок якого 

визначено Порядком допуску до професії приватного виконавця, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 

2016 року  № 3053/5. 

Залік складається з двох етапів. Перший етап полягає в підготовці 

письмових відповідей на питання білета. Загальний час для підготовки 

письмових відповідей на питання білета становить 60 хвилин. На другому 

етапі особа, що складає залік, в усній формі надає відповіді на питання 

білета. Члени комісії у разі потреби можуть ставити особі, яка складає залік, 

уточнюючі питання.  

Об'єктивність проведення підсумкового заліку забезпечується рівними 

умовами складання (однакова тривалість заліку, кількість питань у білетах, 

єдині критерії оцінки) та відкритістю інформації про них.  

Під час проведення заліку забороняється використовувати нормативно-

правові акти, підручники, навчальні посібники та інші джерела інформації. 

При користуванні під час заліку сторонніми джерелами інформації особа, яка 

складає залік, має бути відсторонена від участі в ньому і вважається такою, 

що не склала його. 

На підставі рішення комісії університет не пізніше, ніж у п’ятиденний 

строк з дня підписання протоколу, видає особам, що успішно склали 

підсумковий залік, свідоцтво про проходження навчання у сфері 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів за 

встановленою формою. 
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ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Навчальним планом передбачається надання спеціальних знань і 

умінь, необхідних для здійснення діяльності приватного виконавця. 

План побудований за модульним принципом і передбачає вивчення 

загальних питань професійної діяльності приватних виконавців, які визначені 

Переліком обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які 

мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця. 

Навчальний час аудиторних занять розподіляється між модулями, які 

включають вивчення обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка 

осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
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Найменування 
циклів та навчальних дисциплін 

Кількість годин 

З
ал

ік
 Заг.  

обсяг 

год. 

Кредити 
ECTS 

з них 

Аудит. 

годин 

Самост. 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 7 

ПП Цикл професійної підготовки 

ПП 1. Організація діяльності 

органів  

державної виконавчої 

служби та приватних 

виконавців 

 

45 1,5 20 25 

ПП 2. Виконавче провадження  75 2,5 44 31 

ПП 3. Цивільне законодавство  30 1 12 18 

ПП 4. Процесуальне 

законодавство 

 30 1 14 16 

ПП 5. Кримінальна 

відповідальність 

 30 1 12 18 

 Разом за циклом:  210 7 102 108 

ППІ Підсумковий залік 1 30 1  30 

 Всього за навчальним 

планом 

1 240 8 102 138 
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Змістовий модуль ПП1. 

Організація діяльності органів  

державної виконавчої служби та приватних виконавців 

 

 
Мета модулю: 
Основною метою вивчення змістового модуля «Організація діяльності 

органів державної служби та приватних виконавців» є поглиблення знань 
стосовно кола та повноважень органів та осіб, які забезпечують виконання 
рішень судів та інших органів у порядку виконавчого провадження.  

 
Навчальні цілі: 

• ознайомлення зі становленням національної моделі організації 

виконання рішень та рішень інших органів, особливостями, перевагами 

та недоліками їхнього застосування в різних країнах світу;  

• визначення правових засад організації діяльності органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців, організаційної структури 

органів державної виконавчої служби, правового статусу та гарантій 

процесуальної діяльності; 

• виявлення правових та організаційних аспектів доступу до професії 

приватного виконавця і особливостей її здійснення в Україні;  

• правильна організація менеджменту діяльності приватного 

виконавця;  

• формування цілісного уявлення про механізм контролю за 

законністю діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців.  
 

Навчальні елементи змістового модулю 

А — аудиторних годин;  

С — годин самостійної роботи. 

 

№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, 

ім’я та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

1.  Національна 

модель організації 

виконання судових 

рішень та рішень 

інших органів  

лекція  6 2 4 Джубаба Денис 

Олександрович,  

начальник Другого 

відділу Державної 

виконавчої служби у 

місті Хмельницькому 

Центрально-Західного 

міжрегіонального 

управління 
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№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, 

ім’я та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

2.  Виконавець як 

суб’єкт 

професійної 

діяльності  

лекція  6 2 4 Джубаба Денис 

Олександрович,  

начальник Другого 

відділу Державної 

виконавчої служби у 

місті Хмельницькому 

Центрально-Західного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

3.  Приватний 

виконавець як 

правнича професія  

лекція  

семінар 

тренінг  

19 10 9 Джубаба Денис 

Олександрович,  

начальник Другого 

відділу Державної 

виконавчої служби у 

місті Хмельницькому 

Центрально-Західного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

4.  Організація 

діяльності 

приватного 

виконавця  

лекція  

практик

ум  

8 4 4 Джубаба Денис 

Олександрович,  

начальник Другого 

відділу Державної 

виконавчої служби у 

місті Хмельницькому 

Центрально-Західного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

5.  Контроль та 

відповідальність 

приватного 

виконавця  

лекція  6 2 4 Джубаба Денис 

Олександрович,  

начальник Другого 

відділу Державної 

виконавчої служби у 
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№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, 

ім’я та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

місті Хмельницькому 

Центрально-Західного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

 Всього годин:  45 20 25  
 

Зміст навчальних елементів модулю 
 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

1.  Національна 

модель організації 

виконання судових 

рішень та рішень 

інших органів  

Законодавство України, що регулює діяльність 

органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців. Принципи діяльності 

органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців. 

2.  Виконавець як 

суб’єкт 

професійної 

діяльності  

Основи організації та діяльності органів державної 

виконавчої служби, правовий статус державних 

виконавців. Правовий захист та гарантії 

здійснення діяльності державних виконавців, 

приватних виконавців з примусового виконання 

рішень. 

3.  Приватний 

виконавець як 

правнича професія  

Вимоги до приватного виконавця. Порядок 

проходження навчання та стажування осіб, які 

виявили намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця. Кваліфікаційна комісія приватних 

виконавців. Допуск до складання кваліфікаційного 

іспиту. Кваліфікаційний іспит приватного 

виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців 

України. Діяльність помічника приватного 

виконавця. Винагорода приватного виконавця. 

Страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного виконавця. Підвищення кваліфікації 

приватного виконавця. Підстави та порядок 

зупинення діяльності приватного виконавця. 

Підстави та порядок припинення діяльності 

приватного виконавця. Засади самоврядування 

приватних виконавців. 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

4.  Організація 

діяльності 

приватного 

виконавця  

Виконавчі округи і територіальні межі діяльності 

приватного виконавця. Вимоги до офіса 

приватного виконавця. Порядок проведення 

перевірки офіса. Порядок обліку сум на рахунках 

приватного виконавця. Ведення діловодства та 

архіву приватного виконавця. 

5.  Контроль та 

відповідальність 

приватного 

виконавця  

Порядок здійснення контролю за діяльністю 

приватних виконавців. Дисциплінарна комісія 

приватних виконавців. Підстави та порядок 

притягнення приватного виконавця до 

дисциплінарної відповідальності.  

 

Рекомендовані джерела до модулю 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1403-

VIII  Відомості Верховної Ради України. 2016. № 29. Ст. 535. 

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.  Відомості Верховної 

Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 

07.12.1984 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.  Офіційний вісник України. 

2003. № 11. ст. 461. 

6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV 

Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436. 

7. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII  

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 

8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон 

України від 09.07.2003 р.  Офіційний вісник України. 2003. № 33. 

Ст. 1770. 

9. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. у ред. Закону 

України від 05.10.2016 р.  Відомості Верховної Ради України. 1996. 

№ 47. Ст. 256. 

10. Про оплату праці : Закон України від 24.05.1995 р.  Відомості 

Верховної Ради України. 1995. № 17. Ст. 121. 

11. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб : Закон України від 09.04.1992 р. № 2262-XII  

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 29. Ст. 399. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
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12. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р.  

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 3. Ст. 10. 

13. Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і 

розміру основної винагороди приватного виконавця : затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. № 643. Офіційний вісник 

України. 2016. № 75  Ст. 2502.  

14. Порядок виплати та розміри винагород державному виконавцю : 

затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015  р. № 126  

Офіційний вісник України. 2015. № 24. Стор. 61. Ст. 672. 

15. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів 

державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.07.2002 р. № 1087  Офіційний вісник України. 2002. № 31. 

Ст. 1479. 

16. Про порядок використання коштів, отриманих органами державної 

влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх 

розміри : постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001  р. № 702  

Офіційний вісник України. 2001. № 26. Ст. 1178. 

17. Види та розміри витрат виконавчого провадження : затв. наказом 

Міністерства юстиції України 29.09.2016 р. № 2830/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 30.09.2016 р. за № 1300/29430 Офіційний 

вісник України. 2016. № 76. Стор. 176. Ст. 2557. 

18. Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : затв. 

наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції 

України від 30.01.2018 р. № 64/261/5, зареєстровано в Мін’юсті 

05.02.2018 р. за № 140/31592  Офіційний вісник України. 2018. № 11 

(06.02.2018). Ст. 406. 

19. Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому 

громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, 

підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління : затв. наказом Міністерства юстиції України від 

15.02.2017 р. № 388/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

17.02.2017 р. за № 229/30097  Офіційний вісник України. 2017. № 22. 

Стор. 449. Ст. 644. 

20. Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження : 

затв. наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 р. № 2432/5, 

зареєстр. в Міністерстві юстиції України 12.08.2016  р. за № 1126/29256 

Офіційний вісник України. 2016. № 64. Стор. 454. Ст. 2182. 

21. Положення про офіс приватного виконавця : затв. наказом 

Міністерства юстиції України від 15.11.2016 р. № 3238/5, зареєстровано 

в Мін’юсту України від 16.11.2016 р. № 1487/29617  Офіційний вісник 

України. 2016. № 90 (22.11.2016). ст. 2938.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/126-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1300-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0229-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0229-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0229-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0229-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
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22. Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців : затв. 

наказом Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. № 3791/5, 

зареєстр. в Мін’юсту України від 28.11.2017 р. № 1442/31310  

Офіційний вісник України. 2017. № 94 (01.12.2017). ст. 2877.  

23. Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців : наказ 

Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. № 3792/5, зареєстровано 

в Мін’юсту України від 28.11.2017 № 1443/31311  Офіційний вісник 

України. 2017. № 94 (01.12.2017). ст. 2878.  

24. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць 

Державної фіскальної служби під час передавання майна, 

конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним : наказ 

Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 

23.03.2018 № 892/5/379, зареєстровано в Мін’юсту 26.03.2018 р. за 

№ 362/31814 // Офіційний вісник України. 2018. № 26. Ст. 963. 

25. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та 

податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про 

стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної 

податкової служби : затв. наказом Мін’юсту, Державної податкової 

адміністрації України від 03.07.2002 р. № 60/5; зареєстровано в 

Мін’юсті 04.07.2002 р. за № 555/6843  Офіційний вісник України. 2002. 

№ 28. ст. 1340. 

26. Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи : затв. наказом Міністерства юстиції України 

09.02.2016 р. № 359/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

09.02.2016 р. за № 200/28330  Офіційний вісник України. 2016. № 10. 

Стор. 224. Ст. 471. 

27. Порядок проведення перевірок діяльності органів державної 

виконавчої служби, приватних виконавців : затв. наказом Міністерства 

юстиції України від 22.10.2018р. № 3284/5, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України від 22.10.2018 р. № 1195/32647  

Офіційний вісник України. 2018. № 63 (30.10.2018). ст. 2753.  

28. Порядок надання інформації Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої 

служби та приватних виконавців : затв. наказом Міністерства юстиції 

України 29.11.2016 р. № 3409/5, рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 29.11.2016 р. № 1173, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 06.12.2016 р. за № 1579/29709. Офіційний 

вісник України. 2016. № 99. Стор. 407. Ст. 3247. 

29. Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити 

органів державної виконавчої служби та приватних виконавців : затв. 

наказом Міністерства юстиції України 07.12.2016 р. № 3596/5, 

постановою правління Пенсійного Фонду України 07.12.2016 р. № 28-1, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1579-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1579-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1579-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/za579-16/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1607-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1607-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/zb607-16/paran6#n6
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зареєстр. в Міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1607/29737.  

Офіційний вісник України. 2016. № 99. Стор. 413. Ст. 3250. 

30. Порядок формування і ведення Єдиного реєстру приватних 

виконавців України : затв. наказом Міністерства юстиції України від 

05.08.2016 № 2431/5, зареєстровано в Мін’юсту України від 12.08.2016 

№ 1125/29255. Офіційний вісник України. 2016. № 64. Ст. 2181.  

31. Правила ведення діловодства та архіву в органах державної 

виконавчої служби та приватними виконавцями : затв. наказом 

Міністерства юстиції України 07.06.2017 р. № 1829/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 08.06.2017 р. за № 699/30567. Офіційний 

вісник України. 2017. № 51. Стор. 145. Ст. 1589. 

32. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської 

таємниці : затв. постановою Правління Національного банку України 

14.07.2006 р. № 267, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

03.08.2006 р. за № 935/12809. Офіційний вісник України. 2006. № 32. 

стор. 137. Ст. 2330. 

33. Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою 

системою виконавчого провадження : наказ Міністерства юстиції 

України від 24.03.2017 р. № 954/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції 

України 27.03.2017 р. за № 406/30274. Офіційний вісник України. 2017. 

№ 27. Стор. 130. Ст. 805. 

34. Про затвердження норм забезпечення форменим одягом працівників 

органів державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2014 № 39. Офіційний вісник України. 2014. 

№ 14 (21.02.2014). ст. 429.  

35. Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної 

компетентності державних виконавців та керівників органів державної 

виконавчої служби : наказ Міністерства юстиції України від 

21.10.2016 р. № 3005/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

07.11.2016 р. за № 1441/29571. Офіційний вісник України. 2016. № 87. 

Стор. 384. Ст. 2872. 

36. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або 

бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та 

звернень учасників виконавчого провадження : постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14. Вісник Верховного 

Суду України. 2004. № 2. 

37. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження : навч. посіб. / 

Ю. В. Білоусов.  К. : Прецедент, 2005.  188 с. (Серія «Юридична 

бібліотека»). Бібліогр.: с. 177-187.  

38. Виконавче провадження: навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 

"Право" спец. 7.03040101 "Правознавство" / Гаєцька-Колотило Я. З., 

Ратушна Б. П. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад.  Львів : Вид-во Львів. 

комерц. акад., 2014.  191 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0699-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0699-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0406-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0406-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b19
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39. Виконавче провадження: навч.-метод. посіб. для студентів ден. 

форми навчання ф-ту цивіл. та госп. юстиції / Н. В. Волкова, К. В. 

Можаровська ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.".  Одеса : Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.", 2015.  71 с. 

40. Виконавче провадження: навч.-практ. посіб. / [Комаров В. В. та ін.] ; 

за заг. ред. проф. В. В. Комарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого.  Харків : Право, 2014.  703 с. 

41. Дзисюк Я. М. Історичний розвиток проваджень у справах з приводу 

рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби // Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : 

Юриспруденція. 2014. Вип. 8. С. 81-83.  

42. Калінін Р. С. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур 

виконавчого провадження // Форум права. 2011. № 2. С. 350-358.  

43. Курс цивільного процесу : підручник / В. В.Комаров, В. А. Бігун, 

В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Х. : Право, 2011. 1352 с. 

44. Марченко М. Г. Новації виконавчого провадження в Україні  // 

Молодий вчений. 2016. № 4. С. 624-628.  

45. Науково-практичний коментар до законів України «Про державну 

виконавчу службу», «Про виконавче провадження» / Авер’янов В. Б., 

Горбунова Л. М., Комаров В. В., Ємельянова І. І., Сібільов Д. М.; 

О. В. Лавринович (відп. ред.).  К. : Юрінком Інтер, 2005.  320 с. 

46. Перепелиця А. І. Організаційно-правові засади діяльності державної 

виконавчої служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / А. І. Перепелиця ; Національна 

академія держ. податкової служби України.  Ірпінь, 2005.  19  с. 

47. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших 

органів : збірник наукових праць за результатами Другої науково-

практичної конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. 

348 с. 

48. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших 

органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 червня 

2012 року).  Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права, 2012. 368 с. 

49. Фіолевський, Д. П. Державна виконавча служба України : навч. 

посіб. / Д. П. Фіолевський, С. Ю. Лобанцев, Є. І. Мєзєнцев ; під заг. ред. 

Д. П. Фіолевського.  К. : Алерта, 2004.  564 с. 

50. Фомін А. Ю. Особливості оскарження дій уповноважених осіб до 

суду під час виконавчого провадження // Європейські перспективи. 

2014. № 1. С. 138-143.  

51. Фурса C. Я. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. / 

С. Я. Фурса, С. В. Щербак.  К. : Атіка, 2002.  480 с.  
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52. Фурса C. Я. Закони України «Про державну виконавчу службу», 

«Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» : наук.-практ. комент. / 

C. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак.  К. : Видавець Фурса С. Я. : 

КНТ, 2008.  1172 с.  

53. Фурса С. Я. Законодавство про виконавче провадження : наук.-практ. 

комент. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак.  К. : Ін Юре, 2004. 976 с.  

54. Цивільне виконавче право України : підручник для студентів 

юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України / 

Копайгора І. Д., Панченко М. І., Олюха В. Г., Ан М. І., Нечаєв А. В. ; за 

заг. ред. І. Д. Копайгори. Львів : Магнолія  2006, 2007.  538 с.  

55. Цивільний процес : навч. посіб. / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, 

Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. ; за ред. Ю. В. Білоусова.  

К: Прецедент, 2005.  293 с. 

56. Шелевер Н. В. Особливості виконавчого провадження в країнах 

Європейського Союзу // Форум права. 2016. № 1. С. 262–266.  

57. Шелевер Н. В. Проблемні питання виконавчого провадження в 

Україні та шляхи їх розв’язання // Evropsky politicky a pravni diskurz. 

2016. Vol. 3, Iss. 2. С. 323-328.  

58. Щербак С. В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого 

провадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Щербак НАН України; Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького.  К., 2002.  16 с. 

59. Ятченко Є. О. Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та 

виконавчому провадженні // Судова апеляція. 2014. № 2. С. 71-78.  

 
Орієнтовний перелік питань для самоконтролю 

 

1. Законодавство України, що регулює діяльність органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців. 

2. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців. 

3. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних 

виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень. 

4. Основи організації та діяльності органів державної виконавчої 

служби, правовий статус державних виконавців. 

5. Вимоги до приватного виконавця. Порядок проходження навчання 

та стажування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця. 

6. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит приватного 

виконавця. 

7. Єдиний реєстр приватних виконавців України. 
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8. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного 

виконавця. 

9. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного 

виконавця. 

10. Вимоги до офісу приватного виконавця. Порядок проведення 

перевірки офісу. 

11. Діяльність помічника приватного виконавця. 

12. Винагорода приватного виконавця. 

13. Порядок обліку сум на рахунках приватного виконавця. 

14. Ведення діловодства та архіву приватного виконавця. 

15. Підвищення кваліфікації приватного виконавця. 

16. Порядок здійснення контролю за діяльністю приватних 

виконавців. 

17. Дисциплінарна комісія приватних виконавців. Підстави та 

порядок притягнення приватного виконавця до дисциплінарної 

відповідальності. 

18. Підстави та порядок зупинення діяльності приватного виконавця. 

19. Підстави та порядок припинення діяльності приватного 

виконавця. 

20. Засади самоврядування приватних виконавців. 
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Змістовий модуль ПП2. 

Виконавче провадження  

 
Мета модулю: 
Основною метою вивчення змістового модуля «Виконавче 

провадження» є формування знань щодо механізму виконання рішень судів 
та інших органів і порядок їхнього використання як основи майбутньої 
професійній діяльності, а також набуття системних умінь і навичок щодо 
взаємодії із іншими учасниками виконавчого провадження, вирішення 
практичних завдань у цій сфері. 

 
Навчальні цілі: 

• визначення місця норм, які регулюють порядок виконання рішень 

судових та інших юрисдикційних органів в системі права України;  

• визначення поняття, предмета, джерел виконавчого провадження, 

підстав виконання і виконавчих документів, поняття, стадій 

виконавчого провадження та їхньої характеристики;  

• розуміння змісту та системи принципів виконавчого провадження та 

їхнє значення, обґрунтовування змісту меж та обмежень у 

виконавчому провадженні; 

• надання характеристики правового статусу суб’єктів виконавчого 

провадження, порядку застосування окремих заходів виконання 

рішення, аналіз правового статусу виконавця, сторін та інших 

учасників виконавчого провадження, розмежовування 

повноваження державного та приватного виконавця; 

• тлумачення змісту діяльності виконавця щодо виконання рішення, 

визначення порядку вчинення виконавчих дій за окремими 

виконавчими документами та виконаннями; 

• правильне застосовування норм виконавчого провадження при 

окремих видах виконання, уміння застосовувати порядок звернення 

до виконання різноманітних виконавчих документів; 

• визначення способів та механізмів забезпечення законності 

виконавчого провадження, визначення відповідності нормам 

чинного законодавства діяльність учасників виконавчого 

провадження та способів усунення можливих порушень;  

• складання документів виконавчого провадження, формулювання 

пропозицій щодо вдосконалення діяльності виконавця, чинного 

законодавства про виконавче провадження. 

 

Навчальні елементи змістового модулю 

А — аудиторних годин;  

С — годин самостійної роботи. 
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№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

1. Загальні засади 

виконавчого 

провадження  

лекція  4 2 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

2. Відносини 

виконавчого 

провадження. 

Суб’єкти 

виконавчого 

провадження  

лекція  

практикум  

8 4 4 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

3. Загальні правила 

виконавчого 

провадження  

лекція  

практикум  

тренінг  

10 8 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

4. Ускладнення в 

ході виконавчого 

провадження  

лекція  

тренінг  

8 4 4 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

5. Звернення 

стягнення на 

майно боржника 

як захід 

примусового 

виконання  

лекція  

семінар  

тренінг  

16 10 6 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

6. Передача майна 

як захід 

виконання рішень  

лекція  4 2 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

7. Вчинення 

юридичних та 

фактичних дій як 

захід виконання 

рішення  

лекція  

семінар  

6 4 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 
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8. Звернення 

стягнення на 

доходи боржника 

як захід 

виконання 

рішення  

лекція  

практикум 

6 4 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

9. Контроль у 

виконавчому 

провадженні  

лекція  4 2 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

10. Відповідальність 

у виконавчому 

провадження  

лекція 4 2 2 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

11. Іноземний 

елемент у 

виконавчому 

провадженні  

лекція  5 2 3 Білоусов Юрій 

Валерійович, професор 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н., 

професор 

 Всього годин:  75 44 31  
 

Зміст навчальних елементів модулю 
 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

1.  Загальні засади 

виконавчого 

провадження  

Поняття виконавчого провадження. Законодавство, 

що регулює порядок здійснення виконавчого 

провадження. Засади виконавчого провадження. 

Рішення, що підлягають примусовому виконанню. 

Виконавчі документи. Вимоги до виконавчого 

документа. Строки у виконавчому провадженні. 

