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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АС – автоматизовані системи 

ВВР – Відомості Верховної Ради 

відділи ДВС – районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), 

міськрайонні, міжрайонні відділи Державної виконавчої служби відповідних 

територіальних управлінь юстиції 

ВРУ – Верховна Рада України 

ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 

ГУ – Головне управління 

ДВС – Державна виконавча служба  

Державне казначейство – Державна казначейська служба України 

ДПА – Державна податкова адміністрація 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЗМІ – засоби масової інформації 

КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року 

КК – Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року 

КМУ – Кабінет Міністрів України  

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 

1984 року 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

Мін’юст – Міністерство юстиції України 

Нарком’юст УРСР – Наркомат юстиції УРСР 

НАТО – Організація Північноатлантичного договору 

НКЮ СРСР – Народний комісаріат юстиції СРСР  

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина 

поліція – Національна поліція України  

ПФУ – Державний пенсійний фонд 

РНБО – Рада національної безпеки і оборони України 

РНК УРСР – Рада Народних Комісарів Української РСР 

РФ – Російська Федерація 

СБУ – Служба безпеки України  

СРСР – Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік 

США – Сполу́чені Шта́ти Аме́рики 

управління ДВС – управління Державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина 

ЦК – Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року 

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України  

ЦПК УРСР – Цивільний процесуальний кодекс Української Радянської 

Соціалістичної Республіки      
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ВСТУП 

 

Сучасні динамічні зміни вітчизняного законодавства свідчать про 

глобальні загальнодержавні процеси реформування органів публічної 

адміністрації. Для Державної виконавчої служби (далі – ДВС) в Україні та 

державних виконавців реформа 2016 р., що запровадила змішану систему 

виконання рішень, створила нове правове поле їх функціонування і 

поставила перед необхідністю адаптації до конкуренції у сфері примусового 

виконання рішень.  

Останні кардинальні зміни правового регулювання функціонування 

системи примусового виконання рішень в Україні були зумовлені 

багатолітньою демонстрацією неефективності діяльності ДВС в Україні у цій 

сфері. Вітчизняна статистика за останні п’ять років засвідчувала реалізацію 

виконавчих документів лише в межах від 50 % до 65 %, а за сумами, що 

підлягали стягненню, – від 18 % до 40%. У 2016 р. зазначена тенденція 

тривала. Так, із 4 967 425 документів, що знаходились на виконанні у ДВС, 

на загальну суму 684 958 627 661 грн було виконано 848 714 на загальну 

суму 271 918 169 296 грн, що становило 18,1 % від загальної кількості 

виконавчих документів і 39,69 % від запланованих сум. Такі показники 

виконання рішень значно відстають від показників країн Західної Європи. 

Ситуація з низьким рівнем виконання рішень призвела до формування 

негативного іміджу державних виконавців серед населення України. Так, 

43,6 % опитаних громадян зазначили, що не мають довіри до державних 

виконавців. Сучасний стан умов праці в системі органів ДВС в Україні, 

рівень матеріального забезпечення і соціальної захищеності державних 

виконавців також не сприяє популярності цієї служби. Незадоволеність 

своєю роботою виявили 57 % опитаних державних виконавців, які зазначили, 

що не вважають свою професію престижною.  

Процеси прискорення євроінтеграції України потребували підвищення 

рівня виконання рішень уповноважених органів, проте низькі показники у 
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цій сфері та неефективність роботи ДВС в Україні призвели до радикальних 

змін у вітчизняній системі виконавчого провадження та запровадження 

інституту приватного виконавця. Водночас прийняті у 2016 р. Закони 

України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

втратили системність норм, характерну для попередніх нормативно-правових 

актів, що регулювали діяльність та адміністративно-правовий статус ДВС в 

Україні та державних виконавців. У чинних законах норми, що регулюють 

діяльність приватного виконавця, витіснили відшліфовані роками та 

сформовані традиціями практики правила, що регулювали діяльність ДВС в 

Україні, до підзаконних нормативно-правових актів, пристосувавши їх до 

нових умов змішаної системи виконання рішень. Склалася ситуація 

привілейованого врегулювання на рівні законів правового статусу приватних 

виконавців і рудиментарного визначення на рівні підзаконних актів статусу 

ДВС в Україні та державних виконавців. 

З урахуванням зазначеного, в умовах формування самостійної галузі 

виконавчого права, розроблення науковою спільнотою проекту Виконавчого 

кодексу є нагальна потреба у формулюванні нових, пристосованих до умов 

змішаної системи виконання рішень, концептуальних засад діяльності ДВС в 

Україні, фундаментом яких має стати Концепція розвитку ДВС. 

Питання примусового виконання рішень та правового статусу ДВС в 

Україні на різних історичних етапах привертали увагу представників різних 

галузей правової науки. Так, особливості виконавчого провадження 

досліджували: Ч. Н. Азімов, В. А. Бабич, Д. М. Бахрах, Б. Я. Бачук, 

С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, О. П. Ботезат, Д. Х. Валєєв, А. С. Васильєв, 

Ю. Г. Вдовина, М. Ю. Віхляєв, М. В. Голуб, Є. М. Гришко, О. С. Гусарова, 

М. А. Данілян, В. І. Євінтов, І. В. Зозуля, Р. А. Калюжний, О. М. Капля, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, С. П. Корнейчук, 

В. А. Кройтор, С. Ю. Лобанцев, П. С. Лютіков, Є. І. Мєзєнцев, 

Р. В. Миронюк, В. П. Нагребельний, О. В. Негодченко, С. В. Олефіренко, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
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І. В. Решетникова, Л. С. Самсонова, В. А. Селезньов, Д. М. Сібільов, 

С. Г. Стеценко, В. В. Сухонос, В. І. Тертишніков, Т. Д. Філатова, 

М. М. Фролов, С. Я. Фурса, В. Д. Чернадчук, К. В. Шкарупа, Т. О. Шкляр, 

М. Й. Штефан, М. М. Щупеня, Л. І. Якимів, В. В. Ярков.  

Безпосередньо елементи правового статусу ДВС в Україні були 

досліджені такими науковцями, як: О. С. Бадалова, К. В. Бернатович, 

С. К.  Гречанюк, О. В. Задорожня, Р. С. Калінін, Г. В. Коваль, 

М. Л. Лук’янова, Н. А. Сергієні, Д. В. Сіверін, Д. П. Фіолевський, а на рівні 

дисертаційних робіт окремі проблеми діяльності ДВС розв’язували такі 

науковці: А. М. Авторгов (2008 р.), Ф. В. Бортняк (2008 р.), Б. М. Гук 

(2010 р.), Р. В. Ігонін (2007 р.), О. С. Клименко (2011 р.), Л. В. Крупнова 

(2008 р.), А. І. Перепелиця (2005 р.), Н. А. Сергієні (2015 р.), Г. В. Стадник 

(2010 р.), О. О. Чумак (2016 р.), С. В. Щербак (2002 р.).  

Незважаючи на розмаїття наукових праць, не применшуючи здобутки 

їх авторів, необхідно зазначити, що комплексних наукових досліджень, 

присвячених ДВС, в Україні в умовах становлення змішаної системи 

виконання рішень, з акцентом на особливостях її реформування в сучасний 

період та формулюванням відповідної Концепції, ще не було. Зазначене 

зумовлює актуальність цього дослідження, його наукове та практичне 

значення. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., зокрема, комплексної науково-дослідної 

роботи «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до адміністративного 

законодавства та має безпосереднє відношення до Указу Президента України 

від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки», Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні, схваленої Розпорядженням 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%20%D0%94$
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Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р, Стратегії 

реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні на період до 2017 р., схваленої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р, Основних 

наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень 

у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., 

затверджених Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. 

№ 179 (п. 3.4.2.5), Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 2016–

2020 рр., затверджених Постановою загальних зборів НАПрН України від 

03 березня 2016 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства України та зарубіжних 

країн, а також вітчизняних, міжнародних наукових джерел і статистичних 

даних з’ясувати сутність, основні риси та закономірності становлення, 

потреби й проблеми практичної діяльності ДВС в Україні та сформулювати її 

науково обґрунтовану сучасну концепцію, що враховуватиме особливості 

становлення вітчизняної змішаної системи виконання рішень, окреслити 

шляхи її розвитку. Для досягнення зазначеної мети в дисертаційній роботі 

поставлено й виконано такі основні завдання: 

– встановити та охарактеризувати історичні й соціальні детермінанти 

ДВС в Україні, основні етапи становлення правових засад її діяльності; 

– охарактеризувати в історичній ретроспективі й визначити 

особливості вітчизняної моделі ДВС в Україні у системі публічної влади; 

– визначити місце, роль та основні засади примусового виконання 

рішень у діяльності ДВС в Україні; 

– визначити особливості іноземного досвіду правового регулювання 

діяльності представників державних органів у виконавчому провадженні; 

– окреслити систему та структуру ДВС в історичній ретроспективі та в 

сучасний період; 

– з’ясувати принципи, функції та повноваження ДВС в Україні; 
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– установити функціональні особливості здійснення управлінської 

діяльності органами ДВС в Україні; 

– розкрити зміст адміністративно-правового статусу державного 

виконавця в умовах змішаної системи виконання рішень; 

– установити зміст та особливості інформаційного забезпечення 

діяльності ДВС в Україні; 

– визначити правові засади взаємодії ДВС в Україні із суб’єктами 

публічного та приватного права; 

– виділити теоретико-правові підходи до визначення сутності 

контролю за діяльністю органів ДВС в Україні та її працівників; 

– теоретично обґрунтувати сутність сучасного правового режиму 

виконавчого провадження та гарантії дотримання прав людини; 

– охарактеризувати елементи виконавчого провадження та їх 

реалізацію ДВС в Україні; 

– окреслити правосуб’єктність ДВС в Україні як учасника виконавчого 

провадження; 

– систематизувати та розглянути виконавчі документи за рішеннями, 

що підлягають примусовому виконанню ДВС в Україні; 

– розкрити зміст правових гарантій діяльності державних виконавців та 

порядку притягнення їх до відповідальності; 

– розробити основні положення сучасної Концепції розвитку ДВС в 

умовах вітчизняної змішаної системи виконання рішень; 

– запропонувати напрями підвищення ефективності організації ДВС в 

Україні у сучасних умовах; 

– окреслити перспективи вдосконалення нормативно-правового 

регулювання діяльності ДВС в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

діяльності ДВС в Україні. 

