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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Виконавче 

провадження” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
«молодший спеціаліст» спеціальності “Правознавство”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система знань про основні засади 
примусового виконання рішень суду та інших уповноважених органів, компетенцію 
органів та посадових осіб на яких покладається таке виконання, а також правовий 
статус учасників суспільних відносин, що виникають в процесі примусового 
виконання рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки: найбільший зв’язок виконавчого провадження 
простежується із цивільним процесом, господарським процесом, адміністративними та 
кримінальним процесом.  

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні положення виконавчого провадження 
2. Особливості реалізації виконавчих дій 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Виконавче провадження” є 

навчання студентів розумінню основ правового регулювання виконавчого 
провадження в Україні. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Виконавче провадження” є 
вивчення діючого законодавства, що врегульовує процедуру примусового виконання 
рішень та правовий статус осіб, що беруть участь у примусовому виконанні рішень чи 
сприяють такому виконанню. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

− зміст навчальної дисципліни «Виконавче провадження» та мати уявлення 
про систему законодавства про виконавче провадження України. 

 
вміти : 

− аналізувати діюче законодавство про виконавче провадження, 
орієнтуватися в судовій практиці пов’язаній з застосуванням законодавства 
про виконавче провадження. 

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _54____ години/________ 
кредитів ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Загальні положення виконавчого провадження 
 
Тема 1. Поняття і значення виконавчого провадження 
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Становлення законодавства про виконавче провадження та Державну виконавчу 
службу. Поняття виконавчого провадження. Виконання судових рішень як частина 
судочинства. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. 

Поняття та значення принципів виконавчого провадження.  
Загальна характеристика виконавчого провадження. Мета виконавчого 

провадження. Правове регулювання виконавчого провадження. Метод правового 
регулювання відносин, що виникають в процесі виконавчого провадження. Основні 
риси виконавчого провадження. 

Державна виконавча служба в Україні: історія становлення та розвитку. 
Виконання рішень як одна із правозахисних функцій держави. 
 
Література: 
1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: 

Одіссей, 2008. – 160с. 
2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – 

К., 2009 
3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 

1999. — № 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 
 
 
 
Тема 2. Учасники виконавчого провадження 
Поняття та класифікація суб’єктів виконавчих правовідносин. 
Роль державної виконавчої служби у виконавчому провадженні. Правовий статус 

державного виконавця. Діяльність державного виконавця.  
Сторони виконавчого провадження. Правовий статус стягувача. Правовий статус 

боржника. Заміна сторони виконавчого провадження.  
Представництво сторін у виконавчому провадженні. Особи, що можуть 

здійснювати представництво.  
Інші особи, які беруть участь у виконанні. 
Особи, які сприяють виконанню. Правовий статус перекладача, спеціаліста, 

експерта у виконавчому провадженні. Залучення понятих у процедуру виконавчого 
провадження. Випадки залучення до процедури виконавчого провадження органів 
внутрішніх справ. Випадки залучення  до виконавчого провадження органів опіки та 
піклування. Інші органи та особи, що можуть залучатися до виконавчого провадження. 

Роль суду у виконавчому провадженні. Компетенція та функції суду у 
виконавчому провадженні. Забезпечувальна функція. Контрольна функція. 

 
Література: 

1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 
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Тема 3. Виконавчі документи як підстава виконання рішень. Документування 
виконавчого провадження  

Підстави виконання судових рішень та рішень інших органів. Виконавчі 
документи як підстава виконання, їх види. Виконавчий лист. Видача дубліката 
виконавчого листа.  

Питання, що визначаються виконавчим документом. Місце виконання рішення.  
Відстрочка і розстрочка, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.  
Повернення виконавчого документу.  

Витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій. Виконавчий збір.  
Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку 

давності, поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчих документів 
для виконання. Строки здійснення виконавчого провадження, їх поновлення і 
продовження. Заходи примусового виконання рішень. 

Діловодство державної виконавчої служби. Документи виконавчого провадження. 
Державний реєстр виконавчих проваджень. 