Строки пред’явлення виконавчих документів до 

виконання. Строки прийняття рішень виконавцями 

та вчинення виконавчих дій. Переривання строку 

давності пред’явлення виконавчого документа до 

виконання, поновлення пропущеного строку. 

2.  Відносини 

виконавчого 

провадження.  

 

Органи та особи, які здійснюють примусове 

виконання рішень. Виконання рішень іншими 

органами та установами. Добровільне виконання 

рішень про стягнення періодичних платежів. 



19 

 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

Суб’єкти 

виконавчого 

провадження  

Обмеження щодо здійснення приватним виконавцем 

примусового виконання рішень.  

Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог 

виконавців. Повноваження державних та приватних 

виконавців. Повноваження виконавця щодо доступу 

до інформації про боржника та його майно. Порядок 

доступу виконавців до інформації про боржника. 

Сторони та інші учасники виконавчого провадження, 

їх права та обов’язки. Представництво у 

виконавчому провадженні. Особи, які не можуть 

бути представниками у виконавчому провадженні. 

Права і обов’язки сторін та інших учасників 

виконавчого провадження. Участь експерта, 

спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності - 

суб’єкта господарювання у виконавчому 

провадженні. Участь перекладача у виконавчому 

провадженні. Залучення понятих у виконавчому 

провадженні. Підстави та порядок залучення 

працівників поліції, представників органів опіки і 

піклування, інших органів та установ для участі у 

проведенні виконавчих дій. Відводи у виконавчому 

провадженні.  

3.  Загальні правила 

виконавчого 

провадження  

Заходи примусового виконання рішень. Місце 

виконання рішення. Особливості підвідомчості 

виконавчих проваджень органам державної 

виконавчої служби та утворення виконавчих груп.  

Автоматизована система виконавчого провадження. 

Єдиний реєстр боржників. Загальні строки у 

виконавчому провадженні. Строки прийняття рішень 

виконавцями та вчинення виконавчих дій. 

Документи виконавчого провадження та порядок їх 

складання. Порядок надсилання документів 

виконавчого провадження. 

Підстави та порядок відкриття виконавчого 

провадження. Підстави та порядок повернення 

виконавчого документа без прийняття до виконання. 

Початок примусового виконання рішення. Час 

проведення виконавчих дій.  

Витрати виконавчого провадження. Кошти 

виконавчого провадження. Авансування витрат 

виконавчого провадження. Додаткове авансування 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

витрат виконавчого провадження. Виконавчий збір. 

Облік сум на рахунках органів державної виконавчої 

служби та приватних виконавців. Порядок розподілу 

та виплати стягнутих з боржника грошових сум. 

Черговість задоволення вимог стягувачів у разі 

недостатності стягнутої суми для задоволення вимог 

стягувачів. Порядок виплати стягнутих грошових 

сум. 

Особливості виконання кількох рішень у разі 

надходження на виконання кількох виконавчих 

документів щодо одного боржника. 

Закінчення виконавчого провадження. Підстави та 

порядок закінчення виконавчого провадження. 

Наслідки закінчення виконавчого провадження, 

повернення виконавчого документа. Відновлення 

виконавчого провадження. 

4.  Ускладнення в ході 

виконавчого 

провадження  

Ускладнення у виконавчому провадженні: 

роз’яснення рішень, виконавчих документів, що 

підлягають примусовому виконанню, відкладення 

проведення виконавчих дій, відстрочка, розстрочка, 

встановлення чи зміна способу і порядку виконання 

рішення, зупинення вчинення виконавчих дій. 

Строки зупинення вчинення виконавчих дій. Розшук 

боржника. Розшук майна боржника. Виконання 

рішення про відібрання дитини. Повернення 

виконавчого документа стягувачу. Зупинення 

виконавчого провадження у разі поновлення судом 

строку подання апеляційної скарги або прийняття 

такої апеляційної скарги до розгляду. Підстави та 

порядок повернення виконавчого документа 

стягувачу або до суду, який його видав. Порядок 

відновлення втраченого виконавчого провадження 

або матеріалів виконавчого провадження.  

5.  Звернення 

стягнення на майно 

боржника як захід 

примусового 

виконання  

Порядок звернення стягнення на кошти та інше 

майно боржника. Особливості звернення стягнення 

на кошти боржника в іноземній валюті та виконання 

рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті. 

Порядок звернення стягнення на нерухоме майно. 

Звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення 

стягнення на заставлене майно. Звернення стягнення 

на кошти та майно боржника - юридичної особи, 
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фізичної особи – підприємця. Звернення стягнення 

на майно боржника, що перебуває в інших осіб. 

Порядок виявлення дебіторської заборгованості 

боржника - юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця. Майно, на яке не може бути звернено 

стягнення. Перелік майна, на яке не може бути 

звернено стягнення за виконавчими документами. 

Арешт і вилучення майна (коштів) боржника. 

Зберігання майна, на яке накладено арешт. 

Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна 

боржника. Зняття арешту з майна. Підстави та 

порядок зняття арешту з майна.  

Реалізація майна, на яке звернено стягнення. 

Порядок реалізації арештованого майна. Підстави та 

порядок зняття арешту з майна. Виконання рішення 

про конфіскацію майна. Порядок звернення 

стягнення на цінні папери. Порядок звернення 

стягнення на ювелірні та побутові вироби із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, 

дорогоцінного каміння і перлів. Порядок розподілу 

та виплати стягнутих з боржника грошових сум. 

Порядок виконання виконавчих написів, вчинених 

на аграрних розписках. 

6.  Передача майна як 

захід виконання 

рішень  

Передача стягувачу предметів, зазначених у 

виконавчому документі. 

7.  Вчинення 

юридичних та 

фактичних дій як 

захід виконання 

рішення  

Порядок виконання рішень, за якими боржник 

зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення. Виконання рішення про відібрання 

дитини. Виконання рішення про поновлення на 

роботі. Виконання рішення про виселення боржника. 

Виконання рішення про вселення стягувача.  

8.  Звернення 

стягнення на 

доходи боржника 

як захід виконання 

рішення  

Умови та порядок звернення стягнення на заробітну 

плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. 

Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та 

інших доходів боржника. Розмір відрахувань із 

заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів 

боржника. Порядок стягнення аліментів. Звернення 

стягнення на допомогу з державного соціального 

страхування та соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства. Доходи, на які не може бути звернено 
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стягнення.  

9.  Контроль у 

виконавчому 

провадженні  

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності 

посадових осіб органів державної виконавчої служби 

та приватних виконавців. Адміністративний порядок 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців. 

Судовий контроль за діяльність органів державної 

виконавчої служби, приватних виконавців.  

Звернення судових рішень до виконання. 

Виправлення помилки у виконавчому документі та 

визнання його таким, що не підлягає виконанню. 

Поновлення пропущеного строку для пред’явлення 

виконавчого документа до виконання. Мирова угода 

в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення 

виконання, зміна чи встановлення способу і порядку 

виконання. Зупинення виконання судового рішення. 

Тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу. Оголошення розшуку 

боржника або дитини, привід боржника. Вирішення 

питання про примусове проникнення до житла чи 

іншого володіння особи. Звернення стягнення на 

грошові кошти, що належать іншим особам, та 

нерухоме майно, право власності на яке не 

зареєстровано в установленому законом порядку. 

Порядок застосування до боржника тимчасового 

обмеження у праві виїзду за межі України. Заміна 

сторони виконавчого провадження. Визначення 

частки майна боржника у майні, яким він володіє 

спільно з іншими особами. Поворот виконання 

рішення, постанови.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної виконавчої служби, приватних 

виконавців. Право на звернення із скаргою до суду 

на рішення, дії чи бездіяльність органів державної 

виконавчої служби, приватних виконавців. Подання 

скарги. Строки для звернення зі скаргою. Розгляд 

скарги. Судове рішення за скаргою. Розподіл витрат, 

пов’язаних з розглядом скарги. Виконання ухвали 

суду. 

Відповідальність за невиконання рішення, що 

зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення 

про поновлення на роботі. Відповідальність за 
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невиконання законних вимог виконавця та 

порушення вимог цього Закону. 

Невиконання законних вимог державного виконавця, 

приватного виконавця. 

10.  Відповідальність у 

виконавчому 

провадження  

Відповідальність у виконавчому провадженні. 

Порядок притягнення осіб до відповідальності за 

правопорушення, вчинені під час виконавчого 

провадження. Кримінальна відповідальність у 

виконавчому провадженні. Адміністративна 

відповідальність у виконавчому провадження. 

Цивільно-правова відповідальність у виконавчому 

провадженні. Матеріальна та дисциплінарна 

відповідальність у виконавчому провадженні.  

11.  Іноземний елемент 

у виконавчому 

провадженні  

Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без 

громадянства та іноземних юридичних осіб. 

Виконання рішень іноземних судів. 

 

Рекомендовані джерела до модулю 
 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.1996 р.  Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-

VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 19-20. Ст. 142. 

3. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 р. 1403-VIII. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 29. Ст. 535. 

4. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затв. наказом 

Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 02.04.2012 р. за № 489/20802 в ред. наказу 

Міністерства юстиції України від 29.09.2016 р. № 2832/5. Офіційний 

вісник України. 2016. № 76. стор. 204. Ст. 2559. 

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням спільного підприємства «Мукачівський плодоовочевий 

консервний завод» про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 

Закону України «Про виконавче провадження» (справа про виконання 

рішень третейських судів) від 24.02.2004 р. Офіційний вісник 

України. 2004 р. № 9. Ст. 536. 

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про введення мораторію на 

примусову. реалізацію майна» (справа про мораторій на примусову 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12


24 

 

реалізацію майна) від 10.06.2003 р.  Офіційний вісник України. 2003 р. 

№ 25. Ст. 1217. 

7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.  Відомості Верховної Ради 

України. 2001 р. № 25-26. Ст. 131. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012  р.№ 4651-VI. 

Офіційний вісник України. 2012 р . № 37. Стор. 11. Ст. 1370. 

9. Кримінально-виконавчий кодекс України 11.07.2003 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2004 р. № 3-4. Ст. 21. 

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 

07.11.1984 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10 

11. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.  Відомості Верховної Ради 

України. 2002 р. № 21-22. ст. 135. 

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.  Офіційний вісник України. 

2003 р. № 11. ст. 461. 

13. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV у 

ред. Закону від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради 

України. 2017 р.  № 48. Ст. 436. 

14. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. 

Офіційний вісник України. 2019р. № 34. ст. 1197. 

15. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. 

№ 2121-III.  Відомості Верховної Ради України.  200. № 5-6. Ст. 30. 

16. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна : Закон України 

від 29.11.2001 р.  Відомості Верховної Ради України. 2002 р.  № 10. ст. 77. 

17. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини : Закон від 23.02.2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної 

Ради України. 2006. № 30 (28.07.2006).  Ст. 260. 

18. Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки : 

Закон України від 24.06.2004 р.  Офіційний вісник України.  2004. № 30. 

Ст. 1982. 

19. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин : Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII  

Відомості Верховної Ради України. 2017. № 31. Ст. 343. 

20. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень : Закон України від 01.07.2004 р. в ред. Закону України № 1878-

VI від 11.02.2010 р.  Відомості Верховної Ради України. 2010. № 18. 

Ст. 141. 

21. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 

22. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон 

України від 18.11.2003 р.  Офіційний вісник України. 2003. № 52. Ст. 2734. 

23. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України 

від 09.07.2003 р.  Офіційний вісник України.  2003. № 33. Ст. 1770. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19


25 

 

24. Про заставу : Закон України від 02.10.1992 р.  Відомості Верховної Ради 

України. 1992. № 47. Ст. 642. 

25. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 

07.06.1996 р.  Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164. 

26. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р.  

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64. 

27. Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 

енергоносії : Закон України 03.11.2016 р. № 1730-VIII. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 51. Ст. 839. 

28. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. у ред. Закону 

України від 05.10.2016 р.  Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. 

Ст. 256. 

29. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р.  Відомості Верховної Ради 

України . 2003. № 38. Ст. 313. 

30. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом 

та іпотечні сертифікати : Закон України від 19.06.2003 р.  Відомості 

Верховної Ради України. 2004. № 1. Ст. 1. 

31. Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання : Закон 

України від 22.06.2017 р № 2119–VIII  Відомості Верховної Ради України.  

2017. № 34. Ст. 370. 

32. Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 

у ред. Закону України від 19.10.2016 р.  Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 25. Ст. 198 

33. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг : Закон України 22.09.2016 р. № 1540-

VIII.  Відомості Верховної Ради України. 2016. № 51. Ст. 833.  

34. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р.  Відомості Верховної Ради 

України. 1993. № 39. Ст. 383. 

35. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. у ред. Закону України 

від 01.01.2017 р.  Відомості Верховної Ради України. 1995. № 17. Ст. 121. 

36. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні : Закон України від 12.07.2001 р.  Відомості Верховної Ради 

України. 2001. № 47. Ст. 251. 

37. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб : Закон України від 09.04.1992 р. № 2262-XII  Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 29. Ст. 399. 

38. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р., у ред. Закону 

України від 01.01.2017 р.  Відомості Верховної Ради України. 1992. № 3. 

Ст. 10. 

39. Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною : Закон України 07.04.2015 р. № 287-VIII.  

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 24. Ст. 171. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2119-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287-19


26 

 

40. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : 

Закон України від 17.07.1997 р.  Відомості Верховної Ради України. 1997. 

№ 40. Ст. 263. 

41. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 

23.04.1991 р.  Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. Ст. 283. 

42. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р.  Відомості 

Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232. 

43. Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 р.  Офіційний вісник 

України. 2004. № 23. Ст. 1540. 

44. Про фінансову реструктуризацію : Закон України від 14.06.2016 р. 

№ 1414-VIII  Відомості Верховної Ради України. 2016. № 32. Ст. 555. 

45. Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та 

виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового 

розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких 

перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати 

державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх 

працівниками функцій експертів і спеціалістів : затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.07.1996 р. № 710. Бюлетень законодавства і 

юридичної практики України. 2004. № 5. 

46. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р. 

№ 112. Офіційний вісник України. 1999. № 26. Ст. 69. 

47. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з 

реалізації заставленого майна, затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.12.1997 р. № 1448 у ред. від 03.06.2011 р.  Офіційний 

вісник України. 1998. № 2. Ст. 50. 

48. Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна : затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. № 830. 

Офіційний вісник України. 2004. № 27. Ст. 1770. 

49. Порядок використання коштів виконавчого провадження : постанова 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 554. Офіційний вісник 

України. 2004. № 17. Ст. 1184. 

50. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних 

юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти 

України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. 

№ 408. Офіційний вісник України. 2007. № 18 (23.03.2007). Ст. 716. 

51. Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір 

основної винагороди приватного виконавця : затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.09.2016 р. № 643. Офіційний вісник України. 

2016. № 75. Стор. 23. Ст. 2502. 
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52. Порядок виплати та розміри винагород державному виконавцю : затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. № 126. 

Офіційний вісник України. 2015. № 24. Стор. 61. Ст. 672. 

53. Порядок примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед 

публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» та його дочірніми підприємствами, що здійснювали 

постачання природного газу на підставі ліцензії : затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. № 749. Офіційний вісник 

України. 2017. № 82. Стор. 83. Ст. 2513. 

54. Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і 

переданим органам державної виконавчої служби : постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.07.2002 р. № 985. Офіційний вісник України. 

2002. № 29. Ст. 1371. 

55. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної 

виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів України від 

29.07.2002 р. № 1087. Офіційний вісник України. 2002. № 31. Ст. 1479. 

56. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру 

аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : постанова 

Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146, в ред. постанови від 

01.07.2002 р. № 869. Офіційний вісник України. 2002. № 27. Ст. 1254. 

57. Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади 

від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри : 

постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. № 702. Офіційний 

вісник України. 2001. № 26. Ст. 1178. 

58. Види та розміри витрат виконавчого провадження : затв. наказом 

Міністерства юстиції України 29.09.2016 р. № 2830/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 30.09.2016 р. за № 1300/29430. Офіційний 

вісник України. 2016. № 76. Стор. 176. Ст. 2557. 

59. Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів : затв. наказом МВС, Мін’юсту від 

30.01.2018р. № 64/261/5, зареєстровано в Мін’юсті 05.02.2018 р. за 

№ 140/31592. Офіційний вісник України. 2018. № 11 (06.02.2018). Ст. 406. 

60. Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у 

Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, 

підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління : затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2017 р. 

№ 388/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 17.02.2017 р. за 

№ 229/30097. Офіційний вісник України. 2017. № 22. Стор. 449. Ст. 644. 

61. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Міністерства 

юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, у ред. наказу Міністерства 

юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5, зареєстр. в Міністерстві 
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юстиції України 02.01.2013 р. за № 1/22533. Офіційний вісник України. 

2013. № 3. Стор. 297. Ст. 91. 

62. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень : затв. наказом Міністерства юстиції України від 

08.10.1998 р. № 53/5, у ред. наказу Міністерства юстиції України від 

26.12.2012 р. № 1950/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

02.01.2013 р. за № 1/22533. Офіційний вісник України. 2013. № 3. 

Стор. 297. Ст. 91. 

63. Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження : затв. 

наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 р. № 2432/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 12.08.2016 р. за № 1126/29256. Офіційний 

вісник України. 2016. № 64. Стор. 454. Ст. 2182. 

64. Положення про офіс приватного виконавця : затв. наказом Міністерства 

юстиції України від 15.11.2016 № 3238/5, зареєстровано в Мін’юсту 

України від 16.11.2016 № 1487/29617. Офіційний вісник України. 2016. 

№ 90 (22.11.2016). ст. 2938.  

65. Положення про передавання запасів готівки на зберігання до 

уповноважених банків : затв. постановою Правління Національного банку 

України 07.12.2016 р. № 408. Офіційний вісник України. 2017. № 5. 

Стор. 14. Ст. 172. 

66. Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які 

накладено арешт : затв. постановою Правління Національного банку 

України 04.10.1999 р. № 489 зі змінами, внесеними постановою від 

02.11.2005 р. № 409, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

29.10.1999 р. за № 740/4033. Офіційний вісник України. 1999. № 44. 

Стор. 78. Ст. 2194. 

67. Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог 

кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються : 

затв. рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб 21.08.2017 р. № 3711, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

07.09.2017 р. за № 104/30972. Офіційний вісник України. 2017. № 72. 

Стор. 262. Ст. 2239. 

68. Положення про припинення депозитарною установою провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності : 

затв. рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

08.04.2014 р. № 431, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

28.04.2014 р. за № 459/25236. Офіційний вісник України. 2014. № 42. 

Стор. 224. Ст. 1117. 

69. Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців : затв. 

наказом Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3791/5, зареєстр. в 

Мін’юсту України від 28.11.2017 р. № 1442/31310. Офіційний вісник 

України. 2017. № 94 (01.12.2017). ст. 2877.  

70. Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців : наказ 

Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. № 3792/5, зареєстровано в 
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Мін’юсту України від 28.11.2017 р. № 1443/31311. Офіційний вісник 

України. 2017. № 94 (01.12.2017). ст. 2878.  

71. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць 

Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого 

за рішеннями судів, та розпорядження ним : наказ Міністерства юстиції 

України, Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. № 892/5/379, 

зареєстровано в Мін’юсту 26.03.2018 р. за № 362/31814. Офіційний вісник 

України. 2018. № 26. Ст. 963. 

72. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової 

міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на 

користь держави за позовами органів державної податкової служби : затв. 

наказом Мін’юсту, Державної податкової адміністрації України від 

03.07.2002 р. № 60/5; зареєстровано в Мін’юсті 04.07.2002 р. за 

№ 555/6843. Офіційний вісник України.  2002. № 28.  ст. 1340. 

73. Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи : затв. наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 р. № 359/5, 

зареєстр. в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 р. за № 200/28330. 

Офіційний вісник України. 2016. № 10. Стор. 224. Ст. 471. 

74. Порядок застосування податкової застави контролюючими органами : 

затв. наказом Міністерства фінансів України 16.06.2017 р. № 586, 

зареєстр. в Міністерстві юстиції України 14.07.2017 р. за № 859/3072. 

Офіційний вісник України. 2017. № 61. Стор. 278. Ст. 1891. 

75. Порядок проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої 

служби, приватних виконавців : затв. наказом Міністерства юстиції 

України від 22.10.2018 р. № 3284/5, зареєстровано в Мін’юсту України від 

22.10.2018 р. № 1195/32647. Офіційний вісник України. 2018. № 63 

(30.10.2018). ст. 2753.  

76. Порядок надання інформації Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців : затв. наказом Міністерства юстиції України 

29.11.2016 р. № 3409/5, рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 29.11.2016 р. № 1173, зареєстр. в Міністерстві юстиції 

України 06.12.2016 р. за № 1579/29709. Офіційний вісник України. 2016. 

№ 99. Стор. 407. Ст. 3247. 

77. Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити 

органів державної виконавчої служби та приватних виконавців : затв. 

наказом Міністерства юстиції України 07.12.2016 р. № 3596/5, постановою 

правління Пенсійного Фонду України 07.12.2016 р. № 28-1, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1607/29737. Офіційний 

вісник України. 2016. № 99. Стор. 413. Ст. 3250. 

78. Порядок реалізації арештованого майна : затв. наказом Міністерства 

юстиції України 29.09.2016 р. № 2831/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції 
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України 30.09.2016 р. за № 1301/29431. Офіційний вісник України. 2016. 

№ 76. Стор. 179. Ст. 2558. 

79. Порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, 

а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт : 

затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.05.2004 р. № 338, 

зареєстр. в Міністерстві юстиції України 07.10.2004 р. за № 1285/9884. 

Офіційний вісник України. 2004.  № 41. Стор. 77. Ст. 2722.  

80. Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено 

стягнення : затв. рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 25.12.2012 р. № 1853, зареєстр. в Міністерстві юстиції 

України 22.01.2013 р. за № 159/22691. Офіційний вісник України. 2013. 

№ 8. Стор. 227. Ст. 304. 

81. Зміни до порядку роботи з документами в органах державної виконавчої 

служби: затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.06.2012 р. 

№ 928/5 URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=v2274323-08.  

82. Порядок формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців 

України : затв. наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 

2431/5, зареєстровано в Мін’юсту України від 12.08.2016 № 1125/29255 / 

Офіційний вісник України.  2016. № 64 (23.08.2016).  ст. 2181.  

83. Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої 

служби та приватними виконавцями : затв. наказом Міністерства юстиції 

України 07.06.2017 р. № 1829/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

08.06.2017 р. за № 699/30567. Офіційний вісник України. 2017. № 51. 

Стор. 145.  Ст. 1589. 

84. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської 

таємниці : затв. постановою Правління Національного банку України 

14.07.2006 р. № 267, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

03.08.2006 р. за № 935/12809. Офіційний вісник України. 2006. № 32. 

стор. 137. Ст. 2330. 

85. Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою 

системою виконавчого провадження : наказ Міністерства юстиції України 

від 24.03.2017 р. № 954/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 

27.03.2017 р. за № 406/30274. Офіційний вісник України. 2017. № 27. 

Стор. 130. Ст. 805. 

86. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних 

договорів : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 

24.11.2014 р. № 1. Вісник господарського судочинства. 2015. № 1. С. 46. 

87. Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання технології 

введення в обіг аграрних розписок : наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України, Міністерства юстиції України від 01.09.2015 р. 

№ 332/1627/5 URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0332730-15. 
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88. Про затвердження норм забезпечення форменим одягом працівників 

органів державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2014 № 39. Офіційний вісник України. 2014. № 14 

(21.02.2014). ст. 429.  

89. Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної 

компетентності державних виконавців та керівників органів державної 

виконавчої служби : наказ Міністерства юстиції України від 21.10.2016 р. 

№ 3005/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 07.11.2016 р. за 

№ 1441/29571. Офіційний вісник України. 2016. № 87. Стор. 384. Ст. 2872. 

90. Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, 

а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт : 

наказ Міністерства фінансів України від 2004.05.20, № 338. Офіційний 

вісник України. 2004. № 41 (29.10.2004). Ст. 2722. 

91. Порядок реалізації арештованого майна : наказ Міністерства юстиції 

України від 29.09.2016 р. № 2831/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції 

України 30.09.2016 р за № 1301/29431. Офіційний вісник України. 2016. 

№ 76. Стор. 179. Ст. 2558. 

92. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина 

або держави та їх захисту при виконанні судових рішень : наказ 

Генерального прокурора України від 29.11.2006 р. № 6гн URL: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.12261.0. 

93. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов 

господарських судів України : постанова Пленуму Вищого 

господарського суду України від 17.10.2012 № 9. Вісник господарського 

судочинства. 2012. № 6. ст. 39. 

94. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 

застосуванням господарськими судами Закону України «Про виконавче 

провадження» : Інформаційний лист Вищого господарського суду України 

від 28.01.2016 р. № 01-06/131/16. Вісник господарського судочинства. 

2016. № 1. С. 98. 

95. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з 

корпоративних правовідносин : постанова Пленуму Вищого 

господарського суду України від 25.02.2016 р. № 4. Вісник господарського 

судочинства. 2016. № 1. С. 72. 

96. Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень : 

лист Вищого арбітражного суду України від 05.05.2001 р. № 01-2.2/112. 

Вісник законодавства України. 2001. № 23. 

97. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : 

постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 р. № 9. Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. 2004. № 5. 

98. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці : 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13. 

Право України. 2000. № 6. С. 128–134. 
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99. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання 

рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, 

постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на 

території України : постанова Пленуму Верховного Суду України від 

24.12.1999 р. № 12. Вісник Верховного Суду України. 2000. № 1. 

100. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність 

органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень 

учасників виконавчого провадження : постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 26.12.2003 р. № 14. Вісник Верховного Суду України. 

2004. № 2. 

101. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9. Бюлетень законодавства 

і юридичної практики України. 2004. № 5. 

102. Про судову практику в справах про зняття арешту з майна : постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 03.06.2016 р. № 5 URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-16.  

103. Щодо виконання рішень третейських судів та рішень МКАС чи МАК : 

лист Міністерства юстиції України від 25.03.2005 р. № 25-32/622. 

Юридичний вісник України. 2005. № 17. 

104. Щодо оптимізації виконання рішень судів про стягнення аліментів : 
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юстиції України від 28.02.2005 р. № 25-53-23. Вісник законодавства 

України. 2005. № 16. 

106. Щодо підвідомчості судових рішень про стягнення коштів з органів 
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю 

 

1. Поняття виконавчого провадження. Законодавство, що регулює 

порядок здійснення виконавчого провадження. 

2. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі 

документи. Вимоги до виконавчого документа. 

3. Обмеження щодо здійснення приватним виконавцем примусового 

виконання рішень. 

4. Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр 

боржників. 

5. Строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення 

виконавчих документів до виконання. Строки прийняття рішень 

виконавцями та вчинення виконавчих дій. 

6. Документи виконавчого провадження та порядок їх складання. 

7. Сторони та інші учасники виконавчого провадження, їх права та 

обов’язки. Представництво сторін у виконавчому провадженні. 

8. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців. 

9. Порядок доступу виконавців до інформації про боржника. 

10. Підстави та порядок залучення працівників поліції, представників 

органів опіки і піклування, інших органів та установ для участі у проведенні 

виконавчих дій. 

11. Місце виконання рішення. 

12. Підстави та порядок відкриття виконавчого провадження. 

13. Підстави та порядок повернення виконавчого документа без 

прийняття до виконання. 

14. Порядок надсилання документів виконавчого провадження. 

15. Ускладнення у виконавчому провадженні: роз’яснення рішень, 

виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню, 

відкладення проведення виконавчих дій, відстрочка, розстрочка, 

встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення, зупинення 

вчинення виконавчих дій. 

16. Підстави та порядок повернення виконавчого документа стягувачу 

або до суду, який його видав. 

17. Підстави та порядок закінчення виконавчого провадження. 

18. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення 

виконавчого документа. Відновлення виконавчого провадження. 

19. Кошти виконавчого провадження. Авансування витрат виконавчого 

провадження. Витрати виконавчого провадження. 
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20. Порядок розподілу та виплати стягнутих з боржника грошових сум. 

21. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. 

22. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника. Зберігання майна, на 

яке накладено арешт. 

23. Звернення стягнення на заставлене майно. 

24. Порядок звернення стягнення на нерухоме майно. Звернення 

стягнення на предмет іпотеки. 

25. Звернення стягнення на кошти та майно боржника — юридичної 

особи, фізичної особи-підприємця. 

26. Порядок звернення стягнення на цінні папери. 

27. Порядок звернення стягнення на ювелірні та побутові вироби із 

золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і 

перлів. 

28. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника. 

29. Порядок реалізації арештованого майна. 

30. Підстави та порядок зняття арешту з майна. 

31. Розшук боржника. Розшук майна боржника. 

32. Порядок застосування до боржника тимчасового обмеження у праві 

виїзду за межі України. 

33. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому 

документі. 

34. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. 

35. Виконання рішення про відібрання дитини. 

36. Виконання рішення про поновлення на роботі. 

37. Виконання рішення про виселення боржника. Виконання рішення 

про вселення стягувача. 

38. Умови та порядок звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інші доходи боржника. 

39. Порядок стягнення аліментів. 

40. Порядок виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних 

розписках. 

41. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 

органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. 

42. Відповідальність у виконавчому провадженні. Порядок 

притягнення осіб до відповідальності за правопорушення, вчинені під час 

виконавчого провадження. 

43. Порядок відновлення втраченого виконавчого провадження або 

матеріалів виконавчого провадження. 

44. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та 

іноземних юридичних осіб. Виконання рішень іноземних судів. 
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Змістовий модуль ПП3. 

Цивільне законодавство  

 
Мета модулю: 
Основною метою вивчення змістового модулю «Цивільне 

законодавство» є досягнення всебічного глибокого розуміння слухачами 
поняття, ролі та значення юридичних та фізичних осіб як учасників 
цивільних правовідносин, правового статусу окремих юридичних осіб, 
цивільного-правового договору, значення правильного та юридично 
грамотного їх укладення для повного виконання таких договорів, специфіки 
окремих видів договорів, особливостей відшкодування шкоди. 

 
Навчальні цілі: 

• з’ясувати сутність таких категорій, як «юридична особа», «фізична 

особа – підприємець», «господарське товариство», «цінні папери», 

«іпотека», «застава», «правочин», «зобов’язання», «договір»; 

• сформувати знання про правовий статус юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців як учасників цивільних правовідносин; 

• сформувати уявлення про зобов'язання, підстави його виникнення та 

припинення; 

• вивчити теоретичні та практичні засади укладення, виконання, 

припинення цивільних договорів; 

• сформувати навички застосування правових знань у сфері цивільного 

законодавства при здійсненні діяльності приватного виконавця. 

 

Навчальні елементи змістового модулю 

А — аудиторних годин;  

С — годин самостійної роботи. 

 

№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я та 

по батькові викладача А С 

1 2 3 4 5 6  

1. Підстави 

виникнення, 

зміни і 

припинення 

цивільних 

правовідносин 

Лекція  

Тренінг 

4 2 2 Бондаренко-Зелінська 

Надія Леонтіївна, 

професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, к.ю.н., доцент 

2. Учасники 

цивільних 

правовідносин 

Лекція 

Тренінг 

5 2 3 Бондаренко-Зелінська 

Надія Леонтіївна, 

професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, к.ю.н., доцент 
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№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я та 

по батькові викладача А С 

1 2 3 4 5 6  

3. Об’єкти 

цивільних прав. 

Загальні 

положення про 

право власності 

та інші речові 

права 

Лекція 

Тренінг 

5 2 3 Бондаренко-Зелінська 

Надія Леонтіївна, 

професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, к.ю.н., доцент 

4. Зобов’язальні 

відносини в 

цивільному праві 

Лекція 4 2 2 Бондаренко-Зелінська 

Надія Леонтіївна, 

професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, к.ю.н., доцент 

5. Цивільно-

правовий 

договір. 

Особливості 

окремих видів 

цивільно-

правових 

договорів. 

Лекція 

Тренінг 

6 2 4 Бондаренко-Зелінська 

Надія Леонтіївна, 

професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, к.ю.н., доцент 

6. Загальні 

положення про 

зобов’язання із 

відшкодування 

шкоди 

Лекція 

Тренінг 

6 2 4 Бондаренко-Зелінська 

Надія Леонтіївна, 

професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, к.ю.н., доцент 

 Всього годин:  30 12 18  
 

Зміст навчальних елементів модулю 
 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

1. Підстави 

виникнення, зміни 

і припинення 

цивільних 

правовідносин  

 

Цивільне законодавство.  

Підстави виникнення та припинення цивільних прав 

та обов’язків. 

Державна реєстрація правочину, місце вчинення 

правочину.  

Недійсність правочину, правові наслідки 

недійсності правочину. 

Захист цивільних прав та інтересів. Форми та 

способи захисту цивільних прав та інтересів  



40 

 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

2. Учасники 

цивільних 

правовідносин  

 

Загальні положення про фізичну особу. Право 

фізичної особи на здійснення підприємницької 

діяльності. Фізична особа-підприємець 

Загальні положення про юридичну особу. 

Створення та припинення юридичної особи. 

Державна реєстрація створення та припинення 

юридичної особи. 

Поняття, види господарських товариств, їх 

учасники.  

Статутний/ складений капітал.  

Відповідальність засновників господарського 

товариства. 

3. Об’єкти цивільних 

прав. Загальні 

положення про 

право власності та 

інші речові права. 

Об’єкти цивільних прав. Майно, майнові права, 

цінні папери, об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

Нерухоме майно. Порядок державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Поняття права власності. Підстави набуття права 

власності. Характеристика підстав припинення 

права власності. 

Особливості права власності юридичних та 

фізичних осіб.  

Поняття, підстави виникнення та види права 

спільної власності. 

4. Зобов’язальні 

відносини в 

цивільному праві.  

 

Загальні положення про зобов’язання. Поняття 

зобов'язання, підстави його виникнення та 

припинення. Сторони у зобов'язанні, третя особа у 

зобов'язанні. Заміна сторін у зобов'язанні. 

Забезпечення виконання зобов’язання.  

Правові наслідки порушення зобов'язання. 

Відповідальність за порушення зобов'язання. Вина 

як підстава відповідальності за порушення 

зобов'язання. Правові наслідки порушення 

зобов'язання з вини кредитора. Субсидіарна 

відповідальність. 

5. Цивільно-

правовий договір. 

Особливості 

окремих видів 

цивільно-правових 

договорів.  

Загальні положення про договір. Види договору, 

зміст договору. Попередній договір, його форма та 

порядок укладення. 

Підстави для зміни або розірвання договору. 