Предметом дослідження є Державна виконавча служба в Україні: 

адміністративно-правове дослідження.  
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Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності 

філософських, загальнонаукових, спеціальних наукових методів, які мають 

своє безпосереднє застосування в юридичних дослідженнях. Серед 

загальнонаукових методів, що використовувалися, основним є діалектичний 

метод наукового пізнання, який дав можливість дослідити безперервний 

розвиток системи, структури, форм і методів роботи ДВС в Україні у процесі 

становлення цього інституту та сформовані особливості вітчизняної моделі 

цієї служби (підрозділи 1.1, 1.2). Метод семантичного аналізу застосовано 

для з’ясування змісту понять «адміністративно-правовий статус», «модель 

служби», «правовий режим» тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 3.1, 4.1). За 

допомогою історично-правового методу досліджено історичні етапи 

становлення відносин примусового виконання рішень на території сучасної 

України, характерні для них нормативні джерела; статус суб’єктів, 

уповноважених здійснювати примусове виконання рішень; методи та 

способи їхньої роботи на різних етапах становлення виконавчої служби на 

території України, а також визначено етапи еволюції правового статусу ДВС 

за часів незалежної України (підрозділи 1.1, 1.2). Формально-юридичний 

метод використано для констатації та аналізу окремих правових норм у сфері 

примусового виконання рішень органами ДВС в Україні (підрозділи 1.3, 3.2, 

3.3, 3.4). За допомогою логіко-юридичного методу сформульовано базові для 

дисертаційної роботи дефініції: «механізм виконання рішень», «механізм 

виконавчого провадження», «виконавчий процес», «виконавче 

провадження», «виконавча дія», «стадія виконавчого процесу», «суб’єкт 

виконавчого процесу», «примусове виконання рішень» тощо (підрозділи 1.3, 

3.1, 3.2, 3.4). Структурно-функціональний метод сприяв аналізу 

адміністративно-правового регулювання системи, структури, повноважень, 

засад і гарантій діяльності органів ДВС в Україні у сфері примусового 

виконання рішень, здійснення інформаційного забезпечення їх 
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функціонування й контролю за їхньою діяльністю (розділ 2). Застосування 

методів аналізу й синтезу дало змогу виявити основні тенденції та проблеми 

у сфері діяльності ДВС в Україні та державних виконавців, розробити 

концептуальні підходи щодо вдосконалення правового регулювання їх 

адміністративно-правового статусу (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.3, 

3.5, 4.1, 4.2). За допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано 

особливості зарубіжного досвіду правового регулювання діяльності 

представників державних органів у виконавчому провадженні (підрозділ 1.4). 

Зі спеціально-наукових методів юридичної науки використано формально-

догматичний метод, який дав змогу проаналізувати адміністративне 

законодавство, визначити нормативно-правовий зміст адміністративно-

правового статусу ДВС в Україні, виявити наявні проблеми та запропонувати 

можливі шляхи їх розв’язання (підрозділи 1.2, 2.4, 3.3, розділ 4).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також міжнародні нормативно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Державної 

служби статистики України за період 2011–2016 рр., відомості Єдиного 

реєстру судових рішень України та офіційних веб-сайтів суб’єктів публічної 

адміністрації, правова публіцистика, результати опитування 462 державних 

виконавців та 617 громадян у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській 

областях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням адміністративно-

правових засад діяльності ДВС в Україні та перспектив її розвитку, що 

враховує особливості становлення змішаної системи виконання рішень. У 

результаті проведеної роботи сформульовано нові наукові положення й 

висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  
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уперше: 

– визначено принципи взаємодії ДВС в Україні, державних виконавців 

із приватними виконавцями в умовах змішаної системи виконання рішень: 

чесної й добросовісної конкуренції; дотримання етики примусового 

виконання рішень; забезпечення режиму професійної таємниці виконавця; 

оперативного та вільного доступу виконавців до баз даних виконавчого 

провадження; взаємного обміну передовим досвідом виконання рішень; 

узгодження спільних дій; взаємної відповідальності; 

 розроблено концепцію розвитку ДВС в Україні, що враховує 

особливості вітчизняної змішаної системи виконання рішень, в якій 

визначено: загальні положення; мету й завдання; проблеми, на розв’язання 

яких спрямована зазначена Концепція; шляхи і способи розв’язання проблем, 

строки їх реалізації; порядок і форми контролю за виконанням Концепції; 

очікувані результати від її реалізації; 

 сформульовано поняття системи інформаційного забезпечення 

ДВС в Україні як частини управлінської діяльності з аналізу, планування та 

підготовки управлінських рішень, що являє собою безперервний процес 

обробки й використання інформації про стан функціонування системи ДВС в 

Україні, яка здійснюється за допомогою інформаційних засобів та методів, 

наслідком якої є формування інформаційних фондів і спрямована на 

забезпечення належного функціонування системи ДВС в Україні; 

 обґрунтовано й розроблено структуру Виконавчого кодексу та 

зміст його розділу, що визначає правовий статус ДВС в Україні як одного з 

основних суб’єктів виконавчого процесу;  

– визначено поняття професійної таємниці державних виконавців 

як інформації обмеженого доступу, яка стала відомою чи була створена 

державними виконавцями у зв’язку зі здійсненням ними своїх професійних 

чи службових обов’язків, яку вони повинні зберігати протягом усього часу 

своєї професійної діяльності, обіймаючи відповідні посади та після 

звільнення з ДВС, що на законних підставах та у визначеному порядку може 
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надаватись іншим особам, проте неправомірне розголошення або 

використання якої може спричинити настання негативних наслідків як для 

власника такої інформації, так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються 

законом; 

удосконалено: 

 наукові підходи до дослідження історіографії становлення 

джерел виконавчого провадження та механізму правового регулювання 

діяльності органів та осіб, що здійснювали примусове виконання рішень, 

зокрема автором окреслено такі віхи вказаного наукового процесу: 1) 

становлення української державності; 2) радянський період; 3) період 

незалежної України, які об’єднали сімнадцять історичних етапів; 

–  пропозиції щодо прийняття положення про Департамент ДВС 

Міністерства юстиції України, визначення його правового статусу через 

формулювання його визначення як органу Державної виконавчої служби, 

який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є його 

структурним підрозділом, підпорядковується йому й виконує завдання щодо 

забезпечення своєчасного, повного та неупередженого виконання рішень у 

порядку, встановленому законодавством; 

 положення щодо визначення ознак та формулювання поняття 

виконавчого процесу як урегульованого законодавством процесуально 

оформленого поетапного порядку провадження у виконавчих справах, який 

визначається системою взаємопов’язаних прав, обов’язків і виконавчої 

діяльності органів ДВС в Україні, приватних виконавців, сторін, 

представників сторін, прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта 

оціночної діяльності, що здійснюється з метою забезпечення виконання 

рішень у примусовому порядку; 

 теорії щодо системи принципів діяльності ДВС в Україні шляхом 

формулювання пропозиції з її доповнення відповідно до новел нового 

законодавства у сфері виконання рішень принципами сумлінності та 

конфіденційності, що розкриваються через обов’язок державних виконавців 
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не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати 

інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність, а 

також принципом недопущення конфлікту інтересів; 

 підходи до класифікації видів контролю за діяльністю ДВС в 

Україні за такими критеріями: 1) підконтрольний об’єкт – 1.1) глобальний 

контроль системи виконання рішень, що включає в себе контроль з боку 

державних органів за діяльністю Міністерства юстиції України, ДВС в 

Україні, державних виконавців, приватних виконавців та інших органів і 

установ, що виконують рішення, у їх комплексному поєднанні; 1.2) 

системний контроль, тобто контроль за окремою ланкою системи виконання 

рішень – Міністерством юстиції України, ДВС в Україні, системою 

самоврядування приватних виконавців, системою інших органів і установ, 

що виконують рішення; 1.3) локальний – контроль за діяльністю державних 

виконавців та приватних виконавців; 2) джерела отримання контролюючими 

органами інформації про діяльність ДВС в України – 2.1) документальний; 

2.2) фактичний ; 2.3) дистанційний (мережевий, електронний) контроль; 

3) територіальна належність контролюючого органу – 3.1) національний 

контроль; 3.2) іноземний; 3.3) міжнародний контроль; 

набули подальшого розвитку: 

 положення щодо визначення особливостей вітчизняної моделі 

ДВС в Україні як традиційної закритої моделі, що базується і розвивається на 

основі українського законодавства з урахуванням національних традицій, 

практики державотворення, сучасного реформування системи виконавчого 

провадження та державного апарату, матеріальних і фінансових можливостей 

державного бюджету; 

