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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Програму навчальної дисципліни «Виконавче провадження в 

адміністративному процесі» розроблено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 

081Право. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність суспільних 

відносин, що складаються у сфері організації та діяльності з примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами 

державної виконавчої служби та приватними виконавцями. 

Мета й завдання навчальної дисципліни. 

1. Мета навчальної дисципліни «Виконавче провадження в 

адміністративному процесі» – здобуття слухачами знань на лекціях, 

семінарських та практичних заняттях, а також в процесі самостійної роботи з 

нормативними джерелами та літературою із запропонованого навчального 

курсу; надання допомоги студентам, слухачам у набутті ними глибоких знань 

щодо основних положень правового регулювання виконання рішень суду, 

правильному орієнтуванні студентів в чинному законодавстві з питань 

виконання рішень суду, виконавчого провадження та діяльності органів 

державної виконавчої служби та приватних виконавців. 

2. Завдання вивчення дисципліни «Виконавче провадження в 

адміністративному процесі»: 

- визначити мету, завдання та принципи здійснення виконавчого 

провадження в адміністративному процесі; 

- проаналізувати адміністративно-правовий статус учасників виконавчого 

провадження; 

- з’ясувати процедуру виконання рішень Європейського суду з прав 

людини; 

- дослідити структуру та зміст стадій виконавчого провадження; 

- вивчити зарубіжний і вітчизняний досвід реформування системи 

виконавчого провадження; 

- навчити студентів розуміти і усвідомлювати сучасні проблеми 

функціонування публічної адміністрації на прикладі діяльності посадових осіб 

державної виконавчої служби. 

Пререквізити. Навчальна дисципліна «Виконавче провадження в 

адміністративному процесі» пов’язана та базується на теоретичних положеннях 

навчальних дисциплін «Конституційне право», «Теорія держави і права», 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративне 

судочинство», «Адміністративна відповідальність». 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, і 

програмних результатів навчання  

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права. 

Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення 

навчальної дисципліни охоплює: 
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ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності. 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 

права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

- функції виконавчого провадження;  

- суть і значення процесуальної форми виконавчого провадження;  

- джерела виконавчого провадження;  

- правовий статус суб’єктів виконавчого провадження, їх права та 

обов’язки; 

- чинні норми законодавства, які регулюють виконавче провадження;  

- сутність процесуальних актів виконавчого провадження; 

вміти: 

- правильно тлумачити та застосовувати норми законодавства, яке 

регулює виконавче провадження; 
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- аргументувати власну точку зору та прийняти за конкретним завданням 

рішення; 

- аналітично оцінювати правові проблеми; 

- формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, 

рекомендації; 

- формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, 

рекомендації; 

- здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх правову експертизу; 

навчитися:  

- дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, 

правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, 

робити правильні та обґрунтовані висновки; 

- використовувати знання про статус, компетенцію та повноваження 

суб’єктів публічного адміністрування електронного урядування; 

- аналітично оцінювати правові проблеми; 

- здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх експертизу. 

 

Структура навчальної дисципліни  

Розділ №1. Поняття виконавчого провадження. 

Тема 1.1. Поняття виконавчого провадження, його роль в 

адміністративному процесі.  

Поняття виконавчого провадження та його стадії. Нормативно-правові 

засади виконавчого провадження. Принципи виконавчого провадження. 

Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. Рішення, що 

підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи. Строки у 

виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання рішень. Загальні 

засади виконання рішень Європейського суду з прав людини. Інформаційне 

забезпечення виконавчого провадження. Автоматизована система виконавчого 

провадження. Єдиний реєстр приватних виконавців України. Єдиний реєстр 

боржників. Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення 

електронних торгів. Система електронних торгів арештованим майном 

(СЕТАМ). 

 

Тема 1.2. Учасники виконавчого провадження. 

Загальна характеристика Закону України «Про органи та осіб, що 

здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів». 

Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних 

виконавців. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до 

проведення виконавчих дій: виконавець, сторони, представники сторін, 

прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності – 

суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких 

порушені. Стягувач і боржник у виконавчому провадженні. Представництво 

сторін у виконавчому провадженні. Права і обов’язки сторін та інших учасників  

виконавчого провадження. Державна виконавча служба. Державні виконавці. 