 
Література: 

1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 

 
 
Тема 4. Стадії виконавчого провадження 
Процесуальна форма виконавчого провадження. Право на звернення про 

виконання рішення. Поняття й система стадій виконавчого провадження. 
Відкриття виконавчого провадження. Добровільне виконання рішень. Підготовка 

до примусового виконання рішення. Місце виконання рішень. 
Примусове виконання як стадія виконавчого провадження. 
Ускладнення під час виконавчого провадження. Відкладення та зупинення 

виконавчого провадження як стадії виконання. Розшук боржника. 
Закінчення та відновлення виконавчого провадження. 
Поворот виконання. 
Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень 

щодо одного боржника. 
 
Література: 

1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 
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Тема 5. Захист прав стягувача, боржника та інших осіб під час провадження 

виконавчих дій 
Поняття та значення гарантій прав учасників виконавчого провадження. 
Контроль, нагляд, юрисдикційний захист у виконавчому провадженні. 
Відповідальність у виконавчому провадженні. Відшкодування збитків, заподіяних 

неправомірними діями державних виконавців.  
Забезпечення законності виконавчого провадження та захисту прав його 

учасників. 
Судовий захист у виконавчому провадженні. Оскарження дій та бездіяльності 

державного виконавця в судах. Позови про виключення майна з опису. Позови осіб, 
що беруть участь у виконавчому провадженні. Позови осіб, які не беруть участі у 
виконавчому провадженні.  

 
Література: 

4. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

5. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

6. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 

 
 
Змістовий модуль 2. Особливості реалізації виконавчих дій 
 
Тема 6: Звернення стягнення на майно боржника 
Загальні засади застосування заходів примусового виконання. 
Арешт майна. Майно, на яке не може бути звернено стягнення. Вилучення та 

зберігання арештованого майна. Виконання рішення про конфіскацію майна. Порядок 
реалізації майна на яке звернене стягнення. 

Особливості звернення стягнення на окремі види майна: валюта та валютні 
цінності, цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння, заставлене майно. 

Особливості виконання рішення про стягнення аліментів та рішень про 
накладення штрафу. 

Звернення стягнення на жиле приміщення та земельну ділянку. 
Звернення стягнення на майно, яке перебуває в інших осіб або належать 

боржникові від інших осіб. 
Особливості звернення стягнення на доходи фізичної особи. 
Розподіл стягнутих сум між стягувачами. 
 
Література: 

1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 
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Тема 7. Виконання рішень у немайнових спорах 
Загальні засади виконання рішення про обов’язок вчинити певну дію чи 

утриматись від її вчинення. 
Виконання рішення про поновлення на роботі. 
Виконання рішення про відібрання дитини. 
Виконання рішень про виселення. Виконання рішень про вселення. 
Виконання рішення про заборону діяльності об’єднання громадян. 
Особливості виконання рішення про виселення із житла, яке є предметом іпотеки. 
Виконання рішення про примусовий обмін житла. 
Виконання рішень про захист честі та гідності. 
Виконання рішень про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 
 
Література: 

1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 

 
 
Тема 8. Виконання рішень з іноземним елементом. 
Співвідношення понять „визнання” та „виконання” іноземних судових рішень. 

Умови визнання і виконання рішень іноземних судів.  
Процедура визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового 

рішення. Виконання рішень іноземних судів за Мінською конвенцією 1993 року. 
Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних 

осіб. 
Виконання рішень іноземних судів та арбітражів. 
 
Література: 

1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 
2008. – 160с. 

2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 
2009 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — т.. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 

 
Тема 9. Особливості окремих виконавчих проваджень 

Звернення стягнення на майно боржника юридичної особи. Особливості 
звернення стягнення на майно юридичної особи при її реорганізації або ліквідації. 
Звернення стягнення в разі банкрутства боржника.  

Звернення стягнення на заставлене майно. Звернення стягнення на предмет 
іпотеки за виконавчим написом нотаріуса або за рішенням суду. Стягнення 
дебіторської заборгованості. Звернення стягнення на частку в спільному майні. 
Виконання рішення про заборону діяльності і об’єднання громадян.  