 зміст (в умовах становлення змішаної системи виконання рішень 

та концепції виконавчого процесу) поняття «виконавче провадження» як 

частини виконавчого процесу, що полягає у сукупності дій органів ДВС в 

Україні, державних та приватних виконавців у конкретній виконавчій справі, 
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які спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у 

межах повноважень та у спосіб, що визначені законодавством України; 

 підходи щодо класифікації елементів виконавчого процесу за 

такими критеріями: 1) за стадіями – логіка виконавчих дій; наслідки 

виконавчих дій; процесуальне оформлення; зв’язки між стадіями в межах 

виконавчого процесу; 2) за виконавчими провадженнями – вид акта, який 

виконується в примусовому порядку; вид зобов’язаного суб’єкта; характер 

дій, які мають бути здійснені боржником; система процесуальних дій у 

межах конкретного виду виконання; об’єкт виконавчої дії;  

 положення про зміст функцій ДВС в Україні через їх визначення 

як відносно самостійних та якісно однорідних напрямів діяльності цієї 

служби в особі її органів щодо своєчасного, повного і неупередженого 

виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – як основа для подальших 

наукових досліджень із відповідної проблематики (акт впровадження 

Дніпропетровського гуманітарного університету від 24.11.2016); 

— правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-

правової бази для створення концепції розвитку ДВС в Україні, внесення 

змін до чинного законодавства про виконавче провадження (лист Комітету з 

питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України № 04-29/15-

4720 від 28.12.2016); 

— правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

органів ДВС в Україні (акти впровадження Управління Державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Запорізькій області від 08.12.2016; Головного територіального управління 

юстиції в Дніпропетровській області від 26.12.2017); 

— навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 
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закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-

процесуальне право», під час підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідної навчальної дисципліни (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 10.02.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права; усі викладені в ньому положення й висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

монографії «Адміністративно-правове регулювання Державної виконавчої 

служби щодо примусового виконання рішень майнового характеру» (2012 р.) 

(здобувачу належить розділ 1); «Малозначність правопорушення як підстава 

звільнення від адміністративної відповідальності» (2012 р.) (здобувачу 

належать підрозділи 1.1, 2.1); «Розмежування компетенції органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування» (2015 р.) (здобувачу 

належить розділ 1) та словник термінів «Адміністративне право України» 

(2014 р.) (літери «Д», «С»). У дисертації ідеї та розробки, які належать 

співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 16 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні проблеми адміністративного законодавства 

України: шляхи його вдосконалення» (м. Івано-Франківськ, 2010 р.); 

«Підготовка спеціалістів юристів для ОВС: здобутки, проблеми та 

перспективи» (м. Херсон, 2010 р.); «Судоустрій України і проблеми 

судочинства» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); «Розвиток правової держави і 

громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики» 

(м. Херсон, 2011 р.); «Актуальні питання публічного та приватного права у 

контексті сучасних процесів реформування законодавства» (м. Херсон, 

2014 р.); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 

(м. Ужгород, 2014 р.); «Актуальні проблеми прав людини, держави та 

вітчизняної правової системи» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Правовые 
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реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных 

процессов» (м. Кишинев, 2014 р.); «Ludske a obcianske prava a slobody: 

мechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava» 

(м. Братислава, 2014 р.); «Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності» (м. Львів, 2014 р.); «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 2015 р.); «Право, держава та 

громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі 

євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Актуальні питання 

забезпечення публічної безпеки та правопорядку в сучасних умовах»  

(м. Дніпро, 2016 р.); «Інтеграція юридичної науки і практики як основа 

сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 2016 р.); 

«Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо 

захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Київ, 2016 р.); 

«Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» 

(м. Дніпро, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

52 наукових працях, у тому числі в 1 одноосібній монографії, 3 колективних 

монографіях, 1 словнику термінів, 31 науковій статті, з яких 22 опубліковані 

у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 6 статтях – у зарубіжних 

наукових виданнях, а також у 16 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ І. 

ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

1.1. Історичні та соціальні детермінанти Державної виконавчої 

служби 

 

Системна розбудова правової Української Держави постійно 

супроводжується вдосконаленням правових відносин у різних галузях права. 

Свого вдосконалення, безумовно, потребує адміністративно-правова 

діяльність Державної виконавчої служби України, яку не можна здійснити 

без дослідження її історичного виникнення та розвитку. Частина вчених 

розподіляє історію розвитку законодавства про виконавчу службу і 

провадження на періоди до судової реформи 1864 р. і після зазначеної 

реформи (з 1864 до 1917 р.). Одним з останніх з таких досліджень стала 

робота О.О. Чумака «Адміністративно-правові засади діяльності Державної 

виконавчої служби в Україні в умовах реформування органів виконавчої 

влади» [491, c. 10]. Цей науковець виділив такі, на його думку знакові 

періоди становлення інституту примусового виконання рішень в Україні: 

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 відбувалось на підставі правотворчого досвіду 

Радянської Росії шляхом фактичного дублювання відповідних російських 

нормативно-правових актів [491, c. 10]. На наш погляд, така періодизація 

дуже узагальнена, оскільки розвиток законодавства України мав суттєві 

відмінності, що обумовлювався періодами, які історики називають періодами 
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української державності, коли землі України були підпорядковані Великому 

князівству Литовському, а потім - приєднані до Польщі, тому на формування 

правової системи України вплинуло законодавство Литви та Німеччини, 

зокрема, Литовські статути й магдебурзьке право.  

З урахуванням зазначеного, пропонуємо визначити ще такі періоди 

розвитку правового регулювання відносин виконання рішень у період до 

незалежності України у 1991 р. 1) Х- ХІІІ століття, у цей період регулювання 

питань виконання рішень здійснюється на підставі окремих розрізнених 

договорів владних суб’єктів; 2) ХIV – XVII століття поява перших іноземних 

зводів норм – кодексів, що були прийняті для використання централізованою 

владою, що діяла в цей період на території України; 3) XVIIІ поява перших 

проектів кодексів та кодексів, що визначали порядок проведення 

примусового виконання рішень владних суб’єктів. 

Якщо говорити про еволюцію законодавства про виконавче 

провадження в цей період, варто наголосити на більшій прогресивності 

законодавства цих держав, тому перебування українських земель під владою 

інших держав у плані розвитку законодавства відіграло значну роль у 

подальшому розвитку українського законодавства про виконавче 

провадження.  

Доцільність історико-правового аналізу суспільних явищ 

підкреслювалася ще у ХІХ ст. ординарним професором Імператорського 

Московського університету І.Бєляєвим, який зазначав, що «саме у праві є 

очевидним зв'язок попереднього з наступним – кожний наступний закон є не 

що інше як розвиток попередніх, для яких він слугує чи доповненням, чи 

поясненням, чи обмеженням та відміною» [26, c. 23]. Аналіз цього договору 

свідчить про гіпотетичність зазначеної «потрійності» спрямованої на 

повернення краденого, з одного боку – спосіб покарання винної особи, а з 

іншого - забезпечення «гону», «відібрання», тобто поновлення порушеного 

права та справедливості. Це, на наш погляд, є першопричиною появи 

професійного виконання судових рішень тієї влади, яка за власною 
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спрощеністю (державного апарату) мала єдину законодавчу, виконавчу та 

судову силу, що позбавляло її гнучкості, об’єктивності у прийнятті рішень та 

здійсненні управління.  

Історію виникнення та розвитку виконавчої служби України, зазначає 

Худенко В.  В., необхідно було б простежити із часу його організаційного 

оформлення та законодавчого закріплення, але й до цього часу в Україні 

існує так зване «самоздійснення права», що інакше трактується як 

саморозправа, самодопомога, самозахист, яке було характерним ще для 

періоду до 1270 р. [480, c. 10]. Саме в Київській Русі майже до 1270 р. 

існувало так зване «самоздійснення права», що трактувалося як самозахист. 

Історичні пам’ятки свідчать про те, що першими органами виконання рішень 

суду на Русі були пристави, про яких уперше згадується в договорі Великого 

Новгороду з князем Ярославом 1270 р. [273, c. 140]. Вони були службовими 

особами й призначались на службу князем, а їх обов’язком, крім виконання 

судових рішень, було також затримання боржника на вимогу стягувача та 

забезпечення явки осіб, що викликались до суду. Стародавня пам’ятка 

«Руська правда» встановила здійснення повної влади кредитора над 

боржником. Як зазначають В. Гуреєв, В. Гущин, М. Тарасова, С .Фурса, 

С. Щербак на території, що на нині день належить Україні, до 1270 р. 

існувало так зване «самоздійснення права». Такі заходи дозволялися і 

підтримувалися тогочасною владою, що набувала професіоналізації. Це 

підтверджується окремими історичними пам’ятками правової культури, 

зокрема у «Договорі між греками і Руссю» 912 р. зазначалося: «А якщо 

віддається в руки крадій, нехай буде він узятий тим же, у кого буде украдено, 

і зв’язаний буде, і віддасть те, що посмів украсти, однак віддасть потрійно» 

[125, c. 20]. Наведені приклади свідчать про джерела зародження одного із 

способу відновлення порушеного права яке раніше тлумачилось як 

саморозправа, самодопомога, а на даному етапі сформувалося система 

самозахисту. 
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Зробимо короткий аналіз змісту іще двох правових документів тієї 

доби. У «Договорі Романа, Костянтина і Стефана з Ігорем» від 944 р. 

