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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Діяльність щодо примусового виконання рішень 

судів та інших органів є одним із найважливіших засобів забезпечення 
ефективної роботи механізму правового регулювання та реалізації державою 
своїх правозахисних функцій. Водночас, незважаючи на таку значущість даної 
діяльності, в Україні цей інститут недостатньо врегульований та 
організований, що, відповідно, негативним чином впливає і на якість та рівень 
захисту прав й інтересів осіб. Серед ряду проблем в організації діяльності ДВС 
в Україні окремо слід виділити постійні спроби реформування органів 
примусового виконання рішень. І хоча добре продумана, обґрунтована, до 
найменших нюансів розроблена реформа, яка ставить собі за мету 
удосконалення певних процесів, досягнення вищих цінностей та ідеалів, 
завжди сприяє руху вперед, все ж зміни, що відбуваються надмірно часто, не 
приводять ні до підвищення ефективності діяльності, ні до її удосконалення. 
На жаль, органи примусового виконання рішень є яскравим виразником 
неорганізованих та непослідовних, залежних від змін політичної влади та 
курсу країни суспільних процесів в нашій державі.  

Проведене дисертаційне дослідження явно показало, що інститут 
примусового виконання рішень – це окрема комплексна самостійна система, 
яка потребує подальшого розвитку, удосконалення, руху вперед, в тому числі і 
розробки кодифікованого акта – Виконавчого кодексу України, в якому були б 
зібрані та систематизовані всі матеріальні та процесуальні норми щодо 
примусового виконання рішень, удосконалення структури виконавчої служби, 
розробки цілісної методології оцінювання та контролю за діяльністю ДВС та 
інших відповідних дій. Навпаки, ліквідація ДВС, передача її повноважень до 
Мін’юсту (яка відбулася у 2015 році) тільки гальмує розвиток системи 
примусового виконання рішень, ускладнює ефективну реалізацію покладених 
на державних виконавців завдань і взагалі не сприяє підвищенню захисту прав 
та інтересів осіб, чиї права було порушено. 

Питання організації діяльності виконавчої служби та виконавчого 
провадження в Україні досліджували на дисертаційному рівні С. В. Щербак 
(2002), А. І. Перепелиця (2005), Р. В. Ігонін (2007), А. М. Авторгов (2008), 
Л. В. Крупнова (2008), Ф. В. Бортняк (2008), Б. М. Гук (2010), Г. В. Стаднік 
(2010), О. С. Клименко (2011) та ін. Засади функціонування ДВС, здійснення 
виконавчого провадження в сучасній Україні були предметом розгляду таких 
науковців: В. А. Бабич, А.Л. Борко. Ю. В. Білоусов, М. М. Бурбика, 
Н. А. Литвин, Т. П. Мінка, Д. М. Сибільов, Л. В. Скомороха, В. І. Тертишніков, 
Д. П. Фіолевський, С. Я. Фурса. Також окремі аспекти інституту виконавчого 
провадження, проблем діяльності ДВС порушувалися в наукових працях 
В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, І. Л. Бородіна, 
І. П. Голосніченка, С. М. Гусарова, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, 
Т. О. Проценка, А. О. Селіванова, С. Г. Стеценка, Т. О. Коломоєць, 
Ю. С. Шемшученка, інших учених. Результати досліджень мають значний 
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науковий та практичний вплив на подальший розвиток інституту виконавчої 
служби та виконавчого провадження в Україні. Проте в умовах подальших 
реформ органів виконавчої влади підвищення ефективності реалізації 
державної політики у сфері примусового виконання рішень є однією з 
найактуальніших проблем, яка безпосередньо стосується забезпечення та 
захисту прав фізичних і юридичних осіб, а тому глибока наукова розвідка з 
обраної тематики є своєчасною та необхідною. Важливо підкреслити, що 
дисертаційне дослідження побудоване таким чином, що більшість питань 
містять обґрунтування загальнотеоретичних положень, спрямованих на 
удосконалення функціонування системи примусового виконання рішень 
загалом, тому наукові висновки та результати, отримані під час дослідження, 
не втрачають своєї наукової цінності, а навпаки – лише підвищують своє 
значення в умовах реформ, які тривають у вказаній сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених Постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 
№ 14-10, пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки на період до 
2020 р., встановлених на підставі Закону України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки». Робота виконана у 
межах загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні проблеми 
державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 
реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої 28.05.2012.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є, на 
підставі комплексного аналізу сучасної практики та теорії функціонування ДВС 
в Україні, виявлення існуючих проблем у досліджуваній сфері, формулювання 
шляхів їх усунення, а також розробка обґрунтованих науково-теоретичних 
положень щодо адміністративно-правових засад діяльності ДВС та організації 
примусового виконання рішень юрисдикційних органів в нашій державі.  

Мета дослідження зумовила необхідність постановки та вирішення таких 
задач: 

- розкрити призначення та сутність, мету функціонування ДВС в Україні 
в сучасних умовах, в результаті чого сформулювати та обґрунтувати 
вирішення проблеми визначення місця та статусу ДВС в системі органів 
державної влади; 

- визначити та проаналізувати застосовувані сьогодні адміністративно-
правові форми та методи роботи ДВС в Україні; 

- надати теоретико-правову характеристику правовому статусу ДВС; 
- здійснити поглиблений аналіз правового статусу ДВС шляхом 

аналітико-правової роботи щодо правової регламентації повноважень 
посадових осіб ДВС в Україні;  

- розкрити зміст діяльності державної виконавчої служби в Україні; 
- визначити поняття, встановити мету та завдання, види та форми 

контролю за діяльністю ДВС в Україні; 
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- виявити та проаналізувати основні проблеми здійснення контролю за 
діяльністю ДВС в Україні; 

- на підставі здійсненного аналізу теорії, практики та національного 
законодавства, а також зарубіжного досвіду правового регулювання окремих 
питань примусового виконання рішень сформулювати конкретні пропозиції 
щодо удосконалення правового регулювання та організації діяльності ДВС в 
Україні.  

Об’єктом дослідження є сукупність адміністративних правовідносин, які 
виникають під час організації примусового виконання рішень судів та інших 
юрисдикційних органів в Україні.   

Предмет дослідження – теоретичні засади та практичні проблеми 
організації та діяльності державної виконавчої служби в Україні.  

Методи дослідження. У процесі роботи над дисертацією застосовувалася 
сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового 
пізнання, зумовлених системним підходом, завдяки якому вдалося усебічно 
проаналізувати порушені у дослідженні питання, дотримуючись принципу 
єдності й взаємозв’язку між ними. Так, історичний метод дозволив провести 
історико-правовий аналіз розвитку та становлення ДВС в Україні (п. 1.1). 
Логіко-семантичний і метод узагальнення від загального до часткового 
дозволили поглибити понятійний апарат, здійснити характеристику 
адміністративно-правового статусу посадових осіб ДВС (п. 2.1), а також 
визначити поняття, мету та завдання, види та форми контролю за діяльністю 
ДВС в Україні (п. 4.1, 4.2). Системно-функціональний метод застосовувався 
для аналізу повноважень посадових осіб ДВС (п. 2.2), визначення рівня 
державних гарантій для них (п. 2.3), надання характеристики адміністративно-
правовим формам та методам роботи ДВС (п. 1.3), визначення суб’єктів та 
учасників виконавчого провадження (п. 3.1), а також для встановлення 
призначення та сутності ДВС (п. 1.2). Системно-структурний метод був 
використаний для визначення місця ДВС в системі органів державної влади на 
даному етапі (п. 1.4), розкриття порядку реалізації та розробки стадій 
виконавчого процесу (п. 3.2), надання характеристики відповідальності 
посадових осіб ДВС в структурі їх адміністративно-правового статусу (п. 2.4). 
Метод аналізу застосовувався під час всього дослідження, разом із тим 
значний вплив він здійснив на наукову розвідку щодо вивчення практики 
оскарження рішень та дій (бездіяльності) державних виконавців (п. 3.3), 
виявлення проблем здійснення контролю за діяльністю ДВС в Україні (п. 4.3), 
а також під час ознайомлення із зарубіжним досвідом регулювання окремих 
питань примусового виконання рішень (п. 3.4); за допомогою порівняльно-
правового методу було визначено можливості використання такого досвіду в 
Україні (п. 3.4). Також у дослідженні широко використовувалися методи 
класифікації та групування, що нерозривно пов’язані із системним підходом. 
Порівняльно-правовий і структурно-логічний методи, метод моделювання 
забезпечили окреслення напрямків удосконалення правового регламентування 
діяльності ДВС та організації примусового виконання рішень в Україні. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здійснене 
дослідження є одним із перших, в якому комплексно розроблено 
адміністративно-правові засади діяльності ДВС в Україні з урахуванням 
сучасної ситуації в країні та необхідності реформування органів виконавчої 
влади. У процесі дослідження дисертантом розроблено, сформульовано й 
подано на захист низку самостійних висновків, положень і пропозицій, які є 
новими або мають елементи новизни, становлять теоретичний і практичний 
інтерес. Основні з них є такими: 

уперше: 
- на підставі удосконалення теоретико-правової класифікації повноважень 

працівників ДВС доведено необхідність розмежування повноважень щодо 
управлінської діяльності від повноважень щодо безпосереднього примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів та закріплення цього на 
законодавчому рівні; 

- на підставі удосконалення теоретико-правової систематизації гарантій 
діяльності державних виконавців обґрунтовано, що з метою підвищення 
ефективності функціонування ДВС необхідним є доповнення переліку 
гарантій такими видами: встановлення додаткової оплачуваної відпустки за 
вислугу років саме у виконавчій службі, тривалість якої буде збільшуватися 
залежно від кількості відпрацьованих років; за результатами роботи протягом 
року доцільно виплачувати річну премію, сума якої залежатиме від загальних 
показників в роботі, її результативності; встановлення надбавки за вислугу 
років саме в системі органів примусового виконання рішень юрисдикційних 
органів, а також доцільно акцентувати на соціально-побутовому та 
матеріальному гарантуванні діяльності державних виконавців та збільшенні їх 
обсягу залежно від вислуги років саме в органах примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів; 

- доведено, що серед ряду причин неефективності інституту примусового 
виконання рішень в Україні в сучасних умовах реформ однією з вирішальних є 
відсутність належного контролю за діяльністю ДВС в Україні, причому 
головними проблемами його здійснення названо: 1) відсутність єдиних, 
уніфікованих норм та стандартів здійснення контролю в державному 
управлінні в цілому та щодо діяльності ДВС зокрема; 2) відсутність чітко 
визначеного кола контролюючих суб’єктів у досліджуваній сфері із прозорим 
переліком їхніх повноважень; 3) відсутність не тільки досвіду оцінювання 
діяльності ДВС взагалі й на кожному етапі виконання рішень окремо, але й 
методики та критеріїв оцінювання її діяльності; 4) низька задіяність, або, 
точніше, навіть відсутність будь-якої реальної заінтересованості з боку 
суспільства у здійсненні громадського контролю за діяльністю ДВС; 

- визначено сутність та поняття контролю за діяльністю ДВС в Україні: це 
діяльність відповідних державних органів зі спостереження за 
функціонуванням ДВС з метою отримання повної, об’єктивної та достовірної 
інформації про її стан; застосування заходів щодо виявлення, попередження і 
припинення правопорушень у сфері примусового виконання рішень; надання 
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допомоги суб’єктам контролю в забезпеченні й поновленні законності і 
дисципліни; встановлення причин і умов, що сприяють порушенню правових 
норм; прийняття заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб; 