Приватні виконавці. Помічник приватного виконавця. Офіс приватного 
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виконавця. Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця. 

Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців. Дисциплінарна комісія 

приватних виконавців. Зупинення, поновлення, припинення діяльності 

приватного виконавця. Самоврядування приватних виконавців. Асоціація 

приватних виконавців України. З’їзд приватних виконавців регіону. Рада 

приватних виконавців регіону. Рада приватних виконавців України. Ревізійна 

комісія. З’їзд приватних виконавців України. 

 

Розділ №2. Виконання судових рішень. 

Тема 2.1. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Адміністративно-судочинське провадження. Завдання адміністративного 

судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Компетенція 

адміністративних судів. Предметна підсудність адміністративних судів. 

Територіальна підсудність адміністративних судів. Інстанційна підсудність 

адміністративних судів. Стадії адміністративно-судочинського провадження. 

Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови. Повноваження суду при 

вирішенні справи. Зміст постанови. Постанови суду, які виконуються негайно. 

Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Звернення 

судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання. 

 

Тема 2.2. Виконавче провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Поняття адміністративно-деліктного провадження. Завдання провадження 

у справах про адміністративні правопорушення. Принципи адміністративно-

деліктного провадження. Стадії адміністративно-деліктного провадження. 

Обов’язковість постанови про накладення  адміністративного стягнення та 

порядок її виконання. Відстрочка, припинення, давність виконання постанов 

про накладення адміністративних стягнень. Порядок виконання постанов про 

накладення окремих видів стягнень: порядок виконання постанови про 

винесення  попередження; строки і порядок виконання постанови про 

накладення штрафу; виконання постанови про оплатне вилучення предмета; 

порядок виконання постанови про конфіскацію  предмета, грошей; 

провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права; 

провадження по виконанню постанови про застосування громадських робіт; 

провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт; 

виконання постанови про застосування  адміністративного арешту; порядок і 

строк виконання постанови в частині  відшкодування майнової шкоди. 

 

 

 

 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 
 



7 

Найменування 
показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма здобуття 
вищої освіти 

заочна форма здобуття 
вищої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

Кількість кредитів 
ECTS – 3 

Рік підготовки 

1 1 1 1 

Семестр 

2 2 2 2 

Загальна кількість 
годин – 90 
  

Лекції 

8 год. 8 4 4 год. 
Семінарські 

16 год. 16 4 4 год. 

Практичні 

6 год. 6 2 2 год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 80 80 год. 

Вид контролю 

залік залік залік залік  
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1. Тематичний план 

(денна форма навчання, державне замовлення, КФЮО) 

№ 
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ь

 

1.1 Поняття виконавчого 

провадження, його роль в 

адміністративному процесі 

 

21 6 2 4 - 15 

1.2 Учасники виконавчого 

провадження 

 

23 8 2 4 2 15 

2.1 Виконання судових рішень в 

адміністративних справах 

23 8 2 4 2 15 

2.2 Виконавче провадження у 

справах про адміністративні 

правопорушення 

23 8 2 4 2 15 

Усього годин 90 30 8 16 6 60 

Підсумковий контроль: залік 

 

(заочна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) 

№ 

з/п 

Назви тем 

Н
о

р
м

а
т
и

в
н

и
й

 

о
б
ся

г
 г

о
д

и
н

 

з них: 

У
сь

о
г
о

 г
о

д
и

н
 з

 

в
и

к
л

а
д

а
ч

ем
 з них: 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о
т
а
 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

сь
к

и
х 

за
н

я
ть

 

П
р
ак

ти
ч
н

и
х 

за
н

я
ть

 

1.1 Поняття виконавчого 

провадження, його роль в 

адміністративному процесі 

 

22 2 2   20 

1.2 Учасники виконавчого 

провадження 

 

22 2  2  20 

2.1 Виконання судових рішень в 

адміністративних справах 

24 4 2  2 20 

2.2 Виконавче провадження у 22 2  2  20 
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справах про адміністративні 

правопорушення 

Усього годин 90 10 4 4 2 80 

Підсумковий контроль: залік 

 

4. Плани навчальних занять за видами 

Денна форма здобуття вищої освіти, д/б 

Тема № 1.1. Поняття виконавчого провадження, його роль в 

адміністративному процесі  

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 4 год 

 

Питання лекційного заняття: 

1. Поняття виконавчого провадження та його стадії. 