записано, що у разі вбивства християнина русином чи русина християнином, 

родичі вбитого мають право на затримання убивці та його вбивство [125, c. 

25]. Згідно п.1 «Руської правди» «Аже оубиеть мужъ мужа, то мьстити брату 

брата, любо отцю, ли сыну, любо брату чадо, ли братню сынови» [451]. На 

Русі існував також і звичай «божого суду», коли спірна справа розв’язувалася 

поєдинком [124, c. 35]. Вочевидь, зазначені відносини мають або первісний 

характер - у вигляді кровної помсти, або канонічний - у вигляді поєдинку. У 

досліджених актах відсутні матеріальне та моральне задоволення, спрямовані 

на компенсацію шкоди та окреслення подальших перспектив розвитку 

майнових відносин в інтересах потерпілих (дітей-сиріт, вдів, батьків 

похилого віку тощо).  

Розвиток правової історії наштовхує нас на думку про те, що інтереси 

позивача (потерпілої сторони) були владно незахищеними, якщо немає злиття 

влади та позивача в одній особі. Соціальний примус спрацьовував, якщо було 

достатньо сил і засобів здійснити «божий суд» або довести інший до реалізації. 

Позитивним аспектом цього правового стану є те, що позивач мав свободу 

вибору сторони, яка б здійснила владний примус або здійснював його 

самостійно. На підставі зазначеного виникає необхідність у сучасних умовах 

надати позивачеві такий адміністративно-правовий стан примусового виконання 

рішень судових та інших юрисдикційних органів, за яким ця особа може вільно 

обрати або Державну виконавчу службу, або приватного виконавця для 

забезпечення захисту своїх прав, свобод та інтересів. Є.Д. Беляєв вважає, що 

наявність двох конкуруючих сторін з єдністю законодавчо закріплених 

повноважень сприятиме усуненню такого явища як «колекторські послуги» [26]. 

Як зазначають В. Піляєва та А. Рогожин, на території Давньої Русі а саме у 

Галицько-Волинській землі ХІІІ - XIV ст. функції виконання судових рішень і 

проведення у життя державних актів здійснювалися слугами князя: дитячими – 

молодшими членами дружини, що виконували його доручення [124, c. 104] та 
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мечниками. Останні були служителями князівського суду – тримали меча як 

символ правосуддя [282, c. 8].  

Продовжуючи аналіз історичних прикладів та правових пам’яток 

давнини підтримуємо позицію Євреінова К., який прийшов до думки, що 

виконавча служба була більш розвиненою у тих землях Русі, де відбулася 

концентрація населення, ефективно функціонувала економіка, культура, 

право, а цивільно-правові спори вимагали професійного виконання. Це 

підтверджується змістом Новгородської і Псковської судних грамот, за 

якими стягнення зверталось як на рухоме, так і на нерухоме майно боржника, 

а також на особу боржника. Дослідження такої пам’ятки, як «Судебник 

Ивана III» 1497 р., знайомить нас з такими способами виконання судових 

рішень, як звернення стягнення на майно боржника і правіж. Останній спосіб 

свідчить про встановлення повної влади кредитора над боржником, що у 

сучасних умовах правового життя вважається злочином. Досить цікавим 

запозиченням для виконавчого провадження із тогочасного історичного 

документа є звернення стягнення на будинок в останню чергу, у разі 

значного перевищення вартості будинку боржника суми боргу, то 

стягнення здійснюється з іншого майна боржника в інтересах кредитора. 

Дослідник К. Євреінов писав, що «правіж – це дикий звичай «вибивання» 

боргів гнучкими різками або батогом» [75, c. 4]. У Судебнику згадуються 

судові виконавці – тижневики (рос. недельщики). Це були посадові особи, до 

обов’язків яких входило виклик до суду сторін, арешт та тортури 

обвинувачених, організація судового поєдинку та виконання рішень суду. 

Вони також призначалися судом за проханням стягувача для надання йому 

допомоги у розшуку боржника та правлення його до суду. Свою назву 

зазначені виконавці отримали через те, що здійснювали свої обов’язки по 

тижнях, чергуючи службу з відпочинком [68, c. 33]. Таке нормування часу 

служби було корисним для ведення господарювання того періоду, коли 

домінувало патріархальне господарство.  
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Таким чином, виконання судових рішень князів здійснювалося 

дитячими, мечниками та тижневиками, які мали статус державних 

службовців. Частіше зазначені особи надавали позивачеві допомогу щодо 

отримання боргу, яку можна розцінити як державну підтримку із 

забезпечення інтересів стягувача щодо поновлення порушених прав. Названі 

посадові особи, зазначає О.С. Клименко, були складовою протомеханізму 

адміністративно-правового регулювання примусового виконання рішень 

майнового характеру. Дослідження інституту державних виконавців за 

історичними правовими пам’ятками, наполягає О.С. Клименко, дозволяє 

констатувати його міжгалузевий характер: адміністративний, цивільний, 

охоронно-захисний (кримінально-процесуальний), судово-розшуковий та 

судово-виконавчий [144, c. 130 ].  

У наступні історичні періоди міжгалузевий інститут виконавчого 

провадження формувався на підставі впливу законодавства Польщі, Литви, 

Німеччини, під владою яких перебувала значна частина українських земель 

XIV - XVII ст. Найбільш прогресивними нормативно-правовим актами того 

періоду були магдебурзьке право та Литовські статути, які діяли й на 

території України. Основним актом магдебурзького права вважається 

Саксонське зерцало укладене у ХІІ – ХІІІ ст. Якщо звернутися до 

магдебурзького права цього періоду [414, c. 247], то в ньому чітко зазначено 

про судового виконавця, який вибирався суддею з-поміж вільних громадян та 

мав право «брати забезпечення, заарештовувати, накладати заборони щодо 

будь-якої людини та її майна по праву, коли він уповноважений до того 

судовим рішенням», отримував заробіток за рахунок боржників. У ст. 56 

цього документу визначені повноваження судового виконавця, що обирався 

суддею з числа вільних громадян. Він мав право брати забезпечення, 

заарештовувати, накладати заборони щодо будь-якої людини та її майна по 

праву, коли він уповноважений до того судовим рішенням та отримував 

заробіток за рахунок боржників. Удосконалений механізм примусового 

стягнення боргів, із вирахуванням винагороди за роботу державному 
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виконавцеві у сучасній Україні, був ще визначений у правовій пам’ятці 

«Саксонське зерцало» діє й сьогодні, а відтак визнавався перспективним 

протягом восьми століть. Продовжуючи дослідження пам’яток правової 

історії, звернемо увагу на зміст І Литовського статуту 1529 р., де визначено, 

що рішення суду виконувалися дитячими, які служили при воєводах чи 

старостах. Однак до їх послуг зверталися у випадках, коли було вчинено 

тяжкий злочин, або пан, якому належала особа, що вчинила злочин, не 

виконував власноруч рішення суду [277, c.91]. Зі змісту досліджуваного 

документу виділімо те, що посада дитячого існувала вже протягом трьох 

століть, що говорить про її корисність та бажаність у державно-

організованому суспільстві протягом кількох епох на території України. 

На Лівобережній Україні на початку XVІ ст. функції органів виконання 

здійснював посильний суду, що прибував до місця виконання рішень для 

стягнення майна в присутності трьох шляхтичів, яких запрошував, той на 

чию користь виконувалась постанова. Трохи згодом старшим судовим 

виконавцем на Україні стає возний. На українських землях у період 

гетьманщини норми Литовського статуту і Магдебурзького права 

залишалися діючим правом, але не в повній мірі. Внаслідок проведеної 

кодифікації українського права, був вироблений проект кодексу, що 

називався «Права, за якими судиться малоросійський народ». Нажаль він не 

набрав чинності юридично, проте застосовувався на практиці. В ньому була 

регламентована система сплати боргів і система заходів примусового 

стягнення до боржників.  

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що на території України з 

кінця XIV по першу половину XVII ст. існувало два напрями виконання 

судових рішень. Згідно з першим, судові виконавці були посадовими 

особами, входили до складу судових органів і безпосередньо виконували 

судові рішення (державні виконавці). Другий характеризується наявністю 

безпосередніх судових виконавців, але їх права делеговано земельним 

володільцям, тобто панам, що зменшувало необхідну кількість безпосередніх 
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державних службовців у сфері державної влади та вимагало сталої системи 

контролю за виконанням судових рішень (приватні виконавці). Історичний 

факт функціонування зазначених вище видів суб’єктів примусового 

виконавчого провадження сприяли формуванню наукових поглядів про 

співіснування інститутів державних та приватних виконавців, а у 

подальшому запровадження інституту приватних виконавців в сучасній 

Україні.  

Продовжуючи хронологічний аналіз пам’яток правової культури, 

звернемося до кодексу законів Русі, прийнятого на Земському соборі 1649 р., 

- «Соборного Уложения» 1649 р. За Уложенням пристав провадить виконавчі 

дії під керівництвом воєвод. У цьому документі відображена розвинена 

система способів виконання судових рішень – продаж рухомого і нерухомого 

майна, правіж, видача головою до викупу, відрахування із жалування 

стрільців. Виконання судових рішень здійснювалося, як і за Судебником 

1497 р., тижневиками, а рішення щодо розшуку доручних записів або 

позивача, відповідача чи поручителя – приставами [450, c. 113-127]. 