- визначено мету та завдання контролю за діяльністю ДВС, зокрема  мета 
контролю за діяльністю ДВС в Україні полягає в отриманні всебічної й 
об’єктивної інформації щодо організаційного стану діяльності служби, стану 
виконання покладених на неї завдань взагалі й стану примусового виконання 
рішень; серед дев’яти завдань названо такі, як: перевірка та аналіз стану 
дотримання законності при здійсненні примусового виконання рішень; 
встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень 
державними виконавцями, недотриманню встановлених обмежень, 
порушенню прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, прав та законних 
інтересів юридичних осіб й інших колективних суб’єктів, розроблення заходів 
щодо зменшення їх негативного впливу та викорінення тощо; 

- розроблено систему принципів здійснення контролю за діяльністю ДВС 
в Україні: 1) загальні принципи: законність, публічність, відповідальність 
суб’єктів владних повноважень, професіоналізм, принцип взаємодії або 
принцип зворотних зв’язків, системність; 2) спеціальні принципи: 
об’єктивність, оперативність, дієвість, регулярність, незалежність; участь 
громадськості в здійсненні контролю; забезпечення конфіденційності 
отриманої інформації;  

- розроблено критерії оцінки функціонування ДВС в Україні: 
1) внутрішні: організаційне забезпечення органу та його структурних 
підрозділів, аналітичне, інформаційне, методичне забезпечення, кадрова 
політика, матеріально-технічне забезпечення, статус державних виконавців; 
2) зовнішні: рівень примусового виконання рішень, правова робота з 
населенням, рівень дотримання принципів гласності, відкритості та 
прозорості, робота зі зверненнями громадян, представництво інтересів Служби 
в інших державних органах; 

- встановлено, що проголошувана участь громадськості в здійсненні 
контролю за діяльністю ДВС є формальним явищем української реальності. 
Створена громадська Рада при ДВС не виконувала контрольних функцій. 
Наголошено на необхідності підвищення участі громадськості в контролі за 
діяльністю ДВС, визначено щонайменше три вектори роботи для досягнення 
цієї мети; 

- доведено необхідність закріплення основних положень контролю за 
діяльністю ДВС: зміна назви розділу (в новому Законі – доповнення Закону 
відповідним розділом), визначення поняття контролю, його мети, завдань, 
закріплення принципів, встановлення вичерпного переліку контролюючих 
суб’єктів, законодавче визначення форм та видів контролю, встановлення 
наслідків здійсненого контролю. Сприятимуть розробці вказаних положень 
отримані під час дослідження результати та сформульовані теоретичні 
положення; 

- на підставі аналізу законодавства зарубіжних держав, особливо близьких 



6 

до України своїм історичним розвитком, які однак мають більш ефективну 
систему реалізації примусового виконання рішень (країни СНД), та 
розвинених західноєвропейських країн внесено пропозиції щодо 
удосконалення виконавчого провадження, зокрема з таких питань: 1) строк 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС; 2) строк 
добровільного виконання виконавчого документа; 3) доставка документів 
адресату та надання можливості застосування альтернативних законних 
способів доставки; 4) порядок повідомлення та доставки документів 
виконавчого провадження; 5) порядок укладення мирової угоди на стадії 
виконавчого провадження; 6) необхідність розмежування між собою заходів 
примусового виконання та заходів забезпечення примусового виконання 
рішень та інші; 

удосконалено: 
- теоретичні положення щодо методів роботи ДВС, в результаті чого 

встановлено, що з метою систематизації та конкретизації законодавства 
України про виконавче провадження доцільно об’єднати та викласти всі 
заходи примусового характеру, які застосовуються при виконанні рішень, в 
одній статті, поділивши їх на дві групи: заходи майнового та немайнового 
характеру; також акцентовано на необхідності розширення практики співпраці 
ДВС з іншими органами як додаткового ефективного методу діяльності ДВС; 

- класифікацію повноважень працівників ДВС, в якій за ознакою 
підпорядкованості виділено повноваження, які реалізуються працівниками 
ДВС стосовно підпорядкованих суб’єктів,  та такі, які реалізуються стосовно 
організаційно не підпорядкованих суб’єктів, що також розподіляються на ті, 
що реалізуються стосовно сторін виконавчого провадження, та ті, що 
реалізуються в межах виконавчого провадження щодо інших фізичних та 
юридичних осіб; залежно від сфери діяльності: 1) організаційні повноваження 
та 2) виконавські повноваження, які поділяються на: а) повноваження зі 
здійснення заходів щодо самостійного виконання боржником рішення щодо 
нього; б) повноваження зі здійснення заходів із примусового виконання 
рішень: (1) заходи щодо підготовки до вчинення примусового виконання 
рішення; (2) безпосередньо примусове виконання рішення; (3) контроль за 
виконанням; 

- систему суб’єктів виконавчого провадження, зокрема їх розподілено на: 
суб’єктів виконавчого провадження, які забезпечують його хід (державна 
виконавча служба, державний виконавець); учасників виконавчого 
провадження – осіб, які безпосередньо впливають на його хід (стягувач, 
боржник, їх представники, прокурор); суб’єктів виконавчого провадження, 
залучених до здійснення виконавчих дій, – осіб, які за ініціативи державного 
виконавця або за заявою сторін залучаються до виконавчого провадження, 
яких можна розподілити на осіб, що можуть бути залучені до проведення 
виконавчих дій (експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності), 
та осіб, котрі обов’язково залучаються до конкретно визначених 
законодавством виконавчих дій (працівники органів внутрішніх справ, органів 
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опіки і піклування, інші особи); суб’єктів виконавчого провадження, які 
сприяють його розвитку (суд, інші державні органи, установи, організації, 
наприклад при наданні інформації, необхідної для подальшого розвитку 
виконавчого провадження); 

- визначення виконавчого процесу та виконавчого провадження; зокрема, 
перше представляє собою сукупність дій уповноважених державних органів та 
посадових осіб із виконання рішень юрисдикційних органів, які вчиняються у 
встановленому законодавством порядку, черговості та формах, оформляються 
у відповідних процесуальних документах, а друге – провадження, в межах 
якого шляхом вчинення спеціальних процесуальних дій досягається певний 
проміжний результат, який взагалі сприяє примусовому виконанню рішень 
юрисдикційних органів, наприклад провадження із опису майна, та окремим 
виконавчим провадженням – конкретну справу із примусового виконання 
конкретного рішення;  

- розмежування стадій виконавчого процесу між собою та їх змістове 
наповнення, зокрема виокремлено початкову стадію, підготовчу стадію, 
стадію фактичного виконання, кінцеву стадію. При цьому доведено, що 
неправильною є позиція щодо об’єднання початкової стадії із підготовчою. Це 
недоречно через те, що процесуальною метою та результатом початкової стадії 
виконавчого процесу є винесення відповідної постанови та у разі негативного 
вирішення питання подальші дії з боку державного виконавця не мають сенсу. 
Відтак, встановлено, що початкова стадія виконавчого процесу передує 
виконавчому провадженню; 

- теоретичні розробки щодо засад регулювання мирової угоди та її 
виконання; зокрема, підтримано висловлювану в науці точку зору щодо 
примусового виконання мирової угоди, яке у разі невиконання її умов у 
добровільному порядку буде відбуватися у межах первинного виконавчого 
провадження, при цьому доведено, що підставою для закриття виконавчого 
провадження, за умови визнання судом мирової угоди, має бути не факт 
визнання її судом, а фактичне виконання її умов, підтверджене документально; 

дістало подальшого розвитку: 
- теоретичні розробки щодо призначення та сутності ДВС в Україні, в 

результаті чого підтримано висловлювану в науці пропозицію щодо надання 
ДВС статусу правоохоронного органу, обґрунтовано необхідність створення у 
складі ДВС силового підрозділу для сприяння виконанню рішень, висловлено 
твердження проти запровадження інституту приватних виконавців в сучасних 
умовах реформ та військових дій на території країни через необхідність у 
підтриманні та підвищенні авторитету держави і державних органів та 
посилення позицій державних структур, як наслідок встановлено, що ДВС 
якнайефективніше працюватиме в статусі незалежного центрального органу 
виконавчої влади, зважаючи на специфіку її призначення та сутність, а також 
на проаналізований міжнародний досвід; 

- система принципів діяльності ДВС в Україні; зокрема, до такої 
віднесено принципи законності, реординації, обов’язковості вимог державного 
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виконавця, своєчасності, пріоритетності звернення стягнення на майно 
боржників-громадян та інші, однак зауважено, що у зв’язку із постійним 
реформуванням ДВС питання принципів сьогодні є відкритим та остаточно не 
вирішеним; 

- аналіз форм діяльності ДВС, в результаті чого зауважено на необхідності 
приведення виконавчих документів до єдиної уніфікованої форми, а також 
запровадження адміністративного договору як нової форми діяльності для 
підвищення ефективності функціонування ДВС; 

- вчення про правовий статус ДВС, зокрема до його складових віднесено: 
1) цільовий блок; 2) організаційно-структурний блок; 3) компетенційний блок; 
4) блок відповідальності; 

- теоретичні положення щодо вимог до осіб, які мають намір працювати 
на посадах державних виконавців; зокрема, запропоновано встановити віковий 
ценз, проводити кваліфікаційний іспит для визначення кваліфікаційного рівня 
таких осіб; 

- теоретичні розробки щодо відповідальності державних виконавців, 
зокрема в дисциплінарній відповідальності; зокрема, виокремлено три групи 
відповідальності (загальноправового, службового та 
внутрішньоорганізаційного характеру), в результаті чого доведено 
необхідність у встановленні додаткового виду стягнення для державних 
виконавців – позбавлення права на одержання винагороди; щодо 
адміністративної антикорупційної відповідальності встановлено необхідність у 
передбаченні відповідальності для державних виконавців у вигляді 
позбавлення права обіймати посадовими особами ДВС певні посади або 
займатися діяльністю щодо примусового виконання рішень строком на 1 рік у 
разі, якщо такі особи вчинюють повторно адміністративні правопорушення, 
передбачені ст. 172-8 КпАП та ст. 172-9 КпАП України;  

- обґрунтування необхідності визначення адміністративного суду єдиним 
компетентним органом, уповноваженим розглядати у судовому порядку 
скарги на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної 
виконавчої служби, при цьому також запропоновано запровадити два 
можливих рівнозначних варіанти оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
посадових осіб ДВС: адміністративний порядок – в межах системи органів 
державної виконавчої служби до вищестоящого керівника; та судовий порядок 
 в адміністративному суді в порядку адміністративного судочинства; 

- вчення про суб’єктів виконавчого провадження, в результаті чого 
підтримано висловлювану в науці позицію, що дане поняття є ширшим, аніж 
поняття «учасники виконавчого провадження»; 

- обґрунтування висловлюваної в науці позиції щодо формування 
виконавчого процесу, який складають різноманітні види виконавчих 
проваджень, тому підтримано точку зору, що для характеристики змісту 
діяльності уповноважених органів та посадових осіб з примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів більш правомірним є застосовувати термін 
«виконавчий процес»; 
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- обґрунтування необхідності виділення інституту примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів в окрему галузь права – виконавче право 
України; необхідності систематизації й кодифікації законодавства про 
виконавче провадження, зведення його у єдиний кодифікований нормативний 
документ – Виконавчий кодекс України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути 
використані у:  

- науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень щодо 
організації примусового виконання рішень в Україні (акт впровадження 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 
20.04.2016);  

- правотворчій діяльності – для оптимізації функціонування ДВС в Україні, 
особливо в сучасний період здійснюваних реформ отримані результати 
допоможуть провести реформу організації діяльності ДВС більш ефективно та 
якісно, а запропоновані зміни щодо здійснення виконавчого провадження можуть 
бути враховані при аналізі нових законів № 1403-VIII та № 1404-VIII (довідка 
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення від 21.10.2016);  

- правозастосовній діяльності – під час організації діяльності державних 
виконавців;  

- навчальному процесі – для поглиблення курсів «Адміністративне право 
України», «Виконавче провадження» (акт впровадження Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ від 18.05.2016).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки 
дисертації оприлюднені автором на науково-практичній конференціях: 
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 
зарубіжний досвід» (Луганськ, 2012), «Держава і право: проблеми становлення 
і стратегія розвитку» (Суми, 2012), «Право як ефективний суспільний 
регулятор» (Львів, 2013), «Правові засоби забезпечення та захисту прав 
людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Луганськ, 2013), «Проблеми та 
стан дотримання захисту прав людини в Україні» (Львів, 2013), «Нові завдання 
та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (Львів, 2013), «Право: 
історія, теорія, практика» (Львів, 2014), «Дотримання прав людини: сучасний 
стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (Київ, 2014), 
«Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (Київ, 2014). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення в одній одноосібній монографії, двадцять одній статті у 
наукових фахових виданнях України з юридичних наук, п’яти статтях у 
наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 
дисертацію, дев’яти тезах за результатами наукових доповідей та повідомлень 
на вказаних науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, що логічно поєднані у п’ятнадцять підрозділів, висновків, 
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списку використаних джерел та додатка. Повний обсяг дисертації становить 
484 сторінки, обсягу основного тексту  417 сторінок. Список використаних 
джерел складається із 526-и найменувань і займає 58 сторінок, додаток 
викладено на 9-и сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається її 

зв’язок з науковими планами та програмами, окреслюються мета та задачі, 
розкриваються об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та 
практичне значення одержаних результатів, вказується апробація результатів 
дисертації та публікації. 

Розділ 1 «Загальноправова характеристика основних засад діяльності 
державної виконавчої служби в Україні» стосується розкриття юридичних 
особливостей функціонування ДВС в Україні на різних етапах її існування. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правовий аналіз розвитку та становлення 
державної виконавчої служби в Україні» підкреслюється, що система 
примусового виконання рішень не залишалася без уваги та змін практично 
протягом всього часу свого існування, постійно здійснювалися заходи щодо її 
удосконалення залежно від завдань та правового становища. Встановлено, що 
у процесі розвитку та становлення інституту виконавчого провадження 
України відіграло значну роль більш прогресивне законодавство держав 
Польщі, Литви, Німеччини, тому підтримано позиції тих науковців, які в 
періодизації регламентації виконавчого провадження в українських землях 
виділяють і період його розвитку під впливом законодавств вказаних держав. 
Дослідивши поетапно формування та становлення інституту примусового 
виконання рішень в Україні, починаючи з ХVIII століття до сьогодення, 
автором виділено такі знакові періоди: 1) проведення судової реформи 
1864 року, внаслідок якої інститут судових виконавців став набувати сучасних 
рис, тобто у складі судів були виділені окремі посадові особи, які займалися 
виключно виконанням рішень, та запроваджено процедуру звернення до суду 
для отримання виконавчого документа; 2) після судової реформи і до 1917 
року; 3) радянський період  формування та становлення органів примусового 
виконання рішень в Україні радянського періоду відбувалося на підставі 
правотворчого досвіду Радянської Росії шляхом фактичного дублювання 
відповідних російських нормативно-правових актів. Так, судові виконавці, на 
яких покладалися обов’язки з виконання рішень, у цей період перебували у 
подвійному підпорядкуванні судів та управлінь юстиції; 4) період становлення 
державної виконавчої служби України з 1998 року як окремого органу, 
виключною компетенцією якого є примусове виконання рішень 
юрисдикційних органів. Саме з цього часу почала своє становлення сучасна 
державна виконавча служба, яка сьогодні діє у складі Міністерства юстиції. 
ДВС, як центральний орган виконавчої влади, була ліквідована у 2015 році, що 
призвело до звуження повноважень цього органу, зокрема повноваження в 
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частині реалізації державної політики у сфері організації примусового 
виконання рішень судів та інших органів були передані до Мін’юсту.   

У підрозділі 1.2 «Призначення та сутність державної виконавчої служби 
в сучасних умовах» встановлено, що призначенням ДВС в Україні є 
забезпечення (організаційне, юридичне, психологічне, технічне тощо)  
примусового виконання рішень юрисдикційних органів взагалі та, зокрема, у 
кожному конкретному випадку – досягнення кінцевої мети виконавчого 
провадження, тобто реальне та повноцінне виконання рішення 
юрисдикційного органу. Через розкриття принципів діяльності та функцій 
ДВС в сучасних умовах в Україні охарактеризовано сутність ДВС. Основними 
принципами діяльності державної виконавчої служби сьогодні мають бути 
принципи законності, верховенства права, реординації, сприяння громадянам, 
установам, підприємствам і організаціям у здійсненні їх прав і охоронюваних 
законом інтересів, обов’язковості вимог державного виконавця, своєчасності, 
повноти виконання і неупередженості державного виконавця, безпосередності, 
пріоритетності звернення стягнення на майно боржників-громадян, 
одноособовості прийняття рішення в конкретному виконавчому провадженні, 
доступності і гарантованості захисту прав стягувача та боржника.  До функцій 
ДВС в сучасних умовах віднесено: 1) функції внутрішньої організації 
(управлінські), до яких віднесені функції загального керівництва, 
аналітичного, інформаційного та методичного забезпечення, добору кадрів, 
ведення реєстру тощо; 2) зовнішнього регулювання (виконавські), до яких 
віднесені функції безпосередньо своєчасного, повного, неупередженого 
виконання рішень, освітньо-роз’яснювальної роботи, розгляду звернень тощо.  

Здійснено аналіз адміністративної організації систем примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів Російської Федерації, Литви, Естонії, 
Бельгії та Люксембургу, Великої Британії, Фінляндії, Франції, Греції, 
Німеччини, Швеції, Ізраїлю, США задля з’ясування призначення та сутності 
ДВС в сучасному світі, в результаті чого встановлено, що майже в усіх 
державах, де виконавці є державними службовцями, вони працюють у складі 
Міністерства юстиції відповідної країни. Однак наслідком незалежності органів 
примусового виконання судових рішень є вища ефективність та оперативність 
виконавчого провадження, тому окремо наголошено на досвіді Швеції, де ДВС 
є незалежним органом виконавчої влади. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правові форми та методи роботи 
державної виконавчої служби» здійснюється аналіз існуючих форм та методів 
роботи ДВС в Україні, в результаті чого встановлено, що формами діяльності 
державної виконавчої служби є зовнішнє вираження дій виконавчої служби, 
що здійснюються в межах покладених на неї обов’язків щодо примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів; а методами діяльності державної 
виконавчої служби України є певні встановлені законодавством засоби, 
прийоми та способи, за допомогою яких державні виконавці реалізують свої 
повноваження. При цьому запропоновано запровадити адміністративний 
договір як нову форму діяльності, застосування якої може підвищити 
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ефективність діяльності державної виконавчої служби з примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів, а також зауважено на тому, що в 
Україні до документів, які є виконавчими, висунуті єдині вимоги, що спонукає 
до приведення їх до єдиної уніфікованої форми. Щодо методів діяльності ДВС 
запропоновано об’єднати та викласти всі заходи примусового характеру, які 
застосовуються при виконанні рішень, в одній статті, поділивши їх на дві 
групи: заходи майнового та немайнового характеру, а також в результаті 
аналізу сумісної діяльності ДВС та інших органів, яка визнана позитивною та 
ефективною на даному етапі, наголошено на необхідності розширяти практику 
спільної співпраці ДВС та інших органів.  

У підрозділі 1.4 «Проблема визначення місця державної виконавчої 
служби в системі органів державної влади на даному етапі» аналізується 
практика постійних реформ, що проводилися стосовно ДВС за роки 
незалежності, а також здійснюється огляд висловлюваних в науці точок зору 
щодо місця ДВС в системі органів державної влади в Україні. Як наслідок, 
підкреслено слушність та обґрунтованість виділення інституту примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів в окрему галузь права – виконавче 
право України; необхідність систематизації й кодифікації законодавства про 
виконавче провадження, зведення його в єдиний кодифікований нормативний 
документ – Виконавчий кодекс України. Зауважено на необхідності створення 
у складі державної виконавчої служби України силового підрозділу, діяльність 
якого буде спрямована на сприяння виконанню рішень юрисдикційних органів 
через усунення фізичних перешкод при здійсненні державними виконавцями 
заходів примусового характеру. Також доцільно віднести державну виконавчу 
службу до системи правоохоронних органів із наданням державним 
виконавцям статусу працівників правоохоронних органів. Водночас 
наголошено на тому, що  сумнівними видаються існуючі наразі пропозиції 
роздержавлення інституту примусового виконання рішень юрисдикційних 
органів, оскільки на сучасному етапі розвитку України є необхідність у 
підтриманні та підвищенні авторитету держави і державних органів та 
здійсненні заходів, спрямованих на посилення позицій саме державних 
структур. Висловлено точку зору, що введення інституту приватних 
виконавців саме в українській сучасній реальності є ризикованим з точки зору 
дотримання права та законності та занадто передчасним кроком. 
Обґрунтовано, що за ДВС має бути закріплено статус центрального органу 
виконавчої влади.  

Розділ 2 «Адміністративно-правовий статус посадових осіб державної 
виконавчої служби в Україні», зважаючи на те, що правовий статус ДВС 
конкретизується в правовому статусі державного виконавця, стосується 
розкриття поняття, змісту статусу останнього, а також аналізу 
адміністративних повноважень, гарантій та відповідальності посадових осіб 
ДВС в Україні. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та зміст адміністративно-правового статусу 
посадових осіб державної виконавчої служби» встановлено, що 
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адміністративно-правовий статус державного виконавця має складну 
структуру, яка представлена таким чином: 1) загальний правовий статус 
(врегульований Конституцією України); 2) адміністративно-правовий статус 
(регламентований нормами адміністративного законодавства); 
3) адміністративно-правовий статус державного службовця (деталізований 
законодавством України про державну службу); 4) адміністративно-правовий 
статус працівника державної виконавчої служби (регламентований 
спеціальним законодавством: законами України «Про органи та осіб, які 
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», 
«Про виконавче провадження», Інструкцією про проведення виконавчих дій 
тощо); 5) посадовий статус державного виконавця – працівника державної 
виконавчої служби (статус конкретної посади, регламентований конкретною 
посадовою інструкцією, умови та порядок складання яких рекомендовані 
Довідником типових професійних характеристик посад державних 
службовців).  