Зведене виконавче провадження.  
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Виконання рішень третейських судів.  
 

4. Рекомендована література: 
 

Основні джерела: 
1. Васильєв С.В. Основи виконавчого провадження: Навч. Посібник. Х.: Одіссей, 

2008. – 160с. 
2. Виконавче провадження. Законодавство, судова практика. Навч. Посіб. – К., 

2009 
3. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. 
4. Закон України «Про державну виконавчу службу України» від 24.03.1998 р. 
5. ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012р. 
6. Наказ Мін’юсту «Про затвердження Інструкції з організації примусового 

виконання рішень» від 02.04.2012р. 
 

Допоміжні джерела: 
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесій Верховної ради України 

28.06.1996 // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141. 
2. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням 

спільного підприємства „Мукачівський плодоовочевий консервний завод” про 
офіційне тлумачення положення пункту 10 статті З Закону України „Про 
виконавче провадження” (справа про виконання рішень третейських судів) від 
24.02.2004 // ОВУ – 2004. – № 9. – Ст. 536.  

3. 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 иа примусову реалізацію майна) від 
10.06.2003 р. // ОВУ. — 2003. — №25. — Ст. 1217. 

4. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р. // ВВР. — 2001. — №25-
26. — Ст. 131. 

5. Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11.07.2003 р. // ВВР. — 
2004. — № 3-4. — Ст. 21. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984 р. 
(із наступними змінами та доповненнями). 

7. Сімейний кодекс України, прийнятий 10.01.2002 р. // ВВР. — 2002.-№ 21-22. — 
Ст. 135. 

8. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // ОВУ. — Ш 2003.-№ 11. — 
Ст. 461. 

9. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий  18.03.2004 р. // ОВУ. — 
2004. — № 16. — Ст. 1088. 

10. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. — 1999. — 
№ 24. — Ст. 207 (із наступними змінами та доповненнями). 

11. ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012р. 
12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року //   

Відомості Верховної Ради України. — 200. — № 5-6. – Ст.30. 
13. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна: Закон України від 

29.11.2001 р. // ВВР. — 2002. — № 10. – Ст. 77. 
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14. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 
29.11.2001 р. // ВВР. — 2002. — № 10. — Ст. 76. 

15. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: 
Закон України від 14.05.2002 р. у редакції Закону України від 30.06.1999 р. // 
ВВР. — 1999. — № 42-43. — Ст. 378. 

16. Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки: Закон 
України від 24.06.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № ЗО. — Ст. 1982. 

17. Про державну виконавчу службу України: Закон України від 24.03.1998 р. // 
ВВР. — 1998. — № 36-37. — Ст. 243 (із наступними змінами та доповненнями). 

18. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 52. 
— Ст. 490. 

19. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: 
Закон України від 01.07.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № ЗО. — Ст. 1993. 

20. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 
18.11.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 52. – Ст. 2734. 

21. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 
09.07.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 33. — Ст. 1770. 

22. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — № 47. — Ст. 642. 
23. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07,06.1996 р. // 

ВВР. — 1996. — № 36. — Ст. 164. 
24. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // ВВР. – 

2001. — № 12. — Ст. 64. 
25. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 

47. — Ст. 256. 
26. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — №38. — Ст. 313. 
27. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та 

іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р-// ВВР. — 2004. — № 1. — 
Ст. 1 

28. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України віл 24.02.1994 р. // ВВР. 
— 1994. — № 25. — Ст. 198 

29. Про нотаріат: Закон України віл 02.09.1993 р. // ВВР. — 1993. —№ 39. — Ст. 
383. 

30. Про оплату праці: Закон України від 23.05.1995 р. // ВВР. — 1995. —№ 17. — 
Ст. 121. 

31. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: 
Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. — 2001. —№47. — Ст. 251.  

32. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. // 
ВВР. — 1991. — № 25. — Ст. 283. 

33. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 28. 
— Ст. 232.  

34. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 23. 
— Ст. 1540. 

35. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди 
особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про 
адміністративні правопорушення. та виплати державним науково-дослідним 
установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і 
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спеціалістів. затверджена постановою КМУ від 01,07.1996 р. № 710 // Бюлетень 
законодавства і юридичної практики України. — 2004. — №5. 

36. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений 
постановою КМУ від 29.07.1999 р. № 112 // ОВУ. — 1999. — №26. — Ст. 69 

37. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації 
заставленого майна, затверджене постановою КМУ від 22.12.1997 р. № 1448 // 
ОВУ. — 1998. — № 2. — Ст. 50. 

38. Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження, затверджений 
постановою КМУ від 26.07.1999 р. № 1351 // ОВУ. — 1999.— №30.— Ст. 1538. 

39. Порядок накладення арешту на цінні папери, затверджений постановою КМУ від 
22.09.1999 р. № 1744 // ОВУ. — 1999. — № 38. — Ст. 1912. 

40. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна: постанова КМУ від 05.07.2004 р. № 830 // ОВУ. — 2004. — №27. — Ст. 
1770. 

41. Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження та 
виконавчого збору, стягнутого з боржника; постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 
554 // ОВУ. — 2004. — № 17. — Ст. 1184. 

42. Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням 
суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова КМУ від 
11.07.2002 р. № 985 // ОВУ. — 2002. — № 29. — Ст. 1371. 

43. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної 
виконавчої служби: постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1087 // ОВУ. — 2002. — 
№ 31. — Ст. 1479. 

44. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів 
на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: постанова КМУ від 26.02.1993 
р. № 146 в редакції постанови КМУ від 01.07.2002 р. № 869 // Зібрання постанов 
Уряду України. — 1993. — № 8. — Ст. 161; ОВУ. — 2002. — № 27. — Ст. 1254. 

45. Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від 
надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри: постанова КМУ 
віл 25.06.2001 р. № 702 // ОВУ. — 2001. — № 26. — Ст. 1178. 

46. Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань, пов'язаних з 
виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб): постанова КМУ від 
11.07.2002 р. № 986 // ОВУ. — 2002. — № 29. — Ст. 1372. 

47. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між 
об'єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затверджене 
постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30.12.1975 р. № 
121 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. — ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003. 

48. Наказ Мін’юсту «Про затвердження Інструкції з організації примусового 
виконання рішень» від 02.04.2012 

49. Інструкція з діловодства в органах державної виконавчої служби, затверджена 
наказом Мінюсту від 05.07.1999 р. № 470/7 із змінами, внeceними наказом 
Мінюсту від 16.06.2004 р. № 729/7 // ЛІГА: Еліт 7.5.1  ІАЦ "Ліга". 
ЛІГАБізнесінформ, 2003. 

50. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів 
державної виконавчої служби при примусовому виконанні рініень судів та 
інших органів (посадових осіб), затверджена наказом МВС, Мінюсту від 
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25.06.2002 р. № 607/56/5. зареєстровано в Мінюсті 27.06.2002 р. за № 541/6829 // 
ОВУ. — 2002. — № 27. — Ст. 1298. 

51. Інструкція про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, 
звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого 
провадження, затверджена наказом Мінюсту від 11.10,1999 р. № 65/5, із змінами, 
внесеними наказом від 17.08.2001 р. № 48/5 // ОВУ. — 1999. — № 41. — Ст. 
2062. 

52. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного кaмiння, затверджена наказом Мінфіну від 
06.04.1998 р. № 84, зареєстрована в Мінюсті 28.04.1998 р. за № 271/271 1 // ОВУ. 
— 1998. — № 18. — Ст. 657. 

53. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у 
Міністерстві юстиції Україні, в установах та організаціях, що належать до сфери 
його управління, затверджена наказом Мінюсту від 18,03.2004 р. № 26/5, 
зареєстрована в Мінюсті від 18.03,2004 р, за № 342/8941 // ОВУ. — 2004. — № 
12. — Частина 1. — Ст. 777. 

54. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Мінюсту від 
15.12.1999 р. № 74/5, зареєстрована в Мінюсті 15.12.1999 р. за № 865/4158 // 
ОВУ. — 1999. — № 51. — Ст. 2563. 

55. Класифікатор галузей законодавства Україні. затверджений наказом Мініосту 
від 02.06.2004 р. № 43/5 // ІОридичний вісник України. — 2004. — 28 липня. 

56.  Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі 
іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із 
зoлотa, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і 
перлів, а також лому і окремих частіш таких виробів, на які накладено арешт, 
затверджене постановою Правління МВУ від 04.10.1999 р. № 489, зареєстроване 
в Мінюсті 29.10.1999 р. за № 740/4033 // ОВУ. — 1999. — № 44. — Ст. 2194. 

57. Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах 
відділ державної виконавчої служби, затверджене наказом Мінюсту 16.07.1999 
р. № 43/5 // ОВУ. — 1999. — № ЗО. — Ст. 1577. 

58. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення 
спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними 
виконавцями майна, затверджене наказом Мінюсту від 11.11.2003 р. № 136/5 // 
ОВУ. 2003. — № 46. — Ст. 2414. 

59. Порядок взаємодії органів державіюї виконавчої служби та податкової міліції 
при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь 
держави за позовалш органів державної податкової служби, затверджений 
наказом Мінюсту, Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 р. 
№ 60/5; зареєстрований в Мінюсті 04.07.2002 р. за № 555/6843 // ОВУ. — 2002. 
— № 28. — Ст. 1340. 

60. Порядок здійснення державною виконавчою службою України виконання 
рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, 
організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затверджений 
наказом Мінюсту від 23.03.2000 р. № 10/5а, зареєстрований в Мінюсті 
15.05.2000 р. за № 278/4499 // ОВУ. — 2000. — № 20. — Ст. 844. 
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61. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Мінюсту від 
15.07.1999 р. № 42/5, зареєстрований в Мінюсті 19.07.1999 р. за № 480/3773 // 
ОВУ. — 1999. — № 29. — Ст. 1511. 

62. Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з 
одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від 
одного державного виконавця до іншого: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р., 
зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 625/9224 // ОВУ. — 2004. — № 20. 
— Ст. 1389. 

63. Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого 
за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби: наказ Мінюсту. 
Державної митної служби України віл 17.08.2001 р. № 46/5/571, зареєстровано в 
Мінюсту 17.08.2001 р. за № 720/591 1// ОВУ. — 2001. — № 34. — Ст. 1619 та ін. 

64. Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при 
органах державної виконавчої служби: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р. № 37/5, 
зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 624/922 // ОВУ. — 2004. — № 20. 
— Ст. 1388. 

65. Тимчасове Положення про порядок проведеним прилюдних торгів з реалізації 
арештованого нерухомого майна, затверджене наказом Мінюсту від 27.10.1999 
р. № 68/5, зареєстроване в Мінюсгі 02.11.1999 р. за № 745/4038 // ОВУ. — 1999. 
–  № 44. — Ст. 2214. 

66. Про виконання рішень третейських судів: роз'яснення Вищого арбітражного 
(господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене 
постановою Вищого арбітражного суду України від 28.02.1997 р. № З // Збірник 
рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду Україні. — 1997. — 
№ 2. 

67. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських 
судів України: роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 
28.03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, 
арбітражної та судової практики. — 2002. — 17 квітня. 

68. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового 
кодексу України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. 
№ 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — № 11. 

69. Про практику застосування cyдaми законодавства про оплату праці: постанова 
Пленуму Верховного Суду Україні від 24.12.1999 р. № 13 // Право України. — 
2000. - № 6. — С, 128-134. 

70. 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. 

71. 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. 

72. Про практику розгляду судами справ за скаргами громадян на рішення, дії чи 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
5. Засоби діагностики успішності навчання:   самостійна робота, 

тестування, вирішення задач, усне опитування, залік. 
 
Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 
навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 
нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. 
Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 
закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-
професійної програми. 