Одночасно на території Запорізької Січі у XVI-XVII ст. військовий осавул 

стежив за виконанням судових рішень кошового отамана і військової ради [ 

[124, c. 169]. Отже, ми бачимо частковий перехід повноважень щодо 

примусового виконання рішень судів до поліцейської та військової систем. 

Поглиблення цієї тенденції можна спостерігати під час петровських 

нововведень, коли Указом від 24.05.1700 р. «Про посилання солдатів 

палацового караулу для розшукової роботи і надання до Судного приказу 

відповідачів та для стягнення з них митних грошей та позовів стягувачів» 

припинене направлення приставів та подьячих з Судового приказу, замість 

яких направляли солдат за необхідністю» [68]. Слід наголосити, що 

виконання рішень виділилось в самостійну стадію процесу і пристави стали 

царськими чиновниками. Незаможних боржників посилали на будівництво у 

Петербурзі, військових споруд. У другій половині XVІІ ст. за указом від 31 

січня 1783 р. у всіх губерніях Росії були засновані робітні будинки, куди 



26 

посилались боржники для відпрацювання боргу. Пізніше, згідно із «Статутом 

Благочиння» 1782 р. та «Сводом законов» 1835 р. посада пристава 

скасовується остаточно і виконання судових рішень передається загальній 

поліції – квартальним та становим приставам, які не залежали від судів і, 

окрім виконання їх рішень, мали й інші повноваження, що значно 

уповільнювало їх виконання [502, c. 14]. Названий приклад висвітлює 

негативність змішування повноважень декількох правоохоронних органів, що 

призводить до перевантаження системи виконання зайвими обов’язками і 

відповідно тягне уповільнення процесу примусового виконавчого 

провадження судових рішень. 

Історично-правова природа виконавчого провадження на початок 

XVIII ст., зазначає В. В. Пиляєва характеризується примусовим виконанням 

судових рішень загальною поліцією [285, c. 8]. Таким чином, наголошує Р. 

Х. Валеєва, за часів Петра I пристав стає царським чиновником [35]. На 

Лівобережній Україні на початку XVIII ст. функції органів виконання, 

стверджує А. Й. Пашук, здійснював посильний суду, що прибував до місця 

виконання рішення про стягнення майна в присутності не менше, ніж трьох 

шляхтичів, котрих запрошувала особа, на чию користь виконувалась 

постанова. Якщо боржник чинив опір, то посилали двох посильних і 

запрошували п’ятьох шляхтичів, а коли й так не вдавалося досягти успіху, то 

над боржником «сильною рукою должна быть отправа учинена» [278, c. 142].  

Характеризуючи особливості виконавчого провадження на території 

сучасної України у період української державності, слід зазначити, що норми 

Литовського статуту та магдебурзького права залишались чинним правом і в 

період гетьманщини, проте не знаходили в тогочасній Україні повного 

застосування. У результаті проведеної кодифікації українського права, що 

закінчилася у 1743 р., був вироблений проект кодексу українського права, що 

називався «Права, по которым судится малороссийский народ». На жаль, цей 

проект так і не набрав чинності юридично, але застосовувався на практиці. У 

ньому досить регламентованою була система сплати боргів і, відповідно, 
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система заходів примусового стягнення до боржників. Так, «Права, по 

которым судится малороссийский народ», містили цілу главу (глава 16 «Про 

борги, заклади, поруки, поклажу і про арешт»), в якій були визначені 

черговість задоволення вимог декількох кредиторів на заставлене майно, 

черговість задоволення вимог кредиторів на майно боржника, пропорційність 

задоволення вимог у разі нестачі майна для повного задоволення вимог, 

відсутність строку позовної давності щодо боргових зобов’язань, порядок 

продажу майна боржника [298]. Серед заходів примусового стягнення 

передбачалась передача боржника в службу кредитору, причому в певних 

випадках з дружиною та дітьми, арешт спочатку майна боржника, а потім 

самого боржника (правда, з умовою його харчування кредитором, якщо він 

незаможний). Особливу увагу хотілося б звернути на такий захід стягнення, 

як арешт боржника, причому в артикулі 43 глави 16 «Прав, по которым 

судится малороссийский народ», зазначалося, що арешт провадиться щодо 

незаможних осіб та ненадійних, особливо гравців у карти, пияків та 

марнотратців, причому не зазначалося, на який саме строк. Досить цікавим 

запозиченням із тогочасного законодавства про виконавче провадження є 

звернення стягнення на будинок в останню чергу, а також положення щодо 

того випадку, коли вартість будинку боржника значно перевищує суму боргу, 

проводити стягнення з іншого майна боржника.  

У подальшому згідно зі «Статутом Благочиння» 1782 р. посада 

пристава була скасована. Органами виконання судових рішень стали управи 

благочиння, тобто поліція. Ще пізніше «Свод законов» 1835 р. покладав 

виконання на загальну поліцію – квартальних та станових приставів. Про 

наслідки цього зазначали вчені. Так, К. Малишев звертав увагу на те, що 

поліція – «особлива каста, яка не залежала від судів і була перевантажена 

великою кількістю інших справ, тому стягнення тягнулись роками і 

десятками років» [236, c. 70].  

За Указом Петра I незаможних боржників посилали на будівництво 

Петербурга, військових споруд та інших об’єктів, оскільки замість 
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примусового заходу «видача головою» вводилася кримінальна 

відповідальність незалежно від розміру боргу – три роки заслання на каторгу, 

а після – «быть должнику на Азове». У другій половині ХVIIІ ст. за Указом 

від 31 січня 1783 р. у всіх губерніях Росії було засновано робітні будинки, 

куди висилались боржники для відпрацювання боргу. «Устав о банкротах 

1800 г.» свідчив, що неоплатні боржники, незалежно від суми боргу, замість 

заслання, підлягали тюремному ув’язненню строком до п’яти років, після 

чого стягнення з них припинялось.  

На основі аналізу Статуту цивільного судочинства заходами стягнення, 

що були спрямовані проти особи боржника, можна вважати особистий арешт 

боржника, заборону боржникові виїжджати з місця проживання або 

тимчасового перебування, виклик боржника для надання відомостей про 

кошти для задоволення вимог стягувача. Особливостями розвитку цивільного 

обігу в той час був зумовлений і такий окремий захід, як звернення стягнення 

на нерухоме майно. До речі, у періоди перебування України під владою 

інших держав і пізніше, але до прийняття Статуту цивільного судочинства, і 

при виконанні рішень на території українських земель цей захід також 

існував, і в «Правах, по которым судится малороссийский народ» (глава 16, 

артикул 12) зазначено, що спочатку стягнення зверталося на гроші боржника, 

а якщо грошей у нього немає, тоді, у першу чергу, на рухоме майно, і лише 

потім – на нерухоме.  

Заворотько П.П. зазначає, що судова реформа 20 листопада 1864 р. 

змінила становище. Вона заснувала особливий стан судових приставів, що 

належали до судової системи як спеціальні службові особи для виконання 

судових рішень і, згідно зі ст. 937 «Устава гражданского судопроизводства» 

1864 р., при касаційних департаментах правлячого сенату, судових палатах і 

окружних судах, а також при мирових суддях та їх з’їздах [90, c. 9]. 

Пастухов В. П., наголошує, що у цей час суд відсторонювався від 

керівництва органами виконання й виконавче провадження фактично ставало 

позасудовим інститутом [275, c. 4]. Виконання судових рішень за зазначеним 
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актом було самостійним і дійсно відокремленим провадженням, в якому діяв 

судовий пристав, що було досить прогресивним для того часу. Валеева Р.Х., 

наголошує, що ні суд, ні органи прокуратури за своєю ініціативою не 

зобов’язані були здійснювати контроль за діяльністю судового пристава. За 

всіма діями судового пристава могли наглядати тільки стягувач та боржник 

[37, c. 5]. Так створилась єдина система виконавчих органів. Судові пристави 

вважались поліцією в судових установах. До виконання службових 

обов’язків судові пристави допускалися після представлення застави на 

випадок стягнення по службі і приведення до попередньої присяги. Йому 

видавалася свідоцтво та особливий знак, печатку. Судовий пристав діючи за 

указом верховної влади, знаходився під охороною закону, і тому будь – який 

опір йому, чи образа при виконанні службових обов’язків карались, як за 

злочин проти влади. Проте він не був «сліпим виконавцем». Йому надавалося 

право призначати на особистий розсуд строки добровільного виконання 

рішень. Цікавим на той час було питання винагороди судовим приставам, 

воно приносило їм прибуток. Винагорода за провадження виконання судових 

рішень підраховувалась ними самими і підлягала авансуванню. Судова 

реформа 1864 р. сприяла появі таких нормативно-правових статутів: 

цивільного судочинства, кримінального судочинства, статут про покарання, 

що накладаються мировими суддями, Установа про судове положення. 

Перший і останній з перерахованих актів забезпечували появу інституту 

судових приставів на зразок європейських стандартів того часу. Так, при 

касаційних департаментах Правлячого сенату, судових палатах і окружних 

судах, а також при мирових суддях та їх з’їздах з’явилися судові пристави, 

які виконували судові рішення, маючи статус спеціальних службових осіб 

[282, c. 5–7]. І. Фойницький зазначав, згідно з «Статутом кримінального 

судочинства» (1896 р.) вироки про грошові утримання виконувалися 

частково: судовими приставами, чинами поліції, самими утримувачами за 

одержаними ними виконавчими листами [470]. Примусове виконання рішень 

суду, наголошує Пашков С., мало цілий арсенал заходів, спрямованих проти 
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боржника: особистий арешт, заборону виїжджати з місця проживання або 

тимчасового перебування, виклик боржника до суду для надання відомостей 

про кошти, необхідні для задоволення вимог стягувача, примусове вилучення 

нерухомого та рухомого майна [277]. Отже, судовий пристав володів цілою 

системою адміністративно-правових засобів, які забезпечували примусове 

виконання рішень майнового характеру. 