Визначено, що складовими елементами адміністративно-правового 
статусу державного виконавця, працівника ДВС є нормативно закріплені 
права, обов’язки, обмеження, відповідальність за їх порушення та гарантії 
діяльності.  

У підрозділі 2.2 «Адміністративні повноваження посадових осіб 
державної виконавчої служби» увага приділяється теоретичному осмисленню 
закріплених за державними виконавцями повноважень, їх класифікації та 
систематизації, а також здійснюється аналіз відповідного законодавства. 

Підтримавши пропозицію Л. В. Крупнової щодо класифікації 
повноважень ДВС за видом статусу, запропоновано свій варіант класифікації 
із покроковою конкретизацію нормативного регулювання, яка виглядає таким 
чином: 1) загальні (які складають загальний правовий статус, що регулюється 
Конституцією України); 2) адміністративно-правові (повноваження, 
деталізовані нормами адміністративного законодавства); 3) адміністративно-
правові повноваження державного службовця (конкретизовані законодавством 
України про державну службу); 4) адміністративно-правові повноваження 
працівника державної виконавчої служби (визначені спеціалізованим 
законодавством України про державну виконавчу службу: законами України 
«Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», 
Інструкцією про проведення виконавчих дій тощо); 5) повноваження 
конкретної посади державного виконавця, працівника ДВС (встановлені 
стосовно конкретної посади, регламентовані конкретною посадовою 
інструкцією). Здійснено класифікацію досліджуваних повноважень і за рядом 
інших критеріїв. В результаті сформульовано ряд пропозицій щодо 
удосконалення законодавчого закріплення повноважень державних 
виконавців.  

У підрозділі 2.3 «Державні гарантії посадовим особам державної 
виконавчої служби» на підставі теоретичного опрацювання структури та 
системи гарантій для державних виконавців вносяться пропозиції щодо 
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удосконалення законодавчого регулювання гарантування діяльності посадових 
осіб ДВС в Україні.  

Встановлено, що гарантії діяльності працівників державної виконавчої 
служби є складовою частиною їхнього правового статусу та представляють 
собою встановлені законодавством загально-правові та соціально-матеріальні 
засоби забезпечення реалізації покладених на них повноважень. Гарантії 
діяльності працівників державної виконавчої служби України залежно від 
нормативного регулювання можна поділити на: 1) загальноправові 
(встановлені Конституцією України та кодифікованими джерелами права); 
2) гарантії діяльності державних службовців (регламентуються 
законодавством України про державну службу); 3) гарантії діяльності 
працівників виконавчої служби (встановлені нормами законодавства України 
про державну виконавчу службу, виконавче провадження тощо). Залежно від 
змісту гарантій можна виокремити: 1) загальноправові (до яких можуть бути 
віднесені суспільні, політичні та інші гарантії) та 2) соціально-матеріальні (які 
поділяються на гарантії соціально-побутового блоку і гарантії матеріального 
блоку). У свою чергу, соціально-матеріальні гарантії можна поділити на: 
1) загальнотрудові; 2) гарантії діяльності державних службовців; 3) гарантії 
діяльності працівників державної виконавчої служби. Поступово від 
загальнотрудових гарантій до гарантій працівників виконавчої служби вони 
удосконалюються, обсяг їх збільшується та вони більш конкретизуються. 
Таким чином законодавець підвищує статус працівника державної виконавчої 
служби та авторитет виконавчої служби України взагалі, спонукає державних 
виконавців до досконалого, повного, якісного, своєчасного та неупередженого 
виконання своїх повноважень, що дозволяє державній виконавчій службі бути 
справжнім гарантом реалізації прав фізичних та юридичних осіб на примусове 
виконання рішень юрисдикційних органів. 

У підрозділі 2.4 «Відповідальність посадових осіб державної виконавчої 
служби» розкривається сутність відповідальності в системі правового статусу 
державного виконавця та робляться пропозиції щодо удосконалення 
застосування відповідальності до даної категорії осіб. Розглядається  
дисциплінарна та адміністративна антикорупційна відповідальність.  

Дисциплінарна відповідальність працівника державної виконавчої служби 
визначена як встановлена нормами спеціального законодавства про державну 
службу та виконавчу службу і виконавче провадження відповідальність, що 
полягає у накладенні на посадову особу, винну у вчиненні дисциплінарного 
проступку, заходів дисциплінарного впливу. Ознаками дисциплінарної 
відповідальності працівника ДВС України названо те, що вона: 1) закріплена 
нормами спеціального законодавства про виконавчу службу та виконавче 
провадження; 2) є одним зі складових елементів його адміністративно-
правового статусу; 3) діє лише в межах реалізації службових повноважень 
щодо управління або безпосереднього виконання у сфері примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів; 4) є наслідком дисциплінарного 
проступку працівника виконавчої служби, специфіка якого обумовлена 
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специфікою праці у системі органів державної виконавчої служби; 
5) накладається лише уповноваженими органами чи посадовими особами в 
чітко визначеному порядку; 6) є механізмом впливу на діяльність працівників 
виконавчої служби та одночасно – захисту прав, свобод та законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб.  

Адміністративна антикорупційна відповідальність полягає у тому, що, 
порушуючи окремі норми сучасного антикорупційного законодавства України, 
посадові особи ДВС притягуються до адміністративної відповідальності у 
такому вигляді: 1) штраф та/або конфіскація, які, відносячись до 
антикорупційних адміністративних стягнень, передбачаються у тому разі, коли 
посадова особа ДВС України порушила ряд приписів законів; 2) позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 
один рік. Проаналізовано статистичні дані щодо притягнення до 
антикорупційної відповідальності посадовців ДВС, як наслідок запропоновано 
внести зміни до КпАП. 

Розділ 3 «Зміст діяльності державної виконавчої служби в Україні» 
стосується окремих питань здійснення виконавчого провадження, оскарження 
рішень та дій (бездіяльності) державних виконавців, а також зарубіжного 
досвіду в цій сфері.  

У підрозділі 3.1 «Суб’єкти та учасники виконавчого провадження» увага 
приділяється розмежуванню понять «суб’єкти виконавчого провадження» та 
«учасники виконавчого провадження», з’ясуванню їхнього змісту.  

Підтримано позицію С. Я. Фурси і С. В. Щербак, що поняття «суб’єкти 
виконавчого провадження» є значно ширшим, ніж поняття «учасники 
виконавчого провадження», та більше відповідає характеристиці осіб 
(фізичних та юридичних), які є суб’єктами правовідносин, що виникають у 
процесі реалізації виконавчого провадження. Доведено, що не можна 
об’єднувати всіх суб’єктів виконавчого провадження в одній статті під назвою 
«учасники», бо зазначене питання потребує диференційованого підходу. 
Залежно від взаємозв’язків та функцій, які суб’єкти виконавчого провадження 
виконують в процесі реалізації виконавчого провадження, їх можна поділити 
на: 1) суб’єктів виконавчого провадження, які забезпечують його хід 
(державна виконавча служба, державний виконавець); 2) учасників 
виконавчого провадження – осіб, які безпосередньо впливають на його хід 
(стягувач, боржник, їх представники, прокурор); 3) суб’єктів виконавчого 
провадження, залучених до здійснення виконавчих дій, – осіб, які за ініціативи 
державного виконавця або за заявою сторін залучаються до виконавчого 
провадження, яких можна розподілити на осіб, що можуть бути залучені до 
проведення виконавчих дій (експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної 
діяльності) та осіб, котрі обов’язково залучаються до конкретно визначених 
законодавством виконавчих дій (працівники органів внутрішніх справ, органів 
опіки і піклування, інші особи); 4) суб’єктів виконавчого провадження, які 
сприяють його розвитку (суд, інші державні органи, установи, організації, 
наприклад при наданні інформації, необхідної для подальшого розвитку 
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виконавчого провадження). 
Підтримуючи та дещо коригуючи думку Р. В. Ігоніна стосовно 

визначення властивостей, притаманних суб’єктам виконавчого провадження, 
зазначено, що суб’єкти виконавчого провадження характеризуються таким 
чином: 1) особи набувають статусу суб’єкта виконавчого провадження лише у 
межах конкретного виконавчого провадження; 2) є багатосторонніми за своєю 
суттю; 3) набувають системного характеру; 4) обов’язковими суб’єктами 
виконавчого провадження є державний виконавець і сторони (стягувач і 
боржник); 5) взаємозв’язки між державним виконавцем й іншими суб’єктами 
виконавчого провадження мають імперативний характер. 

У підрозділі 3.2 «Порядок реалізації та стадії виконавчого провадження» 
розкривається сутність виконавчого провадження як основного змісту 
діяльності ДВС в Україні. Зроблено висновок, що для характеристики змісту 
діяльності уповноважених органів та посадових осіб з примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів сьогодні правомірніше застосовувати термін 
«виконавчий процес», оскільки у межах одного процесу із реалізації 
відповідними органами повноважень із примусового виконання рішень 
існують різноманітні види виконавчих проваджень. Окреме виконавче 
провадження являє собою конкретну справу із примусового виконання 
конкретного рішення. Виконавчий процес виникає з моменту подання 
стягувачем до відповідного відділу ДВС заяви про примусове виконання 
рішення, яка розглядається на підготовчій стадії. Лише після винесення 
постанови про відкриття окремого конкретного виконавчого провадження і 
починається виконавче провадження у конкретній справі. А відкривається 
воно щодо примусового виконання конкретного рішення юрисдикційного 
органу та реалізується через вчинення певних дій, які складають виконавче 
провадження. 

Розглянуто існуючі у науці підходи до виокремлення стадій виконавчого 
процесу, проаналізовано їх та сформульовано нове бачення відповідних стадій 
з урахуванням сучасних реалій у даній сфері.  

Приділено особливу увагу регулюванню та практиці укладення мирової 
угоди сторонами виконавчого провадження. Встановлено, що підставою для 
закриття виконавчого провадження, за умови визнання судом мирової угоди, 
має бути не факт визнання її судом, а фактичне виконання її умов, 
підтверджене документально. Логічною визнано пропозицію Д. М. Сібільова 
щодо примусового виконання мирової угоди, яке у разі невиконання її умов у 
добровільному порядку буде відбуватися у межах первинного виконавчого 
провадження. Провадження із укладення та визнання мирової угоди може бути 
реалізовано на будь-якій стадії виконавчого процесу (тобто це провадження 
буде наскрізним та факультативним); суб’єктами цього провадження є сторони 
(стягувач та боржник), державний виконавець та суд, а метою його є не 
закінчення виконавчого провадження (що зрозуміло з чинного законодавства), 
а саме відновлення порушених прав та законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб – сторін виконавчого провадження. 
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У підрозділі 3.3 «Оскарження рішень та дій (бездіяльності) державних 
виконавців» на підставі аналізу судової практики та чинного законодавства 
вносяться пропозиції щодо удосконалення правового регулювання оскарження 
дій (бездіяльності) та рішень посадових осіб ДВС в Україні задля підвищення 
якості її функціонування.  