2. Принципи виконавчого провадження. 

3. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. 

4. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі 

документи. 

5. Строки у виконавчому провадженні. 

6. Заходи примусового виконання рішень. 

7. Загальні засади виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

План вивчення теми семінарського заняття: 

1. Поняття виконавчого провадження та його стадії. 

2. Принципи виконавчого провадження. 

3. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. 

4. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі 

документи. 

5. Строки у виконавчому провадженні. 

6. Заходи примусового виконання рішень. 

7. Загальні засади виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

8. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження. 

9. Автоматизована система виконавчого провадження. 

10. Єдиний реєстр приватних виконавців України. 

11. Єдиний реєстр боржників. 

12. Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). 

 

Тема № 1.2. Учасники виконавчого провадження  

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 4 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Питання лекційного заняття: 

1. Загальна характеристика Закону України «Про органи та осіб, що 

здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів». 
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2. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до 

проведення виконавчих дій. 

3. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у 

виконавчому провадженні. 

4. Права і обов’язки сторін та інших учасників  виконавчого 

провадження. 

5. Державна виконавча служба. Державні виконавці. 

6. Приватні виконавці. 

7. Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців. 

8. Самоврядування приватних виконавців. 

 

План вивчення теми семінарського заняття: 

1. Загальна характеристика Закону України «Про органи та осіб, що 

здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів». 

2. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до 

проведення виконавчих дій. 

3. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у 

виконавчому провадженні. 

4. Права і обов’язки сторін та інших учасників  виконавчого 

провадження. 

5. Державна виконавча служба. Державні виконавці. 

6. Приватні виконавці. 

7. Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців. 

8. Самоврядування приватних виконавців. 

 

Практичне заняття – 2 години 

Завдання 1. Заповнити таблицю: 

 № 

з/п 

Державна виконавча служба. Приватні 

виконавці: організаційно-правове 

забезпечення діялності 

Проблеми 

(2-3) 

Шляхи вирішення 

(врегулювання) 

 

Тема 2.1. Виконання судових рішень в адміністративних справах 

 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 4 год. 

Практичне заняття – 2 год.  

Питання лекційного заняття: 

1. Адміністративно-судочинське провадження. 

2. Завдання і принципи адміністративного судочинства. 

3. Компетенція адміністративних судів. 

4. Стадії адміністративно-судочинського провадження. 

5. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови. 

6. Повноваження суду при вирішенні справи. 

7. Зміст постанови. Постанови суду, які виконуються негайно. 

8. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 
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9. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового 

виконання 

 

План вивчення теми семінарського заняття: 

1. Адміністративно-судочинське провадження. 

2. Завдання і принципи адміністративного судочинства. 

3. Компетенція адміністративних судів. 

4. Стадії адміністративно-судочинського провадження. 

5. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови. 

6. Повноваження суду при вирішенні справи. 

7. Зміст постанови. Постанови суду, які виконуються негайно. 

8. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 

9. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового 

виконання 

 

Практичне заняття – 2 години 

 

Завдання 1. Заповнити таблицю: 

 № 

з/п 

Виконавче провадження в 

адміністративних справах: проблеми 

практичного застосування норм 

адміністративно-процесуального 

законодавства  

Проблеми 

(1-2) 

Шляхи вирішення 

(врегулювання) 

 

Тема № 2.2. Виконавче провадження у справах про адміністративні 

правопорушення    

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 4 год. 

Практичне заняття – 2 год.  

 

Питання лекційного заняття: 

1. Поняття адміністративно-деліктного провадження. 

2. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Принципи адміністративно-деліктного провадження. 

3. Стадії адміністративно-деліктного провадження. 

4. Обов’язковість постанови про накладення  адміністративного 

стягнення та порядок її виконання.  