Найбільш позитивним, на наш погляд, організаційним заходом 

діяльності судових приставів того часу було їх об’єднання у товариства з 

круговою порукою, що надавало їм можливість відшкодовувати збитки за 

завдану будь-ким з них шкоду, стежити за професійністю виконання 

обов’язків та позбавлятися від осіб, які шкодять спільній справі судового 

виконання [282, c. 5–7]. Вважаємо, що така корпоративно-асоціативна 

діяльність є вкрай необхідною для сучасних державних і приватних 

виконавців, що сприятиме верховенству права і пануванню законності в 

України. Сучасна практика країн ближнього зарубіжжя показує ефективність, 

доцільність та дієвість подібних об’єднань. Так, 17 лютого 2006 р. створено 

«Союз судових виконавців Республіки Казахстан» [126] з метою захисту 

інтересів судових виконавців та вирішення нагальних потреб цієї служби. 

Разом із цим виконавче провадження характеризувалося 

уповільненістю, з приводу чого вчений-юрист В. Шимановський 

стверджував, що в царській Росії навіть при безперешкодному виконанні 

судових рішень із часу проголошення до його остаточного виконання 

проходило понад два роки [497, c. 26]. Також учені звертали увагу на 

дорожнечу виконавчого провадження, яке покладало всі витрати з виконання 

на сторони. Вчені пояснювали це досить своєрідно: «Процеси – такі самі 

нещастя, як і хвороби, а лікарів зобов’язані винагороджувати хворі» [41, c. 

476]. Особливу увагу слід приділити заходам примусового виконання, що 

застосовувались у виконавчому провадженні. Ще із часів існування 

стародавньої пам’ятки права «Руська правда», нагадує Л.В. Черепнина, 

передбачалось здійснення повної влади кредитора над особою боржника. 
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Звернення стягнення на особу боржника було характерним і для інших 

держав. Так, наприклад, у Римі кредитор міг розрубати на частини тіло 

невиправного боржника. У Норвегії право надавало можливість відрізати 

неспроможному боржникові ту або іншу частину тіла [272, c. 77-79].  

У результаті проведено аналізу виявлено, що основними історичними 

правовими джерела виконавчого права та визначали правовий статус 

виконавців рішень уповноважених органів та суб’єктів того часу, що діяли на 

території України були: Договір Романа, Костянтина і Стефана з Ігорем від 

944 р., Договір Великого Новгороду з князем Ярославом 1270 р.; Руська 

правда, Судебник Івана III 1497 р.; Магдебурзьке право - Саксонське зерцало 

укладене у ХІІ - ХІІІ ст., І Литовський статут 1529 р.; Кодекс законів Русі, 

прийнятий на Земському соборі 1649 р., Соборне Уложення 1649 р., Указ від 

24.05.1700 р. «Про посилання солдатів палацового караулу для розшукової 

роботи і надання до Судного приказу відповідачів та для стягнення з них 

митних грошей та позовів стягувачів»; проект кодексу українського права, 

що називався «Права, по которым судится малороссийский народ» у 1743 р.,; 

Статут Благочиння 1782 р.; Устав о банкротах 1800 г.; «Свод законів» 1835 

р., Статут цивільного судочинства 1864 р., Статут кримінального 

судочинства» 1896 р. 

Виявлено способи виконання судових рішень, що існували у різних 

історичних етапах цього періоду, а саме: 1) самоздійснення права, яке інакше 

тлумачиться як саморозправа, самодопомога, самозахист (наприклад, у разі 

вбивства християнина русином чи русина християнином, родичі вбитого 

мають право на затримання убивці та його вбивство); 2) звичай «божого 

суду», коли спірна справа розв’язувалася поєдинком; 3) способами 

виконання судових рішень, як звернення стягнення на майно боржника і 

правіж; 4) звернення стягнення на нерухоме майно, звернення стягнення на 

будинок в останню чергу, у разі значного перевищення вартості будинку 

боржника суми боргу, то стягнення здійснюється з іншого майна 

боржника в інтересах кредитора (запозичення для сучасного виконавчого 
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провадження із тогочасного історичного документа); 5) способів 

виконання судових рішень – продаж рухомого і нерухомого майна; 6) видача 

головою до викупу; 7) відрахування із жалування стрільців; 8) направлення 

незаможних боржників на будівництво військових споруд; 9) кримінальна 

відповідальність незалежно від розміру боргу – три роки заслання на каторгу; 

10) направлення до робітних будинків, куди висилались боржники для 

відпрацювання боргу; 11) неоплатні боржники, незалежно від суми боргу, 

замість заслання, підлягали тюремному ув’язненню строком до п’яти років, 

після чого стягнення з них припинялось; 12) серед заходів примусового 

стягнення передбачалась передача боржника в службу кредитору, причому в 

певних випадках з дружиною та дітьми, арешт спочатку майна боржника, а 

потім самого боржника (з умовою його харчування кредитором, якщо він 

незаможний).  

З наведеного переліку вбачається історичне коріння таких засад 

сучасного виконавчого провадження : спочатку стягнення зверталося на 

гроші боржника, а якщо грошей у нього немає, тоді, у першу чергу, на 

рухоме майно, і лише потім – на нерухоме, і в останню чергу на житло 

боржника; продаж рухомого і нерухомого майна боржника; кримінальна 

відповідальність боржника у визначених законом випадках; відрахування із 

заробітної плати на покриття боргу. Історично перевірена ефективність 

трудової повинності боржника для відпрацювання боргу при відсутності у 

нього майна, можу бути запроваджена і у чинне законодавство, наприклад у 

вигляді громадських робіт. 

Історичними способами забезпечення виконання рішень були наступні 

заходи: 1) запрошення для виконання рішення суду інших осіб як свідків цієї 

дії посильного суду, наприклад посильний суду, що прибував до місця 

виконання рішення про стягнення майна в присутності не менше ніж трьох 

шляхтичів, котрих запрошувала особа, на чию користь виконувалась 

постанова, а якщо боржник чинив опір, то посилали двох посильних і 

запрошували п’ятьох шляхтичів, а коли й так не вдавалося досягти успіху, то 
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до боржника застосовувався фізичний примус для виконання вимог судового 

посильного; 2) застосовувалась черговість задоволення вимог декількох 

кредиторів на заставлене майно, черговість задоволення вимог кредиторів на 

майно боржника, пропорційність задоволення вимог у разі нестачі майна для 

повного задоволення вимог; 3) сприяло поверненню боргів відсутність 

строків позовної давності щодо боргових зобов’язань; 4) передбачався 

порядок продажу майна боржника; 5) арешт боржника, застосовувався в 

основному до незаможних осіб та ненадійних, особливо гравців у карти, 

пияків та марнотратців, причому не зазначалося, на який саме строк; 6) 

заборона боржникові виїжджати з місця проживання або тимчасового 

перебування; 7) виклик боржника для надання відомостей про кошти для 

задоволення вимог стягувача; 8) особистий арешт. Отже, в процесі 

історичного становлення системи виконання рішень на території України 

було напрацьовано цілу низку адміністративно-правових засобів, які 

забезпечували примусове виконання рішень майнового характеру, частина з 

яких використовується і зараз. 

З’ясовано, що судова реформа 20 листопада 1864 р. змінила становище. 

На цьому етапі зародились окремі засади системи приватних виконавців, але 

які ще були обмежені становищем службової особи. Реформа 20 листопада 

1864 р. заснувала особливий стан судових приставів, що належали до судової 

системи як спеціальні службові особи для виконання судових рішень і, згідно 

зі ст. 937 «Устава гражданского судопроизводства» 1864 р., при касаційних 

департаментах правлячого сенату, судових палатах і окружних судах, а також 

при мирових суддях та їх з’їздах. виконавче провадження фактично ставало 

позасудовим інститутом. Ні суд, ні органи прокуратури за своєю ініціативою 

не зобов’язані були здійснювати контроль за діяльністю судового пристава. 

За всіма діями судового пристава могли наглядати тільки стягувач та 

боржник. Так створилась єдина система виконавчих органів. Судові пристави 

вважались поліцією в судових установах. До виконання службових 

обов’язків судові пристави допускалися після представлення застави на 
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випадок стягнення по службі і приведення до попередньої присяги. Йому 

видавалася свідоцтво та особливий знак, печатку. Судовий пристав діючи за 

указом верховної влади, знаходився під охороною закону, і тому будь – який 

опір йому, чи образа при виконанні службових обов’язків карались, як за 

злочин проти влади. Проте він не був «сліпим виконавцем». Йому надавалося 

право призначати на особистий розсуд строки добровільного виконання 

рішень. Винагорода за провадження виконання судових рішень 

підраховувалась ними самими і підлягала авансуванню. 

У 1896 р. отримали свій прояв перші витоки самоорганізації судових 

приставів. Організаційним заходом діяльності судових приставів того часу 

було їх об’єднання у товариства з круговою порукою, що надавало їм 

можливість відшкодовувати збитки за завдану будь-ким з них шкоду, 

стежити за професійністю виконання обов’язків та позбавлятися від осіб, які 

шкодять спільній справі судового виконання.  