Встановлено, що українське законодавство передбачає такі порядки 
оскарження дій державного виконавця: 1) адміністративний (незважаючи на 
декларативну ефективність цієї процедури, нівелювання цією процедурою 
досить часто відбувається саме через «чисті статистики», «кругову поруку» 
тощо); 2) судовий (справи щодо оскарження рішень та дій (бездіяльності) 
державних виконавців розглядаються загальним судом та адміністративним, 
господарським судами, що зумовлює неоднаковість практики та плутанину в 
виборі юрисдикції серед позивачів; найбільш оптимальним кроком вирішення 
цих проблем є передача всіх цих справ під юрисдикцію адмінсудів); 3) шляхом 
відкриття провадження омбудсмена (незважаючи на те що акти реагування 
Уповноваженого з прав людини не мають імперативної сили, йому, як 
правило, вдається захистити права та свободи осіб, що оскаржують незаконні 
рішення, протиправні дії чи бездіяльність державного виконавця); 
4) наднаціональний (не завжди є виправданим, оскільки вимагає значних 
витрат часу – декілька років; незважаючи на це, українські громадяни 
звертаються до ЄСПЛ із завами про захист та відновлення своїх прав, 
порушених незаконними рішеннями, протиправними діями чи бездіяльністю 
державних виконавців). Розглянуто кожний із вказаних чотирьох видів 
порядків оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, в 
результаті чого виявлено відповідні недоліки та сформульовано пропозиції з їх 
усунення.  

У підрозділі 3.4 «Зарубіжний досвід правового регулювання окремих 
питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів та можливості 
його використання в Україні» вивчається та аналізується досвід організації 
діяльності ДВС та здійснення виконавчого провадження в таких країнах, як 
Естонія, Бельгія, Люксембург, Велика Британія, Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Ізраїль, США, РФ, Молдова, Таджикистан, Киргизстан, Білорусь. 
Зроблено узагальнюючий висновок, що кожна країна регламентує виконавчий 
процес, застосовуючи особисті, притаманні їй особливості історичного досвіду 
та становлення, враховуючи стан економічного, соціального та правового 
розвитку. Саме тому такі країни пострадянського простору, як Україна, 
Російська Федерація, Молдова, Білорусь, Таджикистан та інші, мають багато 
спільних рис, що обумовлено досить тривалим періодом спільного єдиного 
нормативно-правового регулювання та відповідним історичним досвідом. 
Разом із тим в Ізраїлі, Канаді, США, Англії, Німеччині та інших країнах 
порядок виконавчого провадження суттєво відрізняється від виконавчого 
провадження країн колишнього Радянського Союзу.  

Визначено позитивний досвід для запровадження його в Україні, 
сформульовано деякі конкретні пропозиції щодо порядку здійснення 
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виконавчого провадження, зокрема з таких питань, як укладення мирової 
угоди та забезпечення її виконання, обчислення строків, порядок повідомлення 
сторін виконавчого провадження, заходи забезпечення примусового виконання 
рішень та інших.  

Розділ 4 «Контроль за діяльністю державної виконавчої служби в 
Україні: проблеми і шляхи вдосконалення» стосується питань здійснення 
контролю за діяльністю ДВС в Україні, визначенню проблем, що існують у цій 
сфері, та формулюванню пропозицій щодо їх усунення. 

У підрозділі 4.1 «Поняття, мета та завдання контролю за діяльністю 
державної виконавчої служби в Україні», застосовуючи метод від загального 
до часткового, надано визначення поняттю «контроль за діяльністю ДВС», а 
також формулюється мета такого контролю. Розкрито сутність державного 
контролю як виду діяльності взагалі, приділено увагу особливостям контролю 
в публічному управлінні. Зазначено, що мета – ключовий компонент будь-якої 
діяльності, що визначає спрямованість ланцюжка дій на досягнення бажаного 
результату. У загальнонауковому розумінні мета являє собою предмет 
прагнення суб’єкта, усвідомлювана ним як підсумок діяльності. Беручи за 
основу розроблену О. М. Музичуком систему завдань контролю за діяльністю 
правоохоронних органів, а також на підставі аналізу ряду законів, що 
визначають завдання контролю в різних сферах суспільного життя, 
сформульовано завдання контролю за діяльністю ДВС.  

У підрозділі 4.2 «Види та форми контролю за діяльністю державної 
виконавчої служби в Україні» здійснюється аналіз існуючих видів та форм 
контролю в сфері публічного управління та визначається, які саме з них 
можуть бути застосовані для реалізації контролю за діяльністю ДВС в Україні.  

Зроблено узагальнюючий висновок, що контроль за діяльністю ДВС може 
бути: 1) за суб’єктом здійснення контролю: внутрішній – урядовий та контроль 
з боку центральних органів виконавчої влади; зовнішній – парламентський, 
президентський та громадський; спеціальний – фінансовий (постійний, 
систематичний, епізодичний) та антикорупційний (при прийнятті кандидата на 
державну службу, за додержанням державними службовцями 
антикорупційного законодавства та контроль під час реалізації управлінської 
діяльності); прокурорський нагляд; 2) за часом здійснення: попередній; 
поточний; наступний; 3) за метою здійснення: загальний – контроль керованої 
системи в цілому; галузевий – контроль окремої ланки системи, окремої 
функції, підрозділу. Розглянуто кожний з вказаних видів контролю.  

Визначено, що до безпосередніх форм контролю за діяльністю ДВС слід 
віднести: звіти, перевірку, внутрішній аудит та ревізію, а також розгляд скарг, 
заяв та повідомлень щодо дій або бездіяльності посадових осіб ДВС, зокрема 
державних виконавців. Інші форми контролю, які застосовуються вищими 
органами влади, носять узагальнений характер і розповсюджуються на всіх 
суб’єктів суспільно-владних повноважень (державні органів, підприємств, 
організацій і установ державного та недержавного фонду, громадян і їх 
об’єднань).  
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У підрозділі 4.3 «Основні проблеми здійснення контролю за діяльністю 
державної виконавчої служби в Україні»  зазначається, що вдосконалення 
контролю за діяльністю ДВС в Україні є одним із ключових завдань 
сьогодення, вирішення якого сприятиме підвищенню ефективності 
функціонування даного органу в-цілому.  Зауважено на тому, що сьогодні 
контроль в цій сфері є більше формальним, аніж реальним. Виокремлено 
4 головні проблеми здійснення контролю за діяльністю ДВС, щодо яких 
здійснено спроби їх вирішення в даному підрозділі. Зокрема, розроблено 
систему принципів здійснення контролю за діяльністю ДВС в Україні як 
основоположних начал такої діяльності; встановлено, що система органів 
контролю за діяльністю державної виконавчої служби України являє собою 
сукупність суб’єктів владних повноважень, які відрізняються між собою 
специфічністю повноважень щодо здійснення такої діяльності та власними 
організаційно-структурними особливостями. До таких  віднесено: 1) суб’єктів 
зовнішнього контролю (суб’єкти надвідомчого призначення): Президент 
України, Верховна Рада України, КМУ, Уповноважений з прав людини, 
громадські ради при міністерствах та інших центральних органах виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, суд (Конституційний, Верховний, 
загальної юрисдикції), міжнародні органи та організації; 2) суб’єктів 
внутрішнього контролю (суб’єкти відомчого контролю): Міністерство юстиції 
України, його структурні підрозділи та територіальні органи, Державний 
комітет статистики; 3) суб’єктів спеціального контролю: Рахункова палата, 
Держфінінспекція, Державна казначейська служба. Також приділено увагу 
питанням оцінки функціонування ДВС в Україні та підвищенню участі 
громадськості в здійсненні контролю за діяльністю ДВС. Сформульовано 
теоретичні положення з піднятих питань та розроблено ряд пропозицій щодо 
удосконалення чинного законодавства у даному напрямку.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється у визначенні адміністративно-
правових засад діяльності державної виконавчої служби в Україні і 
формулюванні пропозицій з удосконалення правової регламентації організації 
та функціонування даної служби. Теоретичні положення та сформульовані 
пропозиції можуть бути застосовані практично на будь-якому етапі існування 
виконавчої служби як у якості самостійного центрального органу виконавчої 
влади, так і у складі Міністерства юстиції. Отже, основні з них є такими: 

1. Констатовано, що призначенням державної виконавчої служби в 
Україні є забезпечення (організаційне, юридичне, психологічне, технічне 
тощо)  примусового виконання рішень юрисдикційних органів взагалі та, 
зокрема, у кожному конкретному випадку – досягнення кінцевої мети 
виконавчого провадження, тобто реальне та повноцінне виконання рішення 
юрисдикційного органу. При цьому сутність ДВС розкривається саме в 
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можливості застосування засобів примусового характеру при виконанні 
повноважень. Метою функціонування державної виконавчої служби в Україні 
є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, примусове 
виконання яких передбачене законом. Доведено, що необхідним є створення у 
складі державної виконавчої служби в Україні силового підрозділу, діяльність 
якого буде направлена на сприяння виконанню рішень юрисдикційних органів 
через усунення фізичних перешкод при здійсненні державними виконавцями 
заходів примусового характеру. Також доцільно віднести державну виконавчу 
службу до системи правоохоронних органів із наданням, відповідно, 
державним виконавцям статусу працівників правоохоронних органів. 
Водночас сумнівними видаються існуючі наразі пропозиції роздержавлення 
інституту примусового виконання рішень юрисдикційних органів, оскільки на 
сучасному етапі розвитку України є необхідність у підтриманні та підвищенні 
авторитету держави і державних органів шляхом здійснення заходів, 
спрямованих на посилення позицій саме державних структур. Також 
встановлено, що наслідком незалежності органів примусового виконання 
судових рішень є оперативність виконавчого провадження. Найкращі 
результати в такій практиці демонструє Швеція, в якій найвищі показники 
оперативності виконавчого провадження по Європі були досягнуті завдяки 
створенню виконавчого агентства, що не підпорядковане судовій владі та є 
незалежним органом виконавчої влади. Саме така модель функціонування 
органу примусового виконання судових рішень, що фактично не має аналогів в 
Європі, є найбільш вдалою для запозичення нашою правовою системою. Тому 
в Україні доцільно за ДВС закріпити статус центрального органу виконавчої 
влади, діяльність якого контролювалась би Мін’юстом. 

2. Загальний аналіз форм діяльності державної виконавчої служби 
дозволяє поділити їх на 1) правові та неправові; на 2) структурні та 
процесуальні. Правильний вибір форм реалізації компетентності державної 
виконавчої служби забезпечує ефективність примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів та має відповідати компетенції виконавчої служби (її 
структурних підрозділів, посадових осіб), завданням, функціям, особливостям 
діяльності, може розповсюджуватися лише на ті об’єкти, які знаходяться у 
межах її впливу. Виконавчий документ – одна з основних форм діяльності 
виконавчої служби та основний початковий момент для відкриття виконавчого 
провадження державним виконавцем. В Україні, на відміну від Російської 
Федерації, Німеччини, Фінляндії, до документів, які є виконавчими, висунуті 
єдині вимоги, що спонукає до приведення їх до єдиної уніфікованої форми. 
Доцільним є запровадження адміністративного договору як нової форми 
діяльності, застосування якої може підвищити ефективність діяльності 
державної виконавчої служби з примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів 

Методи роботи виконавчої служби поділяються на методи переконання та 
примусу. Методи переконання, які застосовуються в діяльності державної 
виконавчої служби, доцільно класифікувати на внутрішньоорганізаційні, які 
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направлені на організацію роботи державних виконавців (роз’яснювальні, 
стимулюючі, заохочувальні) та зовнішньої діяльності, направлені на роботу із 
населенням щодо недопущення невиконання рішень юрисдикційних органів 
(роз’яснення та попередження). Акцентовано увагу на тому, що з метою 
систематизації та конкретизації законодавства України про виконавче 
провадження доцільно об’єднати та викласти всі заходи примусового 
характеру, які застосовуються при виконанні рішень, в одній статті, 
розділивши їх на дві групи: заходи майнового та немайнового характеру. До 
групи заходів майнового характеру віднести всі види звернення стягнень на 
кошти, рухоме та нерухоме майно, періодичні виплати (заробітну плату, 
пенсії, стипендії тощо), вилучення у боржника та передача стягувачу певних 
предметів, відповідно до рішення; до другої групи будуть віднесені всі інші 
заходи немайнового характеру, такі як відібрання дитини, поновлення на 
роботі, примусове виселення та вселення, здійснення конкретних дій, або 
утримання від них, зазначені в рішенні, яке підлягає виконанню в 
примусовому порядку, тощо. Підкреслюється, що одним з ефективних методів 
діяльності державної виконавчої служби визнано залучення працівників інших 
державних установ та органів до проведення заходів примусового виконання з 
метою повного, своєчасного та неупередженого виконання рішень 
юрисдикційних органів. Порядок співпраці регулюється спільними наказами 
Міністерства юстиції України та відповідних міністерств і відомств. Слід 
розширяти практику сумісної співпраці ДВС та інших органів.  

