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1. Теми практичних занять 

 
ТЕМА 2. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття№ 1 – 2 год. 
 

План: 
 

1. Органи державної виконавчої служби.  

2. Державні виконавці, їх права при здійсненні виконавчого провадження.  

3. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні.  

3.1. Сторони у виконавчому провадженні (стягувач і боржник).  

3.2. Співучасть і правонаступництво.  

3.3. Представники сторін.  

4. Форми участі прокурора, органів опіки і піклування у виконавчому 

провадженні.  

5. Особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій. 
 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати виконавчі документи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати порядок здійснення виконавчих дій;  

- складати виконавчі документи. 

- визначати органи, які здійснюють примусове виконання рішень суду 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  

1. Підготувати проект заяви прокурора про відкриття виконавчого 

провадження, про відстрочку, розстрочку, припинення виконання судового рішення. 

2. Підготувати проект документа прокурорського реагування про притягнення 

винних осіб за невиконання судового рішення до відповідальності. 

3. Підготувати проект скарги учасника виконавчого провадження на рішення, 

дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи виконавчої 

служби України щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб) до 

відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом (надається 

фабула). 

4. Підготувати проект процесуального документа на постанову про зупинення 

виконавчого провадження. 

 

Практичні завдання: 

Задача № 1. У вересні 2010 р. Чайченко звернувся до суду із позовом до 

Котова та Котової про стягнення 27 тис. 757 грн. Рішенням Станично-Луганського 

районного суду Луганської області позов було задоволено, з відповідачів на користь 

Чайченка стягнуто зазначену суму. Це рішення набрало законної сили, проте 

добровільно виконане не було через відсутність у боржників коштів. 
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12 грудня того ж року державним виконавцем було описано майно боржників, 

а саме: 1/3 квартири в с. СтаничноЛуганське та автомобіль ―Опель-Кадет‖ 1983 р. 

випуску. 

У грудні 2010 р. Чайченко подав заяву про передачу описаного майна в його 

власність, посилаючись на те, що боржники ухиляються від виконання судового 

рішення. 

Ухвалою Станично-Луганського районного суду від 26 грудня 2010 р. у 

власність Чайченка було передано 1/3 згаданої квартири вартістю 25 тис. 150 грн і 

автомобіль вартістю 3 тис. 442 грн та стягнуто із Чайченка різницю вартості 

переданої квартири в сумі 735 грн. 

Чи правомірні зазначені дії суду? 

Задача № 2. Державний виконавець прибув до місця проживання боржника 

Гребєшкова для опису майна і накладення арешту о 22 год. 30 хв. Однак дружина 

Гребєшкова не відчинила дверей державному виконавцю, посилаючись на пізній 

час. Через півгодини виконавець з’явився з понятими і представником ЖЕКу, 

зламавши дверний замок, зайшов до квартири і описав меблевий гарнітур ―Анна‖, 

телевізор ―Горизонт‖, піаніно фірми ―Шредер‖, книжкову шафу і стіл (на загальну 

суму 4700 грн.). Дружина Гребєшкова просила державного виконавця залишити 

сім’ї обідній стіл, а також не включати до акта піаніно, оскільки їх син Євген (17 

років) є учасником музичного ансамблю ―Обрій‖ і піаніно йому потрібно для 

репетиції. Вона просила не включати до  спису і деякі інші речі, оскільки рахунок 

боргу становить 3000 грн. Державний виконавець прохання Гребєшкової залишив 

без задоволення, тому Гребєшкова звернулася зі скаргою до суду, вважаючи дії 

судового виконавця неправильними.  

Дайте висновок щодо скарги. Чи правильні дії виконавця? 

Рекомендована література до Теми 2: 

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

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с.  

3. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. 

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 

536 с. 

 

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Практичне  заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Основи організації та діяльності державної виконавчої служби. 

2. Поняття державної виконавчої служби, її завдання. 

3. Правова основа діяльності державної виконавчої служби. 

4. Органи державної виконавчої служби та їх компетенція. 
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5. Компетенція органів юстиції з організації діяльності державної 

виконавчої служби. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати виконавче провадження як одне із правозахисних функцій 

держави;  

- аналізувати правову основу діяльності державної виконавчої служби. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати заяви, клопотання. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- виконавчі документи;  

- заява про відвід судді; 

- заява про відвід секретаря судового засідання.  