На території України з кінця XIV по першу половину XVII ст. існувало 

два напрями виконання судових рішень. Згідно з першим, судові виконавці 

були посадовими особами, входили до складу судових органів і 

безпосередньо виконували судові рішення (державні виконавці). Другий 

характеризується наявністю безпосередніх судових виконавців, але їх права 

делеговано земельним володільцям, тобто панам, що зменшувало необхідну 

кількість безпосередніх державних службовців у сфері державної влади та 

вимагало сталої системи контролю за виконанням судових рішень (приватні 

виконавці). Історичний факт функціонування зазначених вище видів 

суб’єктів примусового виконавчого провадження сприяли формуванню 

наукових поглядів про співіснування інститутів державних та приватних 

виконавців, а у подальшому запровадження інституту приватних виконавців 

в сучасній Україні. 

З’ясовано, що у досліджених актах давнини відсутні матеріальне та 

моральне задоволення, спрямовані на компенсацію шкоди та окреслення 
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подальших перспектив розвитку майнових відносин в інтересах потерпілих, 

дітей-сиріт, вдів, батьків похилого віку тощо.  

Загальновідомо, що здійснення виконавчого провадження у правових 

системах сучасних країн близького зарубіжжя ґрунтується на окремих 

запозичених елементах правової системи колишнього Радянського Союзу 

(1917-1991 рр.). Аналіз історично-правових документів того періоду 

засвідчує, що судова система царської Росії разом із інститутом приставів 

була скасована після Жовтневої революції Декретами «Про суд» №1 від 

22.11 1917 р. та «Про суд» № 2 від 15.02.1918 р. Так, ст. 35 Декрету РНК 

РРФСР «Про суд» № 2 проголошує повноваження Червоної гвардії та міліції 

на виконання рішень і вироків [70]. У перші місяці існування радянської 

влади, зазначає Валеєва Р.Х., нові органи виконання судових рішень 

організовувались з ініціативи народу, і виконували їх різні органи. За 

твердженням учених, рішення судів по цивільних справах і вироки по 

кримінальних справах виконували судові виконавці, органи міліції, волосні 

та сільські виконкоми [36 , с. 35]. Першим законодавчим актом про суд 

Української РСР була Постанова Народного Секретаріату «Про 

запровадження народного суду» від 4 січня 1918 р., яка прямо вказувала на 

ліквідацію посад судових приставів, а інститут судових виконавців за часів 

радянської влади вперше створювався Тимчасовим положенням про народні 

суди і революційні трибунали Української РСР, що затверджувалось 

Декретом РНК УРСР «Про суд» від 14 лютого 1919 р. для сприяння 

народним судам у діяльності з виконання судових рішень. Нове радянське 

законодавство про виконавче провадження скасувало засоби примусового 

виконання, що діяли у царській Росії, і встановило принцип недоторканності 

особи боржника. Арешт боржника, його особистий обшук, привід до суду 

для встановлення майнового стану, оголошення боржника неспроможним та 

інші засоби, спрямовані проти особи боржника, були скасовані, що 

позначилось як зниження гарантій стягувача у виконавчому провадженні.  
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Таким чином, виконавче провадження здійснювалося особами, які не 

мали належної професійної підготовки та чітко окреслених адміністративно-

правових засобів примусового виконання рішень майнового характеру. Це 

породжувало беззаконня та свавілля у ході виконавчих дій, у тому числі на 

території України. 

Після лютневої революції 1917 р. Тимчасовий уряд, захопивши владу, 

істотно не змінив судової системи. Він скасував особисте затримання 

боржників, оголошених неспроможними у торгівлі, до визначення їх 

неспроможності. С. Фурса та С. Щербак свідчать, що на підставі 

Тимчасового положення про народні суди й революційні трибунали 

Української РСР, яке було затверджене Декретом РНК УРСР «Про суд» від 

14 лютого 1919 р., вперше був створений інститут судових виконавців в 

Українській РСР [470, c. 12]. Таким чином, у аналізованому документі 

виконавче провадження поєднало державну революційну ідеологію з 

елементами професійного примусового виконання судових рішень з 

пріоритетом інтересів держави. А. Авторгов [171, с. 18] та Фаткуллин Ф.Н. 

[470] звертають увагу на те, що радянське законодавство про виконавче 

провадження, зокрема Тимчасова інструкція для судових виконавців 1920 р., 

встановило принцип недоторканості особи боржника. Його арешт, особистий 

огляд (обшук), привід до суду для встановлення майнового стану були 

скасовані, що знижувало гарантії стягувача у виконавчому процесі. До речі, у 

сучасному законодавстві, що регулює виконавче провадження в України у п. 

19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що у 

разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього 

рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у 

праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної 

особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення 

заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів [304]. Цей 

важіль впливу на боржників зараз активно та ефективно застосовується на 

практиці державними виконавцями [440; 78]. Такий же адміністративно-
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примусовий захід використовується судовими приставами-виконавцями 

Російської Федерації на підставі ст. 67 Федерального Закону «Про виконавче 

провадження».  

Продовжуючи розгляд історично-правового порядку примусового 

виконання судових рішень, звернемо увагу на те, що радянське 

законодавство обмежувало заходи примусового стягнення майна боржника. 

Тимчасова інструкція для судових виконавців 1920 року встановлювала такі 

заходи примусового стягнення: звернення стягнення на нерухоме майно та 

гроші боржника; звернення стягнення на винагороду, одержану боржником 

за місцем служби або роботи; вилучення у боржника й передача стягувачеві 

певної речі; провадження дій за рахунок боржника, які він не виконав у 

встановлений судовим рішенням термін [171, c. 18]. Законом України «Про 

виконавче провадження» від 21.04.1999 року у ст.ст. 4, 24, 30 були закріплені 

вищевказані заходи примусового стягнення[305], і на сьогодні у Законі 

України «Про виконавче провадження» від 2.06. 2016 року правове 

регулювання здійснення цих заходів розміщено у статтях 10, 48-54, 68-70 

[304]. Зазначене підтверджує актуальність та життєздатність розглянутих 

вище заходів примусового виконання рішень, перевірену роками. 

Перші правові засади етичної поведінки державних виконавців були 

сформульовані у ст. 20 «Наказу судовим виконавцям» 1927 р., яка забороняла 

посягання на гідність боржника, вказуючи, що при огляді приміщення та 

сховища судовий виконавець не мав права проводити особистий обшук 

боржника, хоч би останнього й запідозрювали в наявності цінностей або 

грошей.  

У досліджуваному за хронологією Положенні про судоустрій УСРР від 

16 грудня 1922 р. визначалося, що для проведення у життя судових рішень 

при губернських судах діють судові виконавці. Це свідчить про чітко 

складену, професійно сформовану систему виконавчого провадження, яка 

задовольняла державні та суспільні потреби та інтереси. Одночасно 

виявлено, що радянським законодавцем належна увага надається деталізації 
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процедури виконання судових рішень для підвищення ефективності 

виконавчого провадження. Так, у листопаді 1927 р. Нарком’юст УРСР видав 

«Наказ судовим виконавцям», який за своєю структурою і змістом (200 

статей об’єднувались у ХV главах). Тіхоміров М.І. та Єпіфанов П.П цей 

наказ за структурою та змістом порівнювали з повним і самостійним 

кодексом судових виконавців, хоча він видавався як підзаконний акт [451, c. 

13]. Зміст цього документа у подальшому покладено у формування сучасних 

українських законів «Про виконавче провадження» та «Про державну 

виконавчу службу», що вважаємо позитивним для сучасного статусу 

Державної виконавчої служби. 

Перший ЦПК УРСР був затверджений ВУЦВКом 30 липня 1924 р., в 

якому значна частина присвячувалась регламентації примусового виконання 

судових рішень. Частина норм ЦПК УРСР 1929 р. регулювала виконання 

судових рішень (107 статей з 412). Закон про судоустрій СРСР, союзних і 

автономних республік 1938 р., визначивши судових виконавців як єдиний 

орган примусового виконання, констатував, що судові виконавці 

перебувають при народних та обласних судах, а також при Верховних Судах 

автономних і союзних республік та встановив, що вони призначаються 

наркомом юстиції союзної республіки, а в автономних – Наркомом юстиції 

автономної республіки. Але у зв’язку з тим, що ЦПК не передбачав усіх 

питань виконання, він потребував доповнення шляхом видання відповідних 

Інструкцій. Так, Інструкція про порядок виконання судових рішень була 

затверджена НКЮ СРСР 28 вересня 1939 р., Положення про Наркомат 

юстиції УРСР було прийнято 27 грудня 1939 р., яким передбачалось 

створення в складі НКЮ відділу судових виконавців. Наказом Президії 

Верховної Ради СРСР від 30 квітня 1955 р. «Про порядок призначення 

судових виконавців» було встановлено, що судові виконавці перебувають 

тільки при народних судах, а Закон «Про судоустрій УРСР» від 30 липня 

1960 р. остаточно визначив, що судові виконавці перебувають при районних 
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(міських) народних судах і призначаються головою обласного суду за 

поданням народних суддів або голів районних (міських) народних судів.  

