
Тема дисципліни. Учасники виконавчого провадження 

Семінарське заняття 1 

Тема   Виконавче провадження в Україні. Учасники виконавчого провадження. 

*Примітка – питання семінарського заняття опрацьовуються шляхом написання рефератів, 

створення презентацій, підбір тематичних відеосюжетів (на вибір студента) на одне питання. 

Виконана робота надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com 

1. Поняття виконавчого провадження. 

2. Підстави та порядок відкриття виконавчого провадження. 

3.  Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.  

4. Види виконавчих документів. 

5. Сторони та інші учасники виконавчого провадження.   

6.Представництво сторін у виконавчому провадженні. 

7. Вимоги до експерта і спеціаліста. 

8. Права та обов’язки перекладача і понятого у виконавчому провадженні. 

9. Виконавче провадження в системі державного примусу щодо захисту цивільних прав. 

Література 

Рекомендована література до теми: 
1. Конституція України від 26 червня 1996 року. 

2. Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016р. 

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

рішень інших органів» від 02.06.2016 р.  

4. Інструкція з організації примусового виконання рішень. Затверджена наказом Міністерства юстиції 

України від 02.04.2012 № 512/5.  

5. Масюк В.В. Актуальні питання виконавчого провадження // Вісник Академії адвокатури України. - 

№2 (21). – 2011. – с.240-244 

6. Наково-практичний коментар до законів України «Про державну виконавчу службу», «Про 

виконавче провадження»/ За ред.. В.Б. Аверянова, Л.К. Годунова, В.В. Костомарова та ін., - К.: 

Юрінком Інтер, 2006  

7. Указ Президента України «Про затвердження Положення про державну виконавчу службу» від 

06.04.2011р. 

8. Щербак С.В. Суб’єкти виконавчого процесу Електронний ресурс. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Pvuabs/...1/06_02_04.pdf 

9. Бернатович К.В. Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу // Проблеми 

правознавства та правоохоронної діяльності. - №4. – 2010. – с.45-49. 

10. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження. Навчальний посібник (рек. МОН України). - К. Прецедент , 

2004. 

11. Гук Б.М. Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади 

України Електронний ресурс. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_2/PB.../PB-2_39.pdf 

Ключові поняття 

Виконавче провадження, учасники виконавчого провадження, експерт, спеціаліст, державний 

примус. 

Рекомендовані реферати 

1. Визначити сторони та представники сторін у виконавчому провадженні: їх права та 

обов’язки. Державні виконавці, їх права та обов’язки. 

2. Можливість участі прокурора, органів державного управління та місцевого 

самоврядування 

Питання для актуалізації  опорних знань: 

1. Визначити огани примусового виконання. 

2. Визначити осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні. 

3. Визначити осіб, які залучаються до здійснення виконавчих дій. 

4. Визначити учасників, які вступають у виконавче провадження з метою відновлення, визнання чи 

захисту власних юридичних інтересів або інтересів інших осіб. 
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5. Визначити органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі 

виконавчі дії. 

6. Участь інших осіб у виконавчому провадженні 

Дослідницька робота 

1. Дослідити роль учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення 

виконавчих дій. 

2. Визначити права державного виконавця при здійсненні виконавчого провадження. 
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