 

Практичні завдання: 

  

Рекомендована література до Теми 3: 
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України 

(справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004. 

2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9. 

3. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 13 червня 2006 р. № 8.  

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

5. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

Цивільний процес України: підручник / Національний університет "Одеська 

юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва ; рец.: 

В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 4. РОЛЬ СУДУ У СТАДІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Практичне  заняття № 2– 2 год. 

План: 

1. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних 

справах. Повноваження суду у процесі виконання рішень. 

2. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. 
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3.  Повноваження суду на виправлення помилки у виданому ним виконавчому 

листі, допущеної при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий лист 

таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника 

безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом. 

4. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

5.  Право сторони виконавчого провадження на оскарження дій або бездіяльності 

державного виконавця та порядок його реалізації.  

6. Розгляд скарги та судове рішення за скаргою. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати процесуальні дії з виправлення помилки у виконавчому 

листі; роз’яснення рішення суду; поновлення пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого документа до виконання; відстрочки, розстрочки 

виконання, зміни, встановлення способу і порядку виконання рішення; 

визнання мирової угоди; оголошення розшуку боржника або дитини, 

примусового проникнення до житла чи іншого володіння особи; звернення 

стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; заміни сторони 

виконавчого провадження;  

- складати процесуальні документи, що стосуються різних проваджень і 

стадій цивільного процесу. 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

- складати виконавчі документи. 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- Клопотання про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. 

- Скарга на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця (іншої 

посадової особи державної виконавчої служби). 

- Заява про видачу дубліката виконавчого листа. 

- Заява про поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа (листа, 

наказу) до виконання. 

- Запит до ДВС про примусове виконання виконавчого листа. 

 

Практичні завдання: 

 Задача № 1. Чугуївським міським судом розглянуто позов Жолтікової до 

Новопокровського комбінату хлібопродуктів про поновлення на роботі і стягнення 

заробітної плати за час вимушеного прогулу. Суд постановив у справі заочне 

рішення і того ж дня видав позивачці виконавчий лист. Наступного дня Жолтікова 

пред’явила виконавчий лист до стягнення у виконавчу службу. 

Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, 

мотивуючи відмову двома обставинами: у виконавчому листі не зазначено 

місцезнаходження та ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності 

відповідача, і рішення у справі не набрало законної сили. 

Чи законні дії державного виконавця? Які вимоги ставляться до виконавчого 

листа? 

Задача № 2. Судами було допущене негайне виконання таких рішень: 

– про поновлення на роботі та сплату заробітної плати за чотири місяці; 
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– про визнання права власності на автомобіль та усунення перешкод в 

користуванні ним; 

– про встановлення факту постійного проживання на території України з 1991 

р. по цей час; 

– про відібрання дитини. 

Чи правильні такі дії судів? У яких випадках допускається негайне виконання 

судових рішень? За якими правилами здійснюється негайне виконання судових 

рішень?  

 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України 

(справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004. 

2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9. 

3. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 13 червня 2006 р. № 8.  

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

5. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

Цивільний процес України: підручник / Національний університет "Одеська 

юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва ; рец.: 

В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 5. ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ, ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

Практичне  заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Звернення стягнення на майно боржника.  

1.1. Звернення стягнення на будинки.  

1.2. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходяться 

в інших осіб або належать боржникові від інших осіб.  

2. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та стипендію боржника.  

3. Звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи. Розподіл 

стягнутих сум між стягувачами.  

4. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій.  

5. Поворот виконання судових рішень.  

5.1. Порядок вирішення питання про поворот виконання.  
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5.2. Строк подання заяв про поворот виконання.  

5.3. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- аналізувати звернення стягнення на майно боржника;  

- аналізувати примусове виконання мирової угоди, укладеної в цивільній справі 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 

Перелік документів, які складаються під час заняття: 

- Підготувати проект звернення стягнення на будинки 

- Підготувати проект звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та 

стипендію боржника; 

- Підготувати проект звернення стягнення на майно боржника — юридичної 

особи; розподіл стягнутих сум між стягувачами; поворот виконання судових 

рішень 

Практичні питання: 

Задача № 1. Державний виконавець повернув Галієвій без виконання 

виконавчий лист про стягнення з Галієва аліментів на неповнолітніх дітей, а заводу 

―Зірка‖ - виконавчий лист про стягнення з Галієва збитків, заподіяних заводу 

розкраданням майна. При цьому і Галієвій, і заводу ―Зірка‖ було вручено копії актів 

про не встановлення місця проживання боржника, його місця роботи і 

місцезнаходження майна Галієва.  