Наслідки невиконання договору. 

Позика. Предмет договору позики. Форма, зміст і 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

 виконання договору позики. Відсотки за договором 

позики. Наслідки порушення позичальником 

обов’язку щодо повернення суми позики 

Кредит. Поняття кредиту, співвідношення з 

договором позики. Сторони кредитного договору. 

Зміст і виконання кредитного договору. Окремі 

різновиди кредитного договору 

Банківський вклад. Особливості укладення та 

виконання. 

6. Загальні 

положення про 

зобов’язання із 

відшкодування 

шкоди 

Загальні положення про відшкодування шкоди. 

Підстави деліктної відповідальності. Загальні та 

спеціальні види деліктних зобов’язань. 

 

Рекомендовані джерела до модулю 
 

 

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини : Закон України від 23.02.2006 р.  Офіційний вісник України.  

2006.  № 12.  Ст. 792. 

2. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952. Голос України.  2004.  

3 серпня. 

3. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України 

від 22.05.2003 р.  Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275 

4. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон від 

18.11.2003 р.  Голос України.  2004.  8 січня. 

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

Закон України від 15.05.2003 р. Офіційний вісник України. 2003.  № 25. 

Ст. 1172. 

6. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 20.03.1991 р.  

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30. 

7. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268. 

8. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р.  

Офіційний вісник України. 2017. № 91. Ст. 2764. 

9. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р.  Офіційний 

вісник України.  2008. № 81.  Ст. 2727. 
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10. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5  

Офіційний вісник України.  2012.  № 17.  Ст. 632. 

11. Про право власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради 

України від 17.06.1992 р. № 2471–ХІІ. Урядовий кур’єр. 1992.  5 липня. 

12. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) 

недійсними: Постанова Пленуму ВГСУ України від 29.05.2013 р. № 11. 

Податки та бухгалтерський облік.  2013.  № 72.  С. 16 

13. Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки : постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 01.03.2013 URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-13 

14. Алексєєв І. С. Поняття та функції цивільно-правового договору // Форум 

права.  2010.  № 2.  С. 7–10  

15. Бервено С. М. Проблеми договірного права України: монографія / 

С. М. Бервено.  К.: Юрінком Інтер, 2006.  392 с. 

16. Блажівська Н. Є. Електронний правочин у цивільному праві України: 

монографія; за наук. ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН P.О. Стефанчука / 

Н. Є. Блажівська.  К.: Алерта, 2014.  240 с. 

17. Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України // Право України. 

2010.  № 12.  С. 25-31. 

18. Борисова В. Органи управління юридичної особи як її інституціонально-

функціональні представники  // Право України.  2006.  № 6.  C.97-102. 

19. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн.1: Общие 

положения.  3-е изд.  М.: Статут, 2011.  847 с.  

20. Гринько Р. В. Відмова від договору як захід оперативного впливу у 

зобов’язальних правовідносинах // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 28. Т. 1.  С. 111-

114 

21. Гринько С. Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права: 

поняття, система, рецепція: монографія / С. Д. Гринько; за наук. ред. 

Є. О. Харитонова.  Хмельницький : ХУУП, 2012.  724 с. 

22. Договірне право України: навч. посіб. / Т. В. Бондар, О. В. Дзера, 

Н. С. Кузнецова та ін. : за ред. О. В. Дзери.  К. : Юрінком Інтер, 2009.  

1200 с. 

23. Заверуха С. В. Значення штрафної та залікової неустойки у цивільному 

праві // Університетські наукові записки: часопис ХУУП.  2013.  № 4.  

С. 180-185 

24. Крат В. Правове регулювання окремих аспектів ліквідації юридичної 

особи  // Нотаріат для вас.  2010.  № 9.  C.52-57. 

25. Лесько Ю. В. Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки // 

Університетські наукові записки : Часопис ХУУП.  2015. №3.  С. 74-86 

26. Майданик Р. А. Цивільне право: Загальна частина. / Т. 1. Вступ у 
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цивільне право. К.: Алерта, 2012. 472 с. 

27. Ромовська 3. В. Українське цивільне право. Загальна частина: 

Академічний курс: Підручник / 3. В. Ромовська. 3-тє вид., перероб. і доп. - 

К. : «ВД» Дакор». 2013. 672 с. 

28. Харитонов Є. О., Харитонова О. 1., Старцев О. В. Цивільне право 

України : Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп.  К.: Істина, 201 1. 808 с. 

29. Харчук В. Електронний правочин // Юстиніан. 2009.  № 3.   

30. Цивільне право України : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов, А. В. Ватрас, 

С. Д. Гринько та ін. ; за ред. Р. О. Стефанчука.  К. : Правова єдність, 2009.  

536 с. 

31. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: 

підручник / С. С. Бичкова, І. Л. Бірюков, В. І. Бобрик та ін. : за заг. ред. 

С. С. Бичкової. 3-тє вид., перероб. і доп.  К. : Алерта, 2014.  496 с. 

32. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. 

О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика .  3-тє вид., перероб. і доп.  

К. : Юрінком Інтер, 2010.  976 с. 

33. Цивільне право України: Підручник / С. О. Харитонов, 

Н. О. Саніахметова.  К. : Істина, 2003.  776 с. 

34. Цивільний кодекс України : коментар / за заг. ред. Є. О. Харитонова, 

О. М. Калітенко. Одеса : Юрид. л-ра, 2004.  1112с. 

35. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар / 

Є. О. Харитонов, О. А. Підопригора, Ю. С. Червоний та ін. ; за ред. 

Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. X.: ТОВ «Одіссей», 2003. 856 с. 

 

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю 

 

1. Цивільне законодавство. 

2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов’язків. 

Захист цивільних прав та інтересів. 

3. Загальні положення про фізичну особу. 

4. Загальні положення про юридичну особу. 

5. Поняття, види господарських товариств, їх учасники. Статутний/ 

складений капітал. Відповідальність засновників господарського товариства. 

6. Об’єкти цивільних прав. Майно, майнові права, цінні папери, об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

7. Поняття права власності. Підстави набуття права власності. 

8. Нерухоме майно. Порядок державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

9. Загальні положення про зобов’язання. Забезпечення виконання 

зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язань. 

10. Загальні положення про договір. 

11. Позика. Кредит. Банківський вклад.  

12. Загальні положення про відшкодування шкоди. 
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Змістовий модуль ПП4. 

Процесуальне законодавство  

 
Мета модулю: 

Основною метою вивчення змістового модуля «Процесуальне 

законодавство» є формування у майбутніх приватних виконавців знань про 

процесуальні питання пов’язані із зверненням судових рішень до виконання 

та; одержання практичних навичок застосування законодавства, яке регулює 

процесуальні питання пов’язані із виконанням судових рішень. 
 
Навчальні цілі: 

• знати юрисдикцію судів щодо вирішення справ; 

• знати порядок та набрання судовим рішенням законної сили; 

• знати порядок оскарження та перегляду судових рішень; 

• знати особливості оформлення виконавчих документів; 

• знати особливості укладення мирової угоди в процесі виконання 

рішення; 

• вміти аналізувати сучасні проблеми правового регулювання питань, 

пов’язаних із виконанням судових рішень та віднаходити шляхи 

вирішення вказаних проблем; 

• вміти правильно застосовувати норми чинного законодавства до 

вирішення питань, що пов’язані із виконанням судових рішень; 

• вміти складати юридичні документи, які необхідні для здійснення 

судового контролю за виконанням рішень. 

 

Навчальні елементи змістового модулю 

А — аудиторних годин;  

С — годин самостійної роботи. 

 

№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

1. Юрисдикція 

судів щодо 

вирішення справ 

Лекція 6 2 4 Гарієвська Мирослава 

Богданівна, доцент 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н. 

2. Судові рішення Лекція 4 2 2 Гарієвська Мирослава 

Богданівна, доцент 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н. 

3. Порядок 

оскарження та 

Лекція 

Тренінг 

4 2 2 Гарієвська Мирослава 

Богданівна, доцент 
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№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

перегляду 

судових рішень 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н. 

4. Процесуальні 

питання 

пов’язані із 

зверненням 

судових рішень 

до виконання 

Лекція 

Тренінг  

6 2 4 Гарієвська Мирослава 

Богданівна, доцент 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н. 

5. Процесуальні 

питання 

пов’язані із 

виконанням 

судових рішень 

Лекція 

Тренінг 

6 4 2 Гарієвська Мирослава 

Богданівна, доцент 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н. 

6. Судовий 

контроль за 

виконанням 

рішень 

Лекція 4 2 2 Гарієвська Мирослава 

Богданівна, доцент 

кафедри цивільного 

права та процесу, к.ю.н. 

 Всього годин:  30 14 16  
 
 

Зміст навчальних елементів модулю 
 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

1. Юрисдикція судів 

щодо вирішення 

справ 

Юрисдикція судів щодо вирішення справ. 

Предметна та суб’єктна юрисдикція. Справи, що 

відносяться до юрисдикції загальних судів. 

Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог. 

Право сторін на передачу спору на розгляд 

третейського суду. Право сторін на передачу 

спору на розгляд іноземного суду. Інстанційна 

юрисдикція. Територіальна юрисдикція 

(підсудність). Передача справи з одного суду до 

іншого. Недопустимість спорів про підсудність.  
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

2. Судові рішення Судові рішення, види та зміст. Набрання судовим 

рішенням законної сили. Форми судових рішень в 

цивільному процесі. Вимоги, яким повинно 

відповідати рішення суду. Усунення недоліків 

судового рішення судом, який його постановив. 

Ухвали суду першої інстанції: поняття, зміст, 

види. Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали. 

Види та порядок забезпечення позову.  

3. Порядок 

оскарження та 

перегляду судових 

рішень 

Поняття та значення апеляційного провадження. 

Порядок апеляційного оскарження судових 

рішень. Відкриття апеляційного провадження в 

справі. Підготовка апеляційного розгляду справи.  

Порядок розгляду справи судом апеляційної 

інстанції. Повноваження суду апеляційної 

інстанції.  

Поняття та значення касаційного провадження. 

Порядок касаційного оскарження судових рішень. 

Відкриття касаційного провадження в справі. 

Підготовка касаційного розгляду справи.  

Порядок розгляду справи судом касаційної 

інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. 

Перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 

4. Процесуальні 

питання пов’язані 

із зверненням 

судових рішень до 

виконання 

Звернення судових рішень до виконання. 

Оформлення виконавчих документів. Вимоги до 

виконавчого документа. Виправлення помилки у 

виконавчому документі. Визнання виконавчого 

документа таким, що не підлягає виконанню. 

Загальні строки у виконавчому провадженні. 

Строки пред’явлення виконавчих документів до 

виконання. Переривання строку давності 

пред’явлення виконавчого документа до 

виконання. Поновлення пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого документа до 

виконання. 

5. Процесуальні 

питання пов’язані 

із виконанням 

судових рішень 

Відстрочка або розстрочки виконання рішення. 

Зміна способу та порядку виконання судового 

рішення. Роз’яснення рішень, виконавчих 

документів, що підлягають примусовому 

виконанню. Підстави та порядок зупинення 

виконання судового рішення. 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

Оголошення розшуку боржника або дитини, 

привід боржника. Розшук боржника, його майна, 

розшук дитини за виконавчим документом про 

відібрання дитини. Тимчасове влаштування 

дитини до дитячого або лікувального закладу. 

Мирова угода в процесі виконання рішення. 

Заміна сторони виконавчого провадження. 

Поворот виконання рішення. Особливості 

повороту виконання в окремих категоріях справ 

Вирішення питання про примусове проникнення 

до житла чи іншого володіння особи. Звернення 

стягнення на грошові кошти, що належать іншим 

особам, та нерухоме майно, право власності на яке 

не зареєстровано в установленому законом 

порядку. Тимчасове обмеження у праві виїзду за 

межі України. Визначення частки майна боржника 

у майні, яким він володіє спільно з іншими 

особами. 