5. Відстрочка, припинення, давність виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень. 

6. Порядок виконання постанов про накладення окремих видів 

стягнень. 

 

План вивчення теми семінарського заняття: 

1. Поняття адміністративно-деліктного провадження. 
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2. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Принципи адміністративно-деліктного провадження. 

3. Стадії адміністративно-деліктного провадження. 

4. Обов’язковість постанови про накладення  адміністративного 

стягнення та порядок її виконання.  

5. Відстрочка, припинення, давність виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень. 

6. Порядок виконання постанов про накладення окремих видів 

стягнень: 

- порядок виконання постанови про винесення  попередження; 

- строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу; 

- виконання постанови про оплатне вилучення предмета; 

- порядок виконання постанови про конфіскацію  предмета, грошей; 

- провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального 

права; 

- провадження по виконанню постанови про застосування громадських 

робіт; 

- провадження по виконанню постанови про застосування виправних 

робіт; 

- виконання постанови про застосування  адміністративного арешту; 

- порядок і строк виконання постанови в частині  відшкодування майнової 

шкоди. 

 

Практичне заняття – 2 години 

Завдання 1. Заповнити таблицю: 

 № 

з/п 

Виконавче провадження у справах про  

адміністративні правопорушення: 

проблеми практичного застосування 

норм адміністративно-процесуального 

законодавства  

Проблеми 

(1-2) 

Шляхи вирішення 

(врегулювання) 

 

 

 

Заочна форма здобуття вищої освіти, за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

Тема № 1.1. Поняття виконавчого провадження, його роль в 

адміністративному процесі  

Питання лекційного заняття: 

1. Поняття виконавчого провадження та його стадії. 

2. Принципи виконавчого провадження. 

3. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. 

4. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі 

документи. 

5. Строки у виконавчому провадженні. 
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6. Заходи примусового виконання рішень. 

7. Загальні засади виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

Тема № 1.2. Учасники виконавчого провадження  

Семінарське заняття – 2 години 

План вивчення теми семінарського заняття: 

1. Загальна характеристика Закону України «Про органи та осіб, що 

здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів». 

2. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до 

проведення виконавчих дій. 

3. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у 

виконавчому провадженні. 

4. Права і обов’язки сторін та інших учасників  виконавчого 

провадження. 

5. Державна виконавча служба. Державні виконавці. 

6. Приватні виконавці. 

7. Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців. 

8. Самоврядування приватних виконавців. 

 

Тема 2.1. Виконання судових рішень в адміністративних справах 

Практичне заняття – 2 години 

Завдання 1. Заповнити таблицю: 

 № 

з/п 

Виконавче провадження в 

адміністративних справах: проблеми 

практичного застосування норм 

адміністративно-процесуального 

законодавства  

Проблеми 

(1-2) 

Шляхи вирішення 

(врегулювання) 

 

Тема № 2.2. Виконавче провадження у справах про адміністративні 

правопорушення    

План вивчення теми семінарського заняття: 

1. Поняття адміністративно-деліктного провадження. 

2. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Принципи адміністративно-деліктного провадження. 

3. Стадії адміністративно-деліктного провадження. 

4. Обов’язковість постанови про накладення  адміністративного 

стягнення та порядок її виконання.  

5. Відстрочка, припинення, давність виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень. 

6. Порядок виконання постанов про накладення окремих видів 

стягнень. 

 

5. Завдання самостійної роботи 

Тема № 1.1. Поняття виконавчого провадження, його роль в 

адміністративному процесі  
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Підготувати наукове повідомлення (обсягом 5 сторінок) за однією із 

запропонованих тем з обов’язковим посиланням на використані джерела:  

1. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження. 

2. Автоматизована система виконавчого провадження. 

3. Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). 

4. Єдиний реєстр приватних виконавців України.  

5. Єдиний реєстр боржників. 

 

Тема № 1.2. Учасники виконавчого провадження  

Підготувати наукове повідомлення (обсягом 5 сторінок) за однією із 

запропонованих тем з обов’язковим посиланням на використані джерела:  

1. Зупинення, поновлення, припинення діяльності приватного виконавця.  