3. Обґрунтовано, що правовий статус державної виконавчої служби в 
Україні включає в себе такі складові: 1) цільовий блок (складається з основної 
мети діяльності, яка конкретизується у завданнях та функціях органу); 
2) організаційно-структурний блок (містить структурний, організаційний та 
спеціальний елементи); 3) компетенційний блок (складається з повноважень 
(прав і обов’язків) та предмета відання або підвідомчості); 4) відповідальність. 
Визначено, що встановлені законодавством права та обов’язки працівників 
державної виконавчої служби з організації діяльності та виконання рішень 
юрисдикційних органів в своїй сукупності складають повноваження ДВС в 
Україні та її структурних підрозділів, тобто правовий статус ДВС 
конкретизується в правовому статусі державного виконавця. 

4. Класифікація повноважень працівників державної виконавчої служби в 
Україні за ознакою підпорядкованості має такий вигляд: 1) повноваження, які 
реалізуються працівниками державної виконавчої служби стосовно 
підпорядкованих суб’єктів (організація роботи державних виконавців, 
перевірка їх діяльності тощо); 2) повноваження, що реалізуються ними 
стосовно організаційно не підпорядкованих суб’єктів, які в свою чергу можна 
поділити на такі, що реалізуються стосовно сторін виконавчого провадження 
(стягувача і боржника), та такі, що реалізуються в межах виконавчого 
провадження щодо інших фізичних та юридичних осіб, які не є сторонами 
виконавчого провадження. Залежно від сфери діяльності повноваження 
державної виконавчої служби в Україні поділяються на повноваження щодо: 
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1) організації діяльності (управлінської діяльності) або організаційні 
(управлінські) повноваження та 2) виконавчого провадження (безпосереднього 
виконання рішень юрисдикційних органів) або виконавські повноваження, які 
в свою чергу можна поділити на повноваження із здійснення заходів щодо 
самостійного виконання боржником рішення, прийнятого стосовно нього, та 
повноваження із здійснення заходів із примусового виконання рішень (до яких 
віднесені повноваження із здійснення заходів щодо підготовки до вчинення 
примусового виконання рішення, безпосереднього примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів, контролю за виконанням). 

Обґрунтовано, що існує необхідність у більшій конкретизації та 
удосконаленні переліку повноважень державної виконавчої служби в Україні, 
відокремленні їх від функцій та уникненні словосполучення «інші 
повноваження» при їх регламентації. Доцільно розмежувати повноваження 
щодо управлінської діяльності від повноважень щодо безпосереднього 
примусового виконання рішень юрисдикційних органів, що сприятиме 
конкретизації правового статусу кожної категорії працівників державної 
виконавчої служби в Україні. З цією метою запропоновано передбачити в 
Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів» окремі статті, у яких будуть 
закріплені функції ДВС та повноваження органів виконавчої влади щодо 
реалізації виконавських функцій. 

5. Гарантії діяльності працівників державної виконавчої служби є 
складовою частиною їхнього правового статусу та представляють собою 
встановлені законодавством загальноправові та соціально-матеріальні засоби 
забезпечення реалізації покладених на них повноважень. Гарантії діяльності 
державних виконавців в Україні можна поділити на такі блоки: 1) особистий 
блок, до якого можуть бути віднесені гарантії захисту здоров’я, честі, гідності, 
житла, майна; 2) матеріальний блок (окрім всіх виплат, передбачених 
законодавством України про державну службу, державні виконавці одержують 
винагороду та додаткові компенсації); 3) соціально-побутовий блок (містить 
гарантії щодо забезпечення службовим житлом, встановлення квартирних 
телефонів, державного страхування). За результатами аналізу чинного 
законодавства України та іноземних держав визнано доцільним доповнити 
перелік гарантій діяльності працівників державної виконавчої служби такими 
видами: встановити додаткову оплачувану відпустку за вислугу років саме в 
виконавчій службі, тривалість якої буде збільшуватися залежно від кількості 
відпрацьованих років; за результатами роботи протягом року доцільно 
виплачувати річну премію, сума якої буде залежати від загальних показників в 
роботі, її результативності; надбавку за вислугу років саме в системі органів 
примусового виконання рішень юрисдикційних органів. Доцільно зробити 
акценти на соціально-побутовому та матеріальному гарантуванні діяльності 
державних виконавців та збільшенні їх обсягу залежно від вислуги років саме 
в органах примусового виконання рішень юрисдикційних органів. 

6. Дисциплінарну відповідальність державних виконавців можна поділити 
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залежно від характеру дисциплінарного стягнення на три групи: 
1) загальноправового характеру (відповідальність, що є наслідком вчинення 
таких дисциплінарних проступків як вияв неповаги до державної символіки, 
порушення обмежень щодо участі державного службовця у виборчому 
процесі, визначених виборчим законодавством, порушення правил 
професійної етики державного службовця, невжиття передбачених законом 
заходів щодо усунення конфлікту інтересів); 2) службового характеру (за 
невиконання або неналежне виконання в межах посадових обов’язків рішень 
державних органів, наказів, розпоряджень та доручень керівництва, наданих у 
межах їх повноважень, невиконання або неналежне виконання службових 
обов’язків, перевищення службових повноважень); 
3) внутрішньоорганізаційного характеру (за порушення правил внутрішнього 
службового розпорядку, прогул, тобто відсутність на робочому місці протягом 
робочого дня більше трьох годин підряд, поява на робочому місці у стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння). Для державних 
виконавців є необхідність у встановленні додаткового виду стягнення – 
позбавленні права на одержання винагороди. Щодо адміністративної 
антикорупційної відповідальності є необхідність у тому, щоб передбачити 
відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати посадовими особами 
ДВС певні посади або займатися діяльністю щодо примусового виконання 
рішень строком на 1 рік у разі, якщо такі особи вчинюють повторно 
адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-8 КпАП (в якій 
забороняється незаконне використання інформації, що стала їй відома у зв'язку 
з виконанням службових повноважень) та ст. 172-9 КпАП України (про 
невжиття заходів щодо протидії корупції).  

7. Констатовано, що слід підтримати висловлювану в науці точку зору, 
відповідно до якої із розвитком суспільних, економічних та господарських, 
цивільних, адміністративних правових відносин розвиваються і 
ускладнюються відповідно й правовідносини, які складаються у сфері 
примусового виконання рішень юрисдикційних органів. Внаслідок цього 
збільшується кількість видів проваджень у межах процесу із реалізації 
відповідними органами повноважень із примусового виконання рішень, що й 
обумовило формування виконавчого процесу, який і складають різноманітні 
види виконавчих проваджень. Тому для характеристики змісту діяльності 
уповноважених органів та посадових осіб з примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів правомірніше застосовувати термін «виконавчий 
процес».  

Сформульовано визначення виконавчого процесу: це є сукупність дій 
уповноважених державних органів та посадових осіб із виконання рішень 
юрисдикційних органів, які вчинюються у встановленому законодавством 
порядку, черговості та формах, оформляються у відповідних процесуальних 
документах. Виконавчим провадженням доцільно називати провадження, в 
межах якого шляхом вчинення спеціальних процесуальних дій, досягається 
певний проміжний результат, який взагалі сприяє примусовому виконанню 
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рішень юрисдикційних органів, наприклад, провадження із опису майна, та 
окремим виконавчим провадженням – конкретну справу із примусового 
виконання конкретного рішення. Тобто в межах окремого виконавчого 
провадження з метою досягнення його основної мети – повного своєчасного та 
неупередженого примусового виконання рішення – уповноваженими особами 
реалізуються певні виконавчі провадження (оцінювання майна, передача його 
на реалізацію, розподіл стягнутих коштів тощо). Окреме виконавче 
провадження виникає та існує в межах виконавчого процесу та реалізується 
через вчинення певних дій, які складають виконавче провадження. Важливо 
розмежовувати поняття «виконавчий процес», «виконавче провадження», 
«окреме виконавче провадження», «стадія». Обґрунтовано, що виконавчий 
процес складається з таких стадій: початкова стадія (подача виконавчих 
документів; розгляд виконавчих документів; відкриття (відмова у відкритті) 
виконавчого провадження; направлення відповідної постанови); підготовча 
стадія (добровільне виконання; витребування та перевірка інформації щодо 
боржника, його майна тощо; планування виконавчих дій; здійснення заходів 
щодо забезпечення подальшого примусового виконання рішення; об’єднання 
проваджень (у разі необхідності)); стадія фактичного виконання (здійснення 
виконавчих дій із застосування заходів примусового характеру); кінцева стадія 
(документальне оформлення закінчення виконавчого провадження; скасування 
вжитих забезпечувальних заходів; розподіл коштів). 

8. Встановлено, що контроль за діяльністю державної виконавчої служби 
в Україні являє собою діяльність відповідних державних органів зі 
спостереження за функціонуванням ДВС з метою отримання повної, 
об’єктивної та достовірної інформації про її стан; застосування заходів щодо 
виявлення, попередження і припинення правопорушень у сфері примусового 
виконання рішень; надання допомоги суб’єктам контролю в забезпеченні й 
поновленні законності і дисципліни; встановлення причин і умов, що 
сприяють порушенню правових норм; прийняття заходів щодо притягнення до 
відповідальності винних осіб. Визначено мету та завдання контролю за 
діяльністю ДВС: мета контролю за діяльністю ДВС в Україні полягає у 
отриманні всебічної й об’єктивної інформації щодо організаційного стану 
діяльності служби, стану виконання покладених на неї завдань взагалі й щодо 
стану примусового виконання рішень, зокрема; з-поміж 9 завдань (за основу 
взято розроблені О. М. Музичуком завдання контролю за діяльністю 
правоохоронних органів) названо такі, як: перевірка та аналіз стану 
дотримання законності при здійсненні примусового виконання рішень; 
попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захист 
законних інтересів громадян України, які перебувають на службі у ДВС; 
встановлення фактичного стану, якості та ефективності примусового 
виконання рішень та сприяння такого виконання; попередження, виявлення та 
припинення правопорушень серед державних виконавців, встановлення 
передумов щодо притягнення винних до відповідальності згідно з 
повноваженнями суб’єкта контролю; своєчасне, повне і об’єктивне 
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інформування населення про діяльність ДВС, вивчення громадської думки про 
роботу служби; перевірка ефективного використання коштів і майна, стану і 
достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності у державній 
виконавчій службі тощо. 