6. Судовий контроль 

за виконанням 

рішень 

Судовий контроль за виконанням рішення. 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності 

приватного виконавця. Право на звернення із 

скаргою до суду на рішення, дію або бездіяльність 

державного виконавця чи іншої посадової особи 

органу державної виконавчої служби або 

приватного виконавця. Порядок подання скарги. 

Строки для звернення зі скаргою. Процесуальний 

порядок розгляду скарги. Судове рішення за 

скаргою. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом 

скарги. Виконання ухвали суду постановленої за 

результатами розгляду скарги. 

 

Рекомендовані джерела до модулю 
 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. Відомості 

Верховної Ради України .  2017.  № 48.  Ст. 436. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436. 

3. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-

VIII. Офіційний вісник України.  2016.  № 53.  Ст. 1852. 
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4. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1403-VIII. 

Офіційний вісник України. 2016. № 53. Ст. 1851. 

5. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674–VI. Офіційний 

вісник України. 2011. № 59. Стор. 110. Ст. 2349. 

6. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затв. наказом 

Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 02.04.2012 р. за № 489/20802. Офіційний 

вісник України. 2012. № 27. Стор. 23. Ст. 1018. 

7. Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у 

виконавчому провадженні // Університетські наукові записки. 2016. № 1. 

С. 64-79.  

8. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов. К. : 

Прецедент, 2005. 188 с. (Серія «Юридична бібліотека») 

9. Виконавче провадження: навч.-практ. посіб. / Комаров В. В. та ін. ; за заг. 

ред. проф. В. В. Комарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  

Харків : Право, 2014.  703 с. 

10. Головко К. Спірні питання порядку розгляду заяв про забезпечення позову 

в цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право.  2016.  

№ 12.  С. 24-32.  

11. Курс цивільного процесу : підруч. / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова.  Х. : Право, 2011. 1352 с.  

12. Сібільов Д. М. Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні 

аспекти виконання судових рішень // Право і Безпека. 2012. № 2. С. 191-

194.  

13. Шелевер Н. В. Особливості виконавчого провадження в країнах 

Європейського Союзу // Форум права.  2016.  № 1.  С. 262–266.  

14. Шелевер Н. Проблемні питання виконавчого провадження в Україні та 

шляхи їх розв’язання // Evropsky politicky a pravni diskurz. 2016. Vol. 3, Iss. 

2. С. 323-328.  

15. Ятченко Є. О. Укладення мирової угоди під час здійснення судочинства та 

у виконавчому провадженні // Судова апеляція. 2015. № 4. С. 41-48.  
 

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю 

 

1. Юрисдикція судів щодо вирішення справ. 

2. Види та порядок забезпечення позову. 

3. Судові рішення, види та зміст. Набрання судовим рішенням законної 

сили. 

4. Порядок апеляційного оскарження судових рішень. 

5. Порядок касаційного оскарження судових рішень. 

6. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами. 

7. Звернення судових рішень до виконання. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1403-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1403-19
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8. Оформлення виконавчих документів. Виправлення помилки у 

виконавчому документі. Визнання виконавчого документа таким, що не 

підлягає виконанню. 

9. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 

документа до виконання. 

10. Відстрочка або розстрочки виконання рішення. Зміна способу та 

порядку виконання судового рішення. 

11. Мирова угода в процесі виконання рішення. 

12. Заміна сторони виконавчого провадження. 

13. Поворот виконання рішення. 

14. Судовий контроль за виконанням рішення. Оскарження рішень, дій 

або бездіяльності приватного виконавця. 
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Змістовий модуль ПП5. 

Кримінальна відповідальність 

 
Мета модулю: Основною метою вивчення змістового модуля 

«Кримінальна відповідальність» є набуття знань стосовно законодавчого 
регулювання окремих кримінально-правових відносин та правозастосовної 
практики щодо кваліфікації окремих злочинів. 

 
Навчальні цілі: 

За результатами навчання слухачі повинні: 

• знати основний понятійно-термінологічний апарат кримінального 

права; 

• знати законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь; 

• розуміти підстави кримінальної відповідальності за конкретні злочини, 

характер та ступіть їх суспільної небезпеки; 

• знати види покарань та підстави їх призначення, порядок звільнення 

від кримінальної відповідальності та покарання; 

• вміти аналізувати склад конкретного злочину, складати формулу його 

кваліфікації, відмежовувати від суміжних злочинів та інших 

правопорушень; 

• опанувати положення постанов Пленуму Верховного Суду України з 

окремих питань застосування кримінального законодавства. 

 
Навчальні елементи змістового модулю 

А — аудиторних годин;  

С —- годин самостійної роботи. 

 

№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

1. Підстави 

кримінальної 

відповідальності. 

Загальні 

положення про 

злочин та 

покарання 

Лекція  6 2 4 Захарчук Віктор 

Миколайович, доцент 

кафедри кримінального 

права та процесу, к.ю.н., 

доцент 

2. Кримінальна 

відповідальність 

за окремі 

злочини проти 

сім’ї та власності 

Лекція 6 2 4 Захарчук Віктор 

Миколайович, доцент 

кафедри кримінального 

права та процесу, к.ю.н., 

доцент 
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№ 

з/п Тема заняття 
Форма 

занять 

Всього 

годин 

з них Посада, прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 
А С 

1 2 3 4 5 6  

3. Кримінальна 

відповідальність 

за злочини, що 

посягають на 

суспільні 

відносини у 

сфері діяльності 

державних та 

приватних 

виконавців 

Лекція 

Тренінг  

8 4 4 Захарчук Віктор 

Миколайович, доцент 

кафедри кримінального 

права та процесу, к.ю.н., 

доцент 

4. Кримінальна 

відповідальність 

за окремі 

злочини 

пов’язані з 

підробкою 

документів і у 

сфері службової 

діяльності та 

професійної 

діяльності, 

пов’язаної з 

наданням 

публічних послуг 

Лекція 

Тренінг 

10 4 6 Захарчук Віктор 

Миколайович, доцент 

кафедри кримінального 

права та процесу, к.ю.н., 

доцент 

 Всього годин:  30 12 18  
 
 

Зміст навчальних елементів модулю 
 

№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

1. Підстави 

кримінальної 

відповідальності. 

Загальні 

положення про 

злочин та 

покарання. 

Загальні положення про злочин та покарання. 

Поняття кримінального права та його системи. 

Поняття кримінальної відповідальності, її 

відмінність від інших видів юридичної 

відповідальності. Форми реалізації кримінальної 

відповідальності. Межі кримінальної 

відповідальності. Підстави кримінальної 

відповідальності. 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

Поняття злочину. Ознаки злочину. Класифікація та 

кваліфікація злочинів. Поняття та види стадій 

вчинення злочину. Склад злочину та його елементи. 

Поняття співучасті у злочині. Види співучасників. 

Поняття та види множинності злочинів. Поняття 

обставин, що виключають злочинність діяння. 

Правові підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Поняття покарання та його ознаки. Система 

покарань, її ознаки та значення. Види покарань. 

Загальні засади призначення покарання. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. 

Правила складання покарань та зарахування 

попереднього ув’язнення. Обчислення строків 

покарання. 

Звільнення від покарання і його відбування. 

Погашення та знаття судимості. Заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб. 

2. Кримінальна 

відповідальність за 

окремі злочини 

проти сім’ї та 

власності  

Відповідальність за ухилення від сплати аліментів 

та утримання дітей, сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків. Кримінально-правова 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак 

ухилення від сплати аліментів на утримання дітей 

(ст. 164 КК України). Кримінально-правова 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак 

ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків (ст. 165 КК України). 

Відповідальність за вимагання, шахрайство, 

привласнення, розтрату або заволодіння майном. 

Кримінально-правова характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак вимагання (ст. 189 КК 

України). Кримінально-правова характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак шахрайства 

(ст. 190 КК України). Кримінально-правова 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем 

(ст. 191 КК України). Відмежування привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

зловживання службовим становищем від суміжних 

злочинів. 

3. Кримінальна 

відповідальність за 

злочини, що 

посягають на 

суспільні 

відносини у сфері 

діяльності 

державних та 

приватних 

виконавців 

Поняття та система злочинів, що посягають на 

суспільні відносини у сфері діяльності державних та 

приватних виконавців.  

Відповідальність за опір державному чи приватному 

виконавцю під час примусового виконання рішень. 

Відповідальність за втручання в діяльність 

працівника державної виконавчої служби, 

приватного виконавця. Кримінально-правова 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак 

опору державному чи приватному виконавцю під 

час примусового виконання рішень (ч. 2 ст. ст. 342 

КК України). Кримінально-правова характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак втручання в 

діяльність працівника державної виконавчої 

служби, приватного виконавця (ст. 343 КК України). 

Відповідальність за умисне знищення або 

пошкодження майна, що належить працівникові 

органу державної виконавчої служби, приватному 

виконавцю. Кримінально-правова характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак умисного 

знищення або пошкодження майна, що належить 

працівникові органу державної виконавчої служби, 

приватному виконавцю (ст. 347 КК України).  

Відповідальність за невиконання судового рішення. 

Кримінально-правова характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак невиконання судового 

рішення (ст. 382 КК України). Відповідальність за 

незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт. 

Кримінально-правова характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак незаконних дії щодо майна, 

на яке накладено арешт,  заставленого майна або 

майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 

КК України) 

4. Кримінальна 

відповідальність за 

окремі злочини, 

пов’язані з 

підробкою 

документів і у 

Відповідальність за підроблення документів. 

Кримінально-правова характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак  підробки документів на 

переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу 

до банківських рахунків, електронних грошей 

(ст. 200 КК України), підроблення документів, які 
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№ 

з/п 
Тема Зміст  

1 2 3 

сфері службової 

діяльності та 

професійної 

діяльності, 

пов’язаної з 

наданням 

публічних послуг 

подаються для проведення державної реєстрації 

юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 

205-1 КК України), підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків (ст. 358 КК України), 

службового підроблення (ст. 366 КК України).  

Відповідальність за зловживання повноваженнями. 

Кримінально-правова характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364 КК України).   

Кримінально-правова характеристика об’єктивних 

та суб’єктивних ознак  зловживання 

повноваженнями службовою особою юридичної 

особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК 

України), зловживання повноваженнями особами, 

які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК 

України), зловживання впливом (ст. 369-2 КК 

України). 

Відповідальність за підкуп. Кримінально-правова 

характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак  

підкупу працівника підприємства, установи чи 

організації (ст. 354 КК України), службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правої форми (ст. 368-3 КК України), 

особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК 

України). 

Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди. Кримінально-

правова характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак  прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою (ст. 368 КК України). 

 

Рекомендовані джерела до модулю 
 

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341 - 

IІІ URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14. 

2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № № 1700-VII 

URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1700-18 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
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3. Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10. Вісник 

Верховного Суду України.  2009. № 12. 

4. Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова 

Пленуму Верховного Суду  від 24 жовтня 2003 р. № 7. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03. 

5. Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму 

Верховного Суду  від 26 квітня 2002 р. № 5. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02. 

6. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду  від 26 грудня 2003 

року  № 15. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03 

7. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов'язані з корупцією: постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 25.05.1998 р. № 13 URL : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-98 

8. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. І. Борисов, 

В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, 

В. І. Тютюгіна.  5-те вид., переробл. і допов.  Х. : Право, 2015. —528 с. 

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.  9-те вид., перероб. та доп.  К.: 

Юридична думка, 2012.  1316 с. 

10. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. 

О. О. Дудорова, Є. О. Письменського.  2-ге вид..  К. : «ВД «Дакор», 2013. 

786 с.  

11. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / 

В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук; за ред. В. Я. Тація, 

В. І. Тютюгіна.  Х.: Право, 2014.  232 с. 

 

 

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю 

 

1. Підстави кримінальної відповідальності. Загальні положення про 

злочин та покарання. 

2. Відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання 

дітей, сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. 

3. Відповідальність за вимагання, шахрайство, привласнення, розтрату 

або заволодіння майном.  

4. Відповідальність за опір державному чи приватному виконавцю під 

час примусового виконання рішень. 

5.Відповідальність за втручання в діяльність працівника державної 

виконавчої служби, приватного виконавця . 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-98
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6. Відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна, що 

належить працівникові органу державної виконавчої служби, приватному 

виконавцю.  

7. Відповідальність за підкуп. 

8. Відповідальність за підроблення документів. 

9. Відповідальність за зловживання повноваженнями. 

10. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди. 

11. Відповідальність за невиконання судового рішення. 

12. Відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено 

арешт. 
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IІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ 

3.1. Види контролю знань слухачів 

Найважливішою умовою ефективного навчання у системі підготовки 

приватних виконавців є контроль знань слухачів підготовчих курсів. Мета 

контролю – підвищення активності та відповідальності слухачів щодо якості 

засвоєння ними навчального матеріалу, визначення рівня набутих ними 

знань. 

Основними видами контролю знань слухачів є: вхідний, поточний і 

підсумковий. 

Вхідний контроль визначає рівень знань, умінь, якими володіють 

слухачі, що приступили до навчання. Основні його форми: тестування, 

анкетування. 

Поточний контроль знань здійснюється з метою перевірки засвоєння 

слухачами навчального матеріалу під час проведення різних форм занять. Він 

може бути усним, письмовим, з використанням технічних засобів. 

Підсумковий (вихідний) контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання. Цей контроль здійснюється у формі підсумкового 

заліку. 

 

3.2. Порядок проведення заліку 

 

Залік проводиться комісією. Залік складається з двох етапів. Перший 

етап полягає у підготовці письмових відповідей на питання білета, який 

включає 10 питань із різних галузей на основі Переліку обов'язкових питань, 

за яким проводиться підготовка фізичних осіб з метою отримання 

кваліфікації приватних виконавців. Загальний час для підготовки письмових 

відповідей на питання білета становить 60 хвилин.  

На другому етапі особа, що складає залік, в усній формі надає відповіді 

на питання білета. Члени комісії у разі потреби можуть ставити особі, яка 

складає залік, уточнюючі питання. 

Основними критеріями оцінки знань осіб, які складають залік, є: 

• оволодіння знаннями у сфері примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів; 

• глибина мислення, логіка та методика викладення матеріалу; 

• орієнтація на практичне застосування знань. 

Оцінювання знань осіб, які складають залік здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права, затвердженого наказом ХУУП від 

06 червня 2017 року, № 279/17. 

Особа вважається такою що склала залік, якщо вона успішно виконала 

60 % завдань за письмовою та усною компонентами. 
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3.3. Орієнтовні питання до заліку 

 

І. Організація діяльності органів  

державної виконавчої служби та приватних виконавців 

 

1. 1. Законодавство України, що регулює діяльність органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців. 

2. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців. 

3. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних 

виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень. 

4. Основи організації та діяльності органів державної виконавчої 

служби, правовий статус державних виконавців. 

5. Вимоги до приватного виконавця. Порядок проходження навчання та 

стажування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця. 

6. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Допуск до складання 

кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит приватного виконавця. 

7. Єдиний реєстр приватних виконавців України. 

8. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного 

виконавця. 

9. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного 

виконавця. 

10. Вимоги до офіса приватного виконавця. Порядок проведення 

перевірки офіса. 

11. Діяльність помічника приватного виконавця. 

12. Винагорода приватного виконавця. 

13. Порядок обліку сум на рахунках приватного виконавця. 

14. Ведення діловодства та архіву приватного виконавця. 

15. Підвищення кваліфікації приватного виконавця. 

16. Порядок здійснення контролю за діяльністю приватних виконавців. 

17. Дисциплінарна комісія приватних виконавців. Підстави та порядок 

притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності. 

18. Підстави та порядок зупинення діяльності приватного виконавця. 

19. Підстави та порядок припинення діяльності приватного виконавця. 

20. Засади самоврядування приватних виконавців. 

 

ІІ. Виконавче провадження 

 

1. Поняття виконавчого провадження. Законодавство, що регулює 

порядок здійснення виконавчого провадження. 

2. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі 

документи. Вимоги до виконавчого документа. 
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3. Обмеження щодо здійснення приватним виконавцем примусового 

виконання рішень. 

4. Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр 

боржників. 

5. Строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення 

виконавчих документів до виконання. Строки прийняття рішень 

виконавцями та вчинення виконавчих дій. 

6. Документи виконавчого провадження та порядок їх складання. 

7. Сторони та інші учасники виконавчого провадження, їх права та 

обов’язки. Представництво сторін у виконавчому провадженні. 

8. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців. 

9. Порядок доступу виконавців до інформації про боржника. 

10. Підстави та порядок залучення працівників поліції, представників 

органів опіки і піклування, інших органів та установ для участі у проведенні 

виконавчих дій. 

11. Місце виконання рішення. 

12. Підстави та порядок відкриття виконавчого провадження. 

13. Підстави та порядок повернення виконавчого документа без 

прийняття до виконання. 

14. Порядок надсилання документів виконавчого провадження. 

15. Ускладнення у виконавчому провадженні: роз'яснення рішень, 

виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню, 

відкладення проведення виконавчих дій, відстрочка, розстрочка, 

встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення, зупинення 

вчинення виконавчих дій. 

16. Підстави та порядок повернення виконавчого документа стягувачу 

або до суду, який його видав. 

17. Підстави та порядок закінчення виконавчого провадження. 

18. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення 

виконавчого документа. Відновлення виконавчого провадження. 

19. Кошти виконавчого провадження. Авансування витрат виконавчого 

провадження. Витрати виконавчого провадження. 

20. Порядок розподілу та виплати стягнутих з боржника грошових сум. 

21. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. 

22. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника. Зберігання майна, на 

яке накладено арешт. 

23. Звернення стягнення на заставлене майно. 

24. Порядок звернення стягнення на нерухоме майно. Звернення 

стягнення на предмет іпотеки. 

25.  Звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної 

особи, фізичної особи – підприємця. 

26. Порядок звернення стягнення на цінні папери. 



60 

 

27.Порядок звернення стягнення на ювелірні та побутові вироби із 

золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і 

перлів. 

28. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника. 

29. Порядок реалізації арештованого майна. 

30. Підстави та порядок зняття арешту з майна. 

31. Розшук боржника. Розшук майна боржника. 

32. Порядок застосування до боржника тимчасового обмеження у праві 

виїзду за межі України. 

33. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому 

документі. 

34. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. 

35. Виконання рішення про відібрання дитини. 

36. Виконання рішення про поновлення на роботі. 

37. Виконання рішення про виселення боржника. Виконання рішення 

про вселення  стягувача. 

38. Умови та порядок звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інші доходи боржника. 

39. Порядок стягнення аліментів. 

40. Порядок виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних 

розписках. 

41. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності  посадових осіб 

органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. 

42. Відповідальність у виконавчому провадженні. Порядок 

притягнення осіб до відповідальності за правопорушення, вчинені під час 

виконавчого провадження. 

43. Порядок відновлення втраченого виконавчого провадження або 

матеріалів виконавчого провадження. 

44. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та 

іноземних юридичних осіб. Виконання рішень іноземних судів. 

 

ІІІ. Цивільне законодавство 

 

1. Цивільне законодавство. 

2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов’язків. 

Захист цивільних прав та інтересів. 

3. Загальні положення про фізичну особу. 

4. Загальні положення про юридичну особу. 

5. Поняття, види господарських товариств, їх учасники. Статутний/ 

складений капітал. Відповідальність засновників господарського товариства. 

6. Об’єкти цивільних прав. Майно, майнові права, цінні папери, об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

7. Поняття права власності. Підстави набуття права власності. 
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8. Нерухоме майно. Порядок державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

9. Загальні положення про зобов’язання. Забезпечення виконання 

зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язань. 

10. Загальні положення про договір. 

11. Позика. Кредит. Банківський вклад.  

12. Загальні положення про відшкодування шкоди. 

 

IV. Процесуальне законодавство 

 

1. Юрисдикція судів щодо вирішення справ. 

2. Види та порядок забезпечення позову. 

3. Судові рішення, види та зміст. Набрання судовим рішенням законної 

сили. 

4. Порядок апеляційного оскарження судових рішень. 

5. Порядок касаційного оскарження судових рішень. 

6. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами. 

7. Звернення судових рішень до виконання. 

8. Оформлення виконавчих документів. Виправлення помилки у 

виконавчому документі. Визнання виконавчого документа таким, що не 

підлягає виконанню. 

9. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 

документа до виконання. 

10. Відстрочка або розстрочки виконання рішення. Зміна способу та 

порядку виконання судового рішення. 

11.  Мирова угода в процесі виконання рішення. 

12.  Заміна сторони виконавчого провадження. 

13.  Поворот виконання рішення. 

14.  Судовий контроль за виконанням рішення. Оскарження рішень, дій 

або бездіяльності приватного виконавця. 

 

V. Кримінальна відповідальність 

 

1. Підстави кримінальної відповідальності. Загальні положення про 

злочин та покарання. 

2. Відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання 

дітей, сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. 

3. Відповідальність за вимагання, шахрайство, привласнення, розтрату 

або заволодіння майном.  

4. Відповідальність за опір державному чи приватному виконавцю під 

час примусового виконання рішень. 

5. Відповідальність за втручання в діяльність працівника державної 

виконавчої служби, приватного виконавця . 
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6. Відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна, що 

належить працівникові органу державної виконавчої служби, приватному 

виконавцю.  

7. Відповідальність за підкуп. 

8. Відповідальність за підроблення документів. 

9. Відповідальність за зловживання повноваженнями. 

10. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди. 

11. Відповідальність за невиконання судового рішення. 

12. Відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено 

арешт. 

 

Зразок залікового білету 
 

 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 

 
 

ПІДСУМКОВИЙ ЗАЛІК 

осіб, які пройшли підготовку за навчальним планом  проведення курсів 

підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця 

 

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 1  

1. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців. 

2. Підстави та порядок зупинення діяльності приватного виконавця. 

3. Підстави та порядок відкриття виконавчого провадження. 

4. Порядок відновлення втраченого виконавчого провадження або 

матеріалів виконавчого провадження. 

3. Загальні положення про юридичну особу. 

4. Поняття права власності. Підстави набуття права власності. 

5. Порядок апеляційного оскарження судових рішень. 

6. Мирова угода в процесі виконання рішення. 

7. Відповідальність за вимагання, шахрайство, привласнення, розтрату 

або заволодіння майном. 

8. Відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено 

арешт. 

Складено на основі Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться 

навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватних 

виконавців 
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ІV. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА 

КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Тематика навчального плану оновлюється та удосконалюється на підставі: 

▪ прийняття нових нормативно-правових актів з питань підготовки осіб, 

які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця; 

▪ нових навчально-методичних посібників, підручників тощо; 

▪ пропозицій викладачів і слухачів, отриманих у процесі аналізу 

потреб у навчанні. 

Постійне оновлення та удосконалення навчального плану має сприяти 

підтриманню її в актуальному стані. 
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