2. Самоврядування приватних виконавців.  

3. Асоціація приватних виконавців України. 

4. Адміністративно-судочинське провадження.  

5. Завдання адміністративного судочинства.  

6. Принципи адміністративного судочинства.  

 

Тема 2.1. Виконання судових рішень в адміністративних справах 

Підготувати наукове повідомлення (обсягом 5 сторінок) за однією із 

запропонованих тем з обов’язковим посиланням на використані джерела:  

1. Юрисдикція адміністративних судів. 

2. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

3. Принципи адміністративно-деліктного провадження.  

4. Стадії адміністративно-деліктного провадження.  

5. Обов’язковість постанови про накладення  адміністративного 

стягнення та порядок її виконання.  

6. Відстрочка, припинення, давність виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень. 

 

Тема № 2.2. Виконавче провадження у справах про адміністративні 

правопорушення    

Підготувати наукове повідомлення (обсягом 5 сторінок) за однією із 

запропонованих тем з обов’язковим посиланням на використані джерела:  

1. Заходи примусового виконання рішень. 

2. Загальні засади виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

3. Нормативно-правові засади виконавчого провадження. 

4. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців.  

5. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до 

проведення виконавчих дій. 

6. Стягувач і боржник у виконавчому провадженні.  
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6. Індивідуальні завдання – тематика реферативних доповідей 

1. Представництво сторін у виконавчому провадженні. 

2. Офіс приватного виконавця. 

3. Державна виконавча служба. Державні виконавці. 

4. Приватні виконавці. 

5. Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців. 

6. Самоврядування приватних виконавців. 

 

7. Методи навчання 

Бінарні (інформаційно-повідомляючий-виконавчий), частково-пошукові, 

опитування, тестовий контроль. 

Словесні методи (лекція, розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні (аналіз нормативно-правових актів та навчальних 

міні-кейсів, робота в Інтернет), репродуктивні, проблемно-пошукові, 

інтерактивні (дискусія, методи групової роботи). 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю: поточний (тематичний), підсумковий, контроль 

залишкових знань. (Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ. URL: 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf) 

Методи контролю: усне та письмове опитування, практична перевірка 

виконаних завдань, тестовий контроль.  

Критерії оцінювання результатів навчання 

Загальні критерії оцінювання  (Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх 

справ URL: https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/ quality.pdf) 

Високий (творчий) рівень – оцінка 5 (90...100). Здобувач вищої освіти 

систематично за поточним й за підсумковим контролями: 

 виявив глибокі знання навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації, вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку,  

 чітко, лаконічно, логічно послідовно дав відповіді на поставлені 

питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та аналізувати достовірність одержаних результатів, 

допускаючи деякі неточності. 

 

Достатній  

конструктивно-варіативний рівень – оцінка 4 (85...89). Здобувач вищої 

освіти за поточним й підсумковим контролями: 

 виявив міцні знання навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації, 

 аргументовано дав відповіді на поставлені питання,  

https://okop.naiau.kiev.ua/
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 виявив вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач, допускаючи неточності і несуттєві помилки. 

конструктивний рівень – оцінка 4 (75...84).  

 виявив достатні знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації, 

дав відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (неістотні) 

неточності, достатні вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач 

Середній  

репродуктивний – оцінка 3 (66...74 балів). Здобувач вищої освіти за 

поточним й підсумковим контролями: 

 виявив посередні знання значної частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах 

інформації,  

 дав мало аргументовані відповіді на поставлені питання, які містять 

істотні неточності, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач. 

достатній (репродуктивний) – оцінка 3 (60...65 балів). 

 виявив слабкі знання навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації,  

 дав неточні або мало аргументовані відповіді на поставлені 

питання, з порушенням послідовності викладення, слабкі вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, допускаючи 

суттєві помилки.  

Низький (рецептивно-продуктивний) – оцінка 2 (35...59). Здобувач вищої 

освіти: 

 виконав значну частину видів навчальної роботи,  

 за поточним й підсумковим контролями виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься 

у рекомендованих джерелах інформації,  

 допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, 

виявив невміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач (здобувач вищої освіти має право на повторний підсумковий 

контроль). 