9. Констатовано, що сьогодні інститут примусового виконання рішень є 
неефективним. Серед ряду причин такого стану виділено одну з вирішальних – 
це відсутність належного контролю за діяльністю ДВС в Україні. При цьому 
висловлено твердження, що головними проблемами здійснення контролю за 
діяльністю ДВС в Україні є: 1) відсутність єдиних, уніфікованих норм та 
стандартів здійснення контролю в державному управлінні в цілому та щодо 
діяльності ДВС, зокрема; 2) відсутність чітко визначеного кола контролюючих 
суб’єктів у досліджуваній сфері із прозорим переліком їхніх повноважень; 3) 
відсутність не тільки досвіду оцінювання діяльності ДВС взагалі й на кожному 
етапі виконання рішень окремо, але й відсутність методики та критеріїв 
оцінювання її діяльності; 4) низька задіяність або, точніше, навіть відсутність 
будь-якої реальної заінтересованості з боку суспільства у здійсненні 
громадського контролю за діяльністю ДВС. 

Задля вирішення вказаних проблем: 
– розроблено систему принципів здійснення контролю за діяльністю ДВС, 

зокрема: 1) загальні принципи (такі, що притаманні будь-якій державній 
діяльності): законність, публічність, відповідальність суб’єктів владних 
повноважень, професіоналізм, принцип взаємодії або принцип зворотних 
зв’язків, системність; 2) спеціальні принципи (такі, які характеризують 
сутність контролю): об’єктивність, оперативність, дієвість, регулярність, 
незалежність, участі громадськості в здійсненні контролю. Також при 
здійсненні контролю за діяльністю ДВС доцільно дотримуватися принципу 
забезпечення конфіденційності отриманої інформації;  

– зауважено на необхідності підвищення участі громадськості в контролі 
за діяльністю ДВС шляхом: 1) впровадження системи делегування 
громадським організаціям частини державних повноважень у чітко визначеній 
сфері й під конкретні матеріально-технічні ресурси; 2) посилення  роботи з 
формування в народу розуміння своєї надзвичайної ролі у створенні сильної та 
незалежної держави через удосконалення правової освіти населення, яке 
повинно супроводжуватися спрощенням умов отримання такої освіти, 
створенням різноманітних безкоштовних консультативних організацій або 
груп, діяльність яких буде спрямована на допомогу громадян щодо 
самовизначення та прагнення жити у заможній країні; 3) посилення 
відповідальності державно-владних структур щодо порушення принципу 
відкритості та гласності;  

– на підставі аналізу існуючих теоретико-наукових методик оцінки 
ефективності діяльності державних органів запропоновано такі критерії оцінки 
функціонування державної виконавчої служби в Україні: 

 внутрішні: організаційне забезпечення органу та його структурних 
підрозділів, аналітичне, інформаційне, методичне забезпечення, кадрова 
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політика, матеріально-технічне забезпечення, статус державних виконавців; 
 зовнішні: рівень примусового виконання рішень, правова робота з 

населенням, рівень дотримання принципів гласності, відкритості та 
прозорості, робота зі зверненнями громадян, представництво інтересів Служби 
в інших державних органах.  

10. Підкреслено слушність та обґрунтованість висловлюваних у науці 
пропозицій щодо виділення інституту примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів у окрему галузь права – виконавче право України та 
необхідність систематизації й кодифікації законодавства про виконавче 
провадження, зведення його у єдиний кодифікований нормативний документ – 
Виконавчий кодекс України. Окрім того, серед пропозицій щодо 
удосконалення правового регулювання функціонування органів з примусового 
виконання рішень слід вказати на такі: 

1) порівняльний аналіз досвіду зарубіжних держав та України щодо рівня 
професійної підготовки та особистих вимог до осіб, які мають намір 
працювати виконавцями, показав, що в Україні зазначені вимоги є недостатньо 
конкретизованими та низькими. З метою вирішення зазначеного питання 
запропоновано конкретизувати вимоги до осіб, які мають намір працювати на 
посадах державних виконавців, встановити віковий ценз. Позитивним кроком 
до удосконалення функціонування ДВС буде впровадження кваліфікаційного 
іспиту для визначення кваліфікаційного рівня осіб, які мають намір працювати 
на посадах державних виконавців. Для цього необхідно створити 
кваліфікаційну комісію, до складу якої залучити спеціаліста-психолога; 

2) необхідно визначити саме адміністративний суд (провадження у 
порядку адміністративного судочинства) єдиним компетентним органом, 
уповноваженим розглядати у судовому порядку скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби. Таким 
чином буде конкретизовано та досягнуто єдність у регулюванні процесу 
оскарження, що сприятиме можливості реалізації суб’єктами виконавчого 
процесу їх прав, свобод та законних інтересів. Слід запровадити два можливих 
рівнозначних варіанти оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб 
ДВС: адміністративний порядок – в межах системи органів державної 
виконавчої служби до вищестоящого керівника та судовий порядок  в 
адміністративному суді в порядку адміністративного судочинства; 

3) строк оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС в 
адміністративному порядку пропонуємо встановлювати лише з моменту 
ознайомлення (отримання) суб’єктом виконавчого процесу відповідного 
документа. А гарантією того, що відповідний документ направлено до 
заінтересованих осіб, має бути нормативне закріплення порядку надсилання 
документів виконавчого провадження. Всі документи виконавчого 
провадження мають направлятися до відома суб’єктів виконавчого процесу 
рекомендованими листами з повідомленням про вручення, і саме дата 
повідомлення (підтвердження якого має зберігатися у справі) і буде вважатися 
датою початку спливу строку на оскарження, тобто з цієї дати буде вважатися, 
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що особа ознайомлена (отримала) із відповідним документом;  
4) з метою усунення розбіжностей нормативно-правового регулювання 

порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів ДВС, 
захисту та реалізації прав суб’єктів виконавчого процесу на таке оскарження 
пропонуємо у КАС України передбачити, що при оскарженні рішень, дій чи 
бездіяльності посадових осіб ДВС до суду подається саме скарга, а не позовна 
заява. Таким чином буде усунено розбіжності між законодавством України про 
виконавче провадження та Кодексом України про адміністративне 
судочинство, і відповідний процес підпадатиме під загальне поняття 
«оскарження», яке для нього застосовується; 

5) з метою вирішення питання щодо початку спливу строку на 
оскарження та враховуючи доцільність визначення адміністративного 
судочинства єдиним судовим порядком розгляду цих справ, пропонуємо 
встановити єдину, уніфіковану норму спливу строку оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності посадових осіб ДВС взагалі й у адміністративному, і у 
судовому порядку та закріпити її у Законі України «Про виконавче 
провадження» (до набрання чинності новим Цивільним процесуальним 
кодексом України), виклавши у такій редакції: «Рішення, дії чи бездіяльність 
посадових осіб органів державної виконавчої служби можуть бути оскаржені 
до вищестоящого керівника посадової особи або до відповідного суду в 
порядку адміністративного судочинства у десятиденний строк з дня, коли 
особа (фізична або юридична), яка має право на таке оскарження, дізналася 
або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод та законних 
інтересів. При оскарженні постанови про відкладення провадження 
виконавчих дій  у триденний строк»; 

6) доцільно запозичити досвід Республіки Білорусь щодо встановлення 
строку на добровільне виконання виконавчого документа. Тобто при розгляді 
справи по суті юрисдикційний орган передбачає можливість виконання 
рішення у добровільному порядку та, виходячи з обставин справи, встановлює 
строк для добровільного виконання. Зазначена норма може стимулювати 
боржника до добровільного виконання, бо таким чином певною мірою 
враховуються взаємні інтереси стягувача і боржника, разом із тим боржник не 
обтяжується додатковими виплатами у вигляді виконавчого збору;  

7) слід на майбутнє взяти до уваги досвід Фінляндської Республіки, 
законодавством якої чітко встановлюється мета – доставка документів 
адресату та надання можливості застосування альтернативних законних 
способів доставки. Позитивним досвідом є встановлення норми презумпції 
доставки, тобто, якщо не доведено інше, доставка вважається здійсненою з 
дати відправки електронного повідомлення (при направленні електронного 
повідомлення) по спливу семи днів після відправки документів поштою (у разі 
поштового відправлення) або після залишення документів у спеціально 
пристосованому місці для поштових відправлень. Заява про примусове 
виконання може бути направлена судовому приставу-виконавцю електронним 
повідомленням через «технічне посилання в загальнонаціональну 
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інформаційну систему примусових стягнень» та після такого ініціювання 
виконавчого провадження на адресу боржника автоматично буде відправлено 
повідомлення із зазначенням заборгованості та відповідної контактної 
інформації. Такий досвід повідомлення боржника про відкриття виконавчого 
провадження, звісно, є дуже зручним та забезпечує повідомлення боржника, 
проте сьогодні в Україні він не може бути запроваджений через недостатньо 
розвинуту систему електронного (комп’ютерного) зв’язку; 

8) пропонуємо переглянути порядок повідомлення та доставки документів 
виконавчого провадження, передбачений українським законодавством про 
виконавче провадження, та доповнити його такими альтернативними 
способами повідомлення (які також відіграватимуть переконувальну і виховну 
роль), як доставка документів через житлово-експлуатаційні організації, 
квартальних, адміністрацію за місцем роботи, через офіційні засоби масової 
інформації (для юридичних осіб). Доцільно також встановити конкретні 
моменти, з яких особа вважається повідомленою за кожним видом 
повідомлення. У такий спосіб буде удосконалено процедуру повідомлення та, 
з одного боку, гарантовано доведення необхідної інформації до відома 
адресата, а з іншого – захищено посадових осіб органів ДВС від недоречної 
поведінки учасників виконавчого процесу; 

9) пропонуємо перейняти досвід Республіки Молдова щодо регулювання 
порядку укладення мирової угоди на стадії виконавчого провадження, який 
можливо частково запровадити в Україні. Доцільно встановити, що мирову 
угоду може бути укладено сторонами на будь-якій стадії виконавчого процесу 
до його закінчення, в частині, яка на момент її укладення ще не виконана. 
Обов’язково потрібно розмежувати укладення мирової угоди щодо умов 
виконання, тобто встановлення розстрочки, відстрочки, зміни способу та 
порядку виконання та щодо відмови стягувача від своїх вимог. Важливо, що 
мирова угода у кожному з її проявів має бути складена та обговорена у 
присутності державного виконавця, який своїм процесуальним документом 
підтверджує волевиявлення сторін та передає ці документи до суду (іншого 
юрисдикційного органу), який видав виконавчий документ, для прийняття 
відповідного рішення. У разі визнання мирової угоди такою, що відповідає 
вимогам законодавства, не порушує права, свободи та законні інтереси сторін, 
вона визнається судом чи іншим юрисдикційним органом, який видав 
виконавчий документ, та набуває статусу юридичного обов’язкового до 
виконання документа. Затверджена мирова угода про умови виконання 
(розстрочку, відстрочку, зміну способу та порядку виконання) буде 
знаходитися під наглядом державного виконавця до повного її виконання та 
виконавче провадження у справі буде закрито лише після документального 
підтвердження повного виконання умов мирової угоди у межах первинного 
виконавчого провадження. Запровадження запропонованих змін має сприяти 
повному, своєчасному та неупередженому виконанню рішень юрисдикційних 
органів, можливість укладення мирової угоди на таких умовах буде виступати 
захистом та гарантією прав, свобод та законних інтересів сторін виконавчого 
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провадження; 
10) заходи забезпечення примусового виконання рішень та заходи 