Чи правильні дії державного виконавця? Вкажіть підстави повернення 

виконавчих документів стягувачеві без виконання. 

Задача № 2. Під час виконання судових рішень про стягнення із Заболотного 

щомісячних платежів (про відшкодування збитків від каліцтва, заподіяною 

Заболотним Редькіну), а також про стягнення із Заболотного на користь Караєва 

1300 грн., одержаних ним від Караєва за договором позики, державному виконавцю 

було видано свідоцтво про смерть Заболотного.  

Хто і як розглядає питання про можливість виконання рішень у таких 

випадках? 

 

Рекомендована література до Теми 5: 
1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

2. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 10   «Про судову 

практику в справах про захист права власності та інших речових прав 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали  

3. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих 

категорій цивільних справ / С. В. Васильєв ; рец. Д. Д. Луспеник. - 2-е вид., перероб. 

і доп. - Харків : Еспада, 2009 (Харків). - 448 с. 

4. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. заклад. –К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2005. – С.187 
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5. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2011 (Харків). - 1352 с. 
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2. Теми семінарських занять 

 
ТЕМА 1. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття, предмет виконавчого провадження.  

2. Метод правового регулювання відносин з примусового виконання судових 

рішень, рішень інших юрисдикційних органів.  

3. Виконання судових рішень як частина цивільного, господарського, 

адміністративного процесу.  

4. Джерела виконавчого права в системі джерел процесуального права. 

Законодавство, відповідно до якого здійснюється виконавче провадження.  

5. Місце виконавчого права в правовій системі України.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
виконавче провадження; виконавче право; форма захисту права, норми виконавчого 

права, предмет виконавчого права, імперативний і диспозитивний методи правового 

регулювання, джерела виконавчого права. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

5. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

Цивільний процес України: підручник / Національний університет "Одеська 

юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва ; рец.: 

В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 536 с. 
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ТЕМА 2. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

 

План: 

1. Органи державної виконавчої служби. Учасники виконавчого 

провадження. Державні виконавці, їх права при здійсненні виконавчого 

провадження.  

2. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні.  

3. торони у виконавчому провадженні (стягувач і боржник).  

4. Юридична заінтересованість сторін. Співучасть і правонаступництво. 

Представники сторін.  

5. Форми участі прокурора, органів опіки і піклування у виконавчому 

провадженні.  

6. Особи, які залучаються до провадження виконавчих дій. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

органи, які здійснюють примусове виконання рішень суду; сторони у 

виконавчому провадженні; інші учасники у виконавчому провадженні; особи, які 

залучаються до проведення виконавчих дій; процесуальні права та обов’язки 

учасників виконавчого провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 
1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

3) Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. 

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 

536 с. 
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ТЕМА 5. ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ, ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Звернення стягнення на майно боржника.  

2. Звернення стягнення на будинки.  

3. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходяться в 

інших осіб або належать боржникові від інших осіб.  

4. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та стипендію боржника. 

5.  Звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи.  

6. Розподіл стягнутих сум між стягувачами.  

7. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій. 

8. Поворот виконання судових рішень. 

9.  Порядок вирішення питання про поворот виконання. Строк подання заяв про 

поворот виконання.  

10. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

звернення стягнення на майно боржника, звернення стягнення на будинки; 

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

стягнення на майно боржника — юридичної особи; розподіл стягнутих сум між 

стягувачами; поворот виконання судових рішень. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 
1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. Процевський 

; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

3) Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. 
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Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 

536 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Виконавче 

провадження», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на 

них посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни: «Виконавче 

провадження»; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й 

використанні навчально-програмного матеріалу виконавчого 

провадження; засвоєння основної та додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни: «Виконавче провадження» продемонстрована 

стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Виконавче провадження»; 

порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне 

питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни: «Виконавче провадження» 

виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 
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1 

Питання з дисципліни: «Виконавче провадження» не розкриті; 

практичне завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не 

аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають 

правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по 

суті. 

0 Відсутність на занятті 

 