(непродуктивний) – оцінка 2 (1...34).   

 виявив незнання значної частини навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації,  

 допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, 

виявив невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання 

основних фундаментальних положень (здобувач вищої освіти обов’язково 

повинен повторно вивчити навчальну дисципліну). 

Контроль індивідуальних завдань оцінюється шляхом перевірки 

прийняття тез до друку на конференцію за результатами власних досліджень. 
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Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних 

завдань на практичних, семінарських заняттях. Підсумковий семестровий 

контроль проводиться у формі заліку (диференційованого заліку). Підсумкова 

кількість балів з навчальної дисципліни виставляється за сумарною кількістю 

набраних балів, отриманих в результаті поточного (тематичного) та 

підсумкового контролів. 

Вивчення навчальної дисципліни спрямовано на комплексну підготовку 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі 

правоохоронної діяльності. Метою навчання є не тільки отримання теоретичної 

інформації, але й підготовка до розв’язування складних професійних задач у 

процесі навчання, формування професійного світогляду.  

Основні критерії рівня компетентності здобувача вищої освіти: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 вміння здійснювати причинно-наслідкові зв’язки за темами 

навчальної дисципліни;  

 вміння опрацьовувати основні та додаткові рекомендовані 

нормативні та доктринальні джерела; 

 вміння здійснювати взаємозв’язки між явищами; 

 вміння чітко, лаконічно і послідовно відповідати на поставлені 

питання; 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач.  
 

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів)  

max 60 % 

 

Підсумковий 

контроль  

Підсумкова 

кількість 

балів 

max 40%  

max 100% 
т. 1.1 

10 

т. 1.2 

10 

т. 2.1 

10 

т. 2.2 

10 

Самостійна 

робота 

20 

залік 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100  зараховано A відмінне виконання  

85–89  зараховано B вище середнього рівня  

75–84  С загалом хороша робота 

66–74  зараховано D непогано  

60–65  E виконання відповідає 
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мінімальним критеріям 

35–59  незараховано Fx необхідне перескладання  

1–34  F необхідне повторне вивчення 

курсу 

    

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна 

Moodle – безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління 

навчанням: тексти лекцій, рекомендовані питання до підсумкового контролю, 

літературні джерела, мультимедійні презентації, тестові завдання. 

Наявність ноутбуків, комп’ютерів, планшетів, смартфонів з виходом до 

мережі Інтернет. 

 

10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни 

1. Правова дефініція визначення «виконавче провадження». 

2. Правові підстави здійснення виконавчого провадження. 

3. Особливості здійснення виконавчого провадження. 

4. Основні суб’єктів виконавчого провадження. 

5. Адміністративно-процесуальний статус державного виконавця. 

6. Процесуальний зміст основних стадій виконавчого провадження. 

7. Процесуальний строк проведення виконавчого провадження. 

8. Зміст постанови по справі про адміністративні правопорушення. 

9. Види постанов по справі про адміністративне  правопорушення. 

10. Обов'язковість постанови про накладення  адміністративного 

стягнення. 

11. Звернення постанови до виконання. 

12. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

13. Порядок виконання постанови про накладення  адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього  

руху, зафіксовані в автоматичному режимі. 

14. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

15. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

16. Давність виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень. 

17. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням  постанови. 

18. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

19. Порядок виконання постанови про винесення  попередження. 

20. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу. 

21. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета. 
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22. Порядок виконання постанови про конфіскацію  предмета, грошей. 

23. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального 

права. 

24. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у 

вигляді громадських робіт. 

25. Виконання постанови про накладення  адміністративного стягнення у 

вигляді виправних робіт. 

26. Виконання постанови про застосування  адміністративного арешту 

27. Порядок і строк виконання постанови в частині  відшкодування 

майнової шкоди. 

28. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови. 

29. Повноваження суду при вирішенні справи. 

30. Зміст постанови. Постанови суду, які виконуються негайно. 

31. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 

32. Звернення судових рішень в адміністративних справах до 

примусового виконання. 

33. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового 

виконання рішень. 

34. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення  виконавчого 

провадження. 

35. Оскарження постанови про закінчення виконавчого провадження. 

36. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень 

та провадять окремі виконавчі дії. 

37. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження. 

38. Обов'язковість вимог державного виконавця. 

39. Гарантії прав фізичних і юридичних осіб у виконавчому провадженні. 

40. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до 

проведення виконавчих дій. 

41. Сторони виконавчого провадження. 

42. Представництво сторін у виконавчому провадженні. 

43. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому 

провадженні. 

44. Обов'язки і права державних виконавців. 

45. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого 

провадження. 

46. Участь перекладача у виконавчому провадженні. 

47. Залучення понятих до провадження виконавчих дій. 

48. Відводи у виконавчому провадженні. 

49. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому 

виконанню державною виконавчою службою. 

50. Вимоги до виконавчого документа. 

51. Підстави для відкриття виконавчого провадження. 

52. Місце виконання рішення. 

53. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового 

виконання рішень. 
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54. Строки пред'явлення виконавчих документів  до виконання. 

55. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до 

виконання. 

56. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого 

документа до виконання. 

57. Прийняття виконавчого документа до виконання. 

58. Відмова у відкритті виконавчого провадження. 

59. Початок примусового виконання рішень. 

60. Виконавчий збір. 

 

Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної 

роботи 

 

1. Стадія виконання рішення у справі є: 

- обов’язковою; 

- факультативною; 

- проміжною. 

 

2. Закон України «Про виконавче провадження» було прийнято: 

- 21 квітня 1999 року; 

- 14 червня 2016 року; 

- 2 червня 2016 року. 

 

3. Приватні виконавці не мають повноважень щодо виконання:  

- рішень адміністративних судів;  

- постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору;  

- рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна приватної власності. 

 

4. До засад виконавчого провадження згідно Закону України «Про 

виконавче провадження» не відноситься: 

- верховенство права; 

- захищеність персональних даних; 

- диспозитивність. 

 

5. Порядок функціонування автоматизованої системи виконавчого 

провадження визначається: 

- наказом Міністерства юстиції України; 

- постановою Кабінету Міністрів України;   

- розпорядженням Кабінету Міністрів України.  

 

6. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень є: 

- архівною складовою частиною автоматизованої системи виконавчого 

провадження; 

- складовою Системи електронних торгів арештованим майном; 

- складовою Єдиного реєстру приватних виконавців України. 
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7. До заходів примусового виконання рішень не відноситься: 

- звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію боржника; 

- попередження; 

- вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у 

рішенні. 

 

8. Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового 

виконання: 

- протягом трьох років; 

- протягом одного року; 

- протягом 6 місяців. 

 

9. Учасником виконавчого провадження не є: 

- поняті; 

- прокурор; 

- спеціаліст. 

 

10. Особою, яка залучається до проведення виконавчих дій, є: 

- експерт; 

- представник органів опіки і піклування; 

- особа, права інтелектуальної власності якої порушені. 

 

11. Опис та арешт майна здійснюється не пізніш як; 

- на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про його 

місцезнаходження; 

- на третій робочий день з дня отримання інформації про його 

місцезнаходження; 

- на п’ятий день з моменту отримання інформації про його 

місцезнаходження. 

 

12. Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими: 

- на всій території виконавчого округа; 

- на всій території України; 

- на території міста, де знаходиться офіс приватного виконавця. 

 

13. Виконавчий збір стягується:  

- у разі виконання рішення приватним виконавцем; 

- у разі виконання рішення Європейського суду з прав людини; 

- у разі виконання рішення адміністративного суду. 

 

14. Виконання рішень про конфіскацію майна здійснюється: 

- органами державної виконавчої служби; 

- приватними виконавцями; 

- як державними, так і приватними виконавцями. 
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15. Органом, відповідальним за координацію виконання рішень 

Європейського суду з прав людини, є: 

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

- Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини; 

- Міністерство юстиції України. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації  

Основна: 

1. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – 

Ст.141. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 

06.07.2005 р. № 2747-IV (в редакції Закону № 2147-VІІІ від 03.10.2017 р.) // 
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