примусового виконання слід розмежовувати між собою (на прикладі 
законодавства про виконавче провадження Республік Білорусь та Молдова) на 
заходи забезпечувального характеру (спрямовані на вчинення дій, необхідних 
для забезпечення та усунення перешкод виконання виконавчого документа) та 
заходи примусового виконання (спрямовані на вчинення дій, необхідних для 
безпосереднього виконання припису виконавчого документа, тобто виконання 
його по суті), що сприятиме систематизації виконавчого процесу та 
конкретизації і врегулюванню дій державного виконавця. Такий досвід 
Молдови та Білорусі є позитивним та доцільним до запровадження в 
українське законодавство про виконавче провадження. Додатково при 
запровадженні виконавчого процесу, його стадійності, розмежування заходів, 
які має право застосовувати державний виконавець, також буде певним 
критерієм, який характеризуватиме конкретну стадію процесу. Так, здійснення 
забезпечувальних заходів повинно відбуватися на підготовчій стадії, а 
вчинення заходів примусового виконання – на стадії безпосереднього 
виконання; 

11) пропонуємо виділити забезпечувальні заходи в окрему статтю та, по-
перше, зазначити, що забезпечувальні заходи – це заходи, які можуть бути 
застосовані з ініціативи державного виконавця або стягувача (його 
представників) на будь-якій стадії виконавчого провадження, якщо вбачається 
або припускається, що їх незастосування ускладнює або унеможливлює 
виконання рішення юрисдикційного органу, чи боржник навмисно ухиляється 
і перешкоджає виконанню рішення. По-друге, що основними заходами 
забезпечення реалізації заходів примусового виконання рішень майнового 
характеру є: накладення арешту на майно та кошти боржника, оголошення 
заборони на його відчуження, заборона користування майном, вилучення 
майна; немайнового характеру є: заборона вчиняти певні дії, виконувати 
зобов’язання стосовно боржника. Додатковими забезпечувальними заходами 
універсального характеру є: заборона виїзду за межі країни до виконання 
рішення, позбавлення боржника права управління автомобільним транспортом 
(водійських прав), тимчасове анулювання ліцензії на зайняття певними видами 
діяльності до виконання рішення;  

12) доцільно регламентувати питання контролю за діяльністю ДВС в 
Україні, для чого виділити окремий розділ в Законі України «Про органи та 
осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів»: 1) назва розділу має відповідати назві Закону, оскільки в чинній до 
05.10.2016 редакції вона була значно вужчою, чим залишала за межами 
контролю діяльність ДВС в цілому: тобто слід змінити назву розділу з 
«Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби» 
на «Контроль за діяльністю органів державної виконавчої служби»; 2) у 
вказаному розділі лише одна стаття була приділена питанням контролю, в той 
час як інші статті регулювали питання наслідків здійснення контрольних дій, 
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тобто притягнення до відповідальності чи заохочення, або ж оскарження 
дій/бездіяльності державних виконавців. В новому ж Законі № 1403-VIII (що 
набирає чинності 05.10.2016) взагалі питання контролю обмежено дією однієї 
ст. 12 (з тією ж не зовсім вдалою назвою), а суб’єктами такого визначено 
Мін’юст та безпосередньо органи ДВС. Тому потребується законодавче 
закріплення основних положень контролю за діяльністю ДВС: визначення 
поняття контролю, його мети, завдань, закріплення принципів, встановлення 
вичерпного переліку контролюючих суб’єктів, законодавче визначення форм 
та видів контролю, встановлення наслідків здійсненного контролю. 
Сприятимуть розробці вказаних положень отримані під час дослідження 
результати та сформульовані теоретичні положення.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Чумак О. О. Адміністративно-правові засади діяльності державної 
виконавчої служби в Україні в умовах реформування органів виконавчої 
влади.  На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ.  Дніпро, 2016.  

У дисертації комплексно розглянуто адміністративно-правові засади 
діяльності ДВС в Україні з урахуванням тих реформ, що наразі відбуваються в 
системі виконавчої гілки влади. Розкрито призначення та сутність, мету 
функціонування ДВС в Україні в сучасних умовах. Визначено та 
проаналізовано застосовувані сьогодні адміністративно-правові форми та 
методи роботи ДВС в Україні. Надано теоретико-правову характеристику 
правовому статусу ДВС, а також здійснено поглиблений аналіз цього статусу 
шляхом аналітико-правової роботи щодо правової регламентації повноважень, 
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гарантій, відповідальності посадових осіб ДВС в Україні. Розкрито зміст 
діяльності ДВС  в Україні через встановлення учасників виконавчого 
провадження, визначення порядку реалізації та стадій виконавчого 
провадження, а також здійснено аналіз правової бази та практики оскарження 
рішень і дій (бездіяльності) державних виконавців. Визначено поняття, 
встановлено мету та завдання, види та форми контролю за діяльністю ДВС в 
Україні, виявлено та проаналізовано основні проблеми здійснення такого 
контролю. На підставі глибокого аналізу зарубіжного досвіду у досліджуваній 
сфері сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення правового 
регулювання та організації діяльності ДВС в Україні.  

Ключові слова: державна виконавча служба, адміністративно-правові 
засади, діяльність, виконавчий процес, контроль, удосконалення. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Чумак А. А. Административно-правовые основы деятельности 
государственной исполнительной службы в Украине в условиях 
реформирования органов исполнительной власти.  На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07  административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право.  Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел.  Днепр, 2016. 

В диссертации комплексно рассмотрены административно-правовые 
основы деятельности ГИС в Украине с учетом тех реформ, которые сейчас 
происходят в системе исполнительной ветви власти. Раскрыты назначение и 
сущность, цели функционирования ГИС в Украине в современных условиях, в 
результате чего поддержано высказываемое в науке предложение о 
предоставлении ГИС статуса правоохранительного органа, а также обоснована 
необходимость создания в составе ГИС силового подразделения для 
содействия исполнению решений. Высказана позиция против введения 
института частных исполнителей в данных условиях реформ и военных 
действий на территории страны из-за необходимости поддержания и 
повышения авторитета государства и государственных органов и усиления 
позиций государственных структур. На основании изучения опыта развитых 
зарубежных стран обосновывается утверждение, что ГИС наиболее 
эффективно будет работать в статусе независимого центрального органа 
исполнительной власти. Определены и проанализированы используемые 
сегодня административно-правовые формы и методы работы ГИС в Украине, 
выявлены возможные в перспективе формы и методы, способствующие 
улучшить качество работы ГИС. 

Представлена теоретико-правовая характеристика правового статуса ГИС, 
а также осуществлен углубленный анализ этого статуса в ракурсе правовой 
регламентации полномочий, гарантий, ответственности должностных лиц ГИС 
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в Украине. Доказана необходимость разграничения полномочий по 
управленческой деятельности от полномочий по непосредственному 
принудительному исполнению решений юрисдикционных органов и 
закрепление этого на законодательном уровне. На основании 
усовершенствования теоретико-правовой систематизации гарантий 
деятельности государственных исполнителей обосновано, что с целью 
повышения эффективности функционирования ГИС необходимо дополнение 
перечня гарантий их деятельности в Украине. 

Раскрыто содержание деятельности ГИС в Украине путем характеристики 
участников исполнительного производства, определения порядка реализации и 
стадий исполнительного производства, а также проведен анализ правовой базы 
и практики обжалования решений и действий (бездействия) государственных 
исполнителей. Доказано, что для обозначения содержания деятельности 
уполномоченных органов и должностных лиц по принудительному 
исполнению решений юрисдикционных органов сегодня правомернее 
применять термин «исполнительный процесс», поскольку в рамках одного 
процесса по реализации соответствующими органами полномочий по 
принудительному исполнению решений существуют виды исполнительных 
производств. Усовершенствовано разграничение стадий исполнительного 
процесса между собой и их содержательное наполнение, в частности, 
выделено начальную стадию, подготовительную стадию, стадию фактического 
исполнения, конечную стадию. Обоснована необходимость определения 
административного суда единственным компетентным органом, 
уполномоченным рассматривать в судебном порядке жалобы на решения, 
действия или бездействие должностных лиц органов ГИС, при этом также 
предлагается ввести два возможных равнозначных варианта обжалования 
решений, действий или бездействия должностных лиц ГИС: 
административный порядок – в пределах системы органов государственной 
исполнительной службы к вышестоящему руководителю; и судебный порядок 
– в административном суде в порядке административного судопроизводства. 

Определено понятие, установлены цели и задачи, виды и формы контроля 
над деятельностью ГИС в Украине. Выявлены и проанализированы основные 
проблемы осуществления контроля над деятельностью Государственной 
исполнительной службы в Украине. Главными проблемами его осуществления 
названы: 1) отсутствие единых, унифицированных норм и стандартов 
осуществления контроля в государственном управлении в целом и 
деятельности ГИС в частности; 2) отсутствие четко определенного круга 
контролирующих субъектов в исследуемой сфере с прозрачным перечнем их 
полномочий; 3) отсутствие не только опыта оценки деятельности ГИС вообще 
и на каждом этапе выполнения решений отдельно, но и отсутствие методики и 
критериев оценки ее деятельности; 4) низкая вовлеченность или, точнее, даже 
отсутствие какой-либо реальной заинтересованности со стороны общества в 
осуществлении общественного контроля над деятельностью ГИС. 
Предпринята попытка комплексного решения указанных проблем. 



36 

Разработаны критерии оценки функционирования ГИС в Украине. 
Проанализирован зарубежный опыт правового регулирования отдельных 

вопросов принудительного исполнения решений юрисдикционных органов и 
определены возможности его использования в Украине. Сформулированы 
конкретные предложения по усовершенствованию правовой регламентации и 
организации деятельности ГИС в Украине с учетом проанализированного 
зарубежного опыта. 

Ключевые слова: государственная исполнительная служба, 
административно-правовые основы, деятельность, исполнительный процесс, 
контроль, усовершенствование.  
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The dissertation deals with the complex administrative and legal framework of 
the State Executive Service (SES) in Ukraine on the basis of the reforms currently 
taking place in the executive branch of government. The author has revealed the 
purpose, the gist and the goal of the operation of the SES in Ukraine in modern 
conditions. He has defined and analyzed used today administrative and legal forms 
and methods of work of the SES in Ukraine. He has provided theoretical and legal 
description of the legal status of the SES and done in-depth analysis of the status by 
analytical and legal work on legal regulation of powers, guarantees, liabilities of the 
SES officials in Ukraine. The content of SES activity in Ukraine was explained by 
establishing members of the enforcement proceedings, determining the procedure of 
executing and the stages of the enforcement, as well as done analysis of the legal 
framework and practice of appeal against decisions and actions (inaction) of state 
performers. The author has defined the concept, set goal and objectives, types and 
forms of control over the activities of SES in Ukraine, discovered and analyzed the 
main problems of implementation of such control. Based on deep analysis of 
international experience in the research sphere specific proposals for improving the 
regulation and organization of the SES in Ukraine were formulated. 
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