Подальша еволюція статусу виконавчої служби, зазначає 

Фаткуллин Ф.Н. відбивається у Законі СРСР «Про судоустрій» 1938 р., який 

підпорядковує судових виконавців одночасно судам та юстиції. Згідно з ним 

судові виконавці починають призначатися наркомом юстиції (НКЮ) кожної 

союзної республіки. Положенням про Наркомат юстиції УРСР від 27 грудня 

1939 р. судові виконавці введені до складу НКЮ УРСР як окремий відділ. Їх 

діяльність була регламентована Інструкцією про порядок виконання судових 

рішень від 28 вересня1939 р. [470, c. 12-13]. Необхідно зазначити, що 

практика дублювання окремих союзних документів республіканськими, які 

фактично не розрізнялися за змістом, не враховували національно-

територіальних інтересів. Це «клонування» шкодило самостійному розвитку 

виконавчої служби на території України у радянський період.  

Дослідження виконавчої служби радянської доби свідчить про 

розширення системи органів судового виконання за рахунок інших органів 

виконавчої влади, які комплексно відстоювали державницькі інтереси і вели 

колективно-кваліфікований пошук боржників. На це звертає нашу увагу 

С. Щербак, аналізуючи ЦПК УРСР 1963 р., «кодифікований нормативно-

правовий акт врегульовує подвійний порядок оскарження дій судового 

виконавця з остаточним закріпленням двоїстості підпорядкування виконавчої 

служби – суду та юстиції». Нею доцільно підмічено, що порядок виконання 

судових рішень визначався спочатку Президією ВР УРСР (Інструкція «Про 

порядок виконання судових рішень» 1966 р.), а потім Міністерством юстиції 

УРСР (Інструкція про виконавче провадження 1985 р.) [502, c. 14]. ЦПК 

УРСР 1963 р. встановив, що виконавче провадження втілено в особі єдиного 

державного органу – судового виконавця, надавши право участі 

громадськості в стадії судового виконання, розширив об’єкт стягнення, 

урегулював питання про порядок виконання судових рішень, за якими 

відповідач зобов’язаний виконати певні дії на користь стягувача, встановив 
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подвійний порядок оскарження дій судового виконавця. Але система органів 

судового виконання складалась також з органів Державного банку СРСР і 

органів, що виконували рішення про стягнення з громадян недоїмок по 

податках та прирівняних до них платежів.  

У жовтні 1966 р. Президія Верховного Суду УРСР затвердила 

Інструкцію «Про порядок виконання судових рішень», а 24 квітня 1973 р. 

міністром юстиції СРСР була затверджена нова Інструкція «Про порядок 

виконання судових рішень». Останнім нормативно-правовим актом, прийнятим 

у радянські часи стосовно виконавчого провадження, став Наказ Міністра 

юстиції СРСР № 22 від 15 листопада 1985 р., що затверджував Інструкцію 

про виконавче провадження.  

Радянський період становлення системи виконання рішень та органів 

ДВС характеризувався своїми особливостями, що визначались у нормативно-

правових актах того часу, якими були : 1) Декрети «Про суд» №1 від 22.11 

1917 р. та «Про суд» № 2 від 15.02.1918 р.; 2) Першим законодавчим актом 

про суд Української РСР була Постанова Народного Секретаріату «Про 

запровадження народного суду» від 4 січня 1918 р., яка прямо вказувала на 

ліквідацію посад судових приставів; 3) Тимчасове положення про народні 

суди й революційні трибунали Української РСР, яке було затверджене 

Декретом РНК УРСР «Про суд» від 14 лютого 1919 р., відповідно до якого 

вперше був створений інститут судових виконавців в Українській РСР; 4) 

Тимчасова інструкція для судових виконавців 1920 р.; 5) «Наказ судовим 

виконавцям» Нарком’юсту УРСР 1927 р., який був повним і самостійним 

кодексом судових виконавців, хоч і видавався як підзаконний акт; зміст 

цього документа у подальшому покладено у формування законів незалежної 

України «Про виконавче провадження» та «Про державну виконавчу 

службу»; 6) Перший ЦПК УРСР був затверджений ВУЦВКом 30 липня 1924 

р.; 7) Закон про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік 1938 р., 

який підпорядкував судових виконавців одночасно судам та юстиції; 8) 

Положення про Наркомат юстиції УРСР від 27 грудня 1939 р., відповідно до 
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якого судові виконавці введені до складу НКЮ УРСР як окремий відділ; 9) 

Інструкція про порядок виконання судових рішень, яка була затверджена 

НКЮ СРСР 28 вересня 1939 р.; 10) Положення про Наркомат юстиції УРСР, 

що було прийнято 27 грудня 1939 р., яким передбачалось створення в складі 

НКЮ відділу судових виконавців; 11) Наказ Президії Верховної Ради СРСР 

від 30 квітня 1955 р. «Про порядок призначення судових виконавців»; 12) 

Закон «Про судоустрій УРСР» від 30 липня 1960 р., що остаточно визначив, 

що судові виконавці перебувають при районних (міських) народних судах і 

призначаються головою обласного суду за поданням народних суддів або 

голів районних (міських) народних судів; 13) ЦПК УРСР 1963 р. як 

кодифікований нормативно-правовий акт врегульовував подвійний порядок 

оскарження дій судового виконавця з остаточним закріпленням двоїстості 

підпорядкування виконавчої служби – суду та юстиції;14) Інструкцію про 

порядок виконання судових рішень, яку затвердила у жовтні 1966 р. Президія 

Верховного Суду УРСР, а 24 квітня 1973 р. міністром юстиції СРСР була 

затверджена нова Інструкція «Про порядок виконання судових рішень». 

Відповідно до перелічених нормативних актів того періоду суб’єктами 

виконання рішень були: 1) відповідно до Декрету РНК РРФСР «Про суд» № 

2 від 15.02.1918 р - Червона гвардія та міліція на виконання рішень і вироків; 

2) з 1927 р. за «Наказом судовим виконавцям» Нарком’юсту УРСР судові 

пристави, судові виконавці, а також як органи судового виконання діяли 

органи Державного банку СРСР і органи, що виконували рішення про 

стягнення з громадян недоїмок по податках та прирівняних до них платежів; 

3) виконавча служби відповідно до Наказу Міністра юстиції СРСР № 22 15 

листопада 1985 р., яким була затверджена Інструкція про виконавче 

провадження, що стала останнім нормативно-правовим актом, прийнятим у 

радянські часи стосовно виконавчого провадження.  

Основними заходами впливу на боржників у радянський період були 

заходи примусового стягнення у вигляді звернення стягнення на нерухоме 

майно та гроші боржника; звернення стягнення на винагороду, одержану 
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боржником за місцем служби або роботи; вилучення у боржника й передача 

стягувачеві певної речі; провадження дій за рахунок боржника, які він не 

виконав у встановлений судовим рішенням термін. За цей історичний період 

законодавство у сфері виконавчого провадження зробило значний 

еволюційний крок уперед у забезпеченні громадянам процесуальних гарантій 

виконавчого провадження, оскільки законодавство того періоду не містило 

прямих чи побічних заходів примусового характеру, спрямованих на особу 

боржника, не передбачалось можливості запроторення боржника до боргової 

тюрми, ні арешт боржника, ні заборона йому виїздити з певної місцевості на 

час виконання рішення суду. 

Розглядаючи питання щодо примусового виконання рішень у 

пострадянський період, слід зазначити, що, на жаль, з утворенням 

самостійної й незалежної України змін у цивільному процесуальному 

законодавстві щодо виконавчого провадження так і не відбулося. Тривалий 

час поза увагою законодавця в цьому плані залишались новоутворені 

суб’єкти підприємницької діяльності, особливо юридичні особи, зміст 

заходів примусового виконання став застарілим і не відповідав реаліям життя 

та змінам у суспільному розвитку держави, і особливо новому законодавству 

з інших галузей права. Зокрема, чинний на той час Закон України «Про 

власність» встановлював рівноправність усіх форм власності, чого ніяк не 

можна було сказати про виконавче провадження, яке, як узагалі й усі інші 

раніше чинні радянські норми, віддавало пріоритет державній формі 

власності. Крім розділу V ЦПК України, основним нормативно-правовим 

актом, що досить детально регулював норми виконавчого провадження, 

залишалась чинною ще й Інструкція колишнього СРСР «Про виконавче 

провадження» 1985 р., що не витримувала жодної критики.  

Дослідження історичних етапів становлення законодавства про систему 

виконання рішень здійснила такий науковець як О.Б. Верба-Сидор, яка 

виокремила вісім історичних етапів з радянських часів з урахуванням 

важливих юридичних фактів: 1) за радянських часів; 2) 1998 рік, 3) 1999 рік; 
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4) 2005 рік; 5) 2007 рік; 6) 2010 рік; 7) 2011 рік; 8) 2015 рік [45]. Проте на наш 

погляд, такий підхід до класифікації залишає без уваги проміжки часу, 

протягом якого реалізовувались прийняті ключові нормативно-правові акти, 

які О.Б. Верба-Сидор визначила як ключові точки відліку для кожного 

періоду. 

У результаті авторитет судових виконавців, і навіть судів, значно 

знижувався, а кредитори прагнули вирішити питання, що виникали щодо 

виконавчого провадження, шляхом звернення до кримінальних структур, де 

рішення завжди виконувались не тільки своєчасно, а й у повному обсязі. При 

цьому порушувались проголошені Конституцією України 1996 р. гарантії 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Але саме в умовах 

ринкової економіки держава повинна була вжити заходів, які б поліпшили це 

становище. Тому наступним етапом становлення та вдосконалення 

виконавчого провадження стало прийняття Верховною Радою України двох 

законів України: «Про Державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. та 

«Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р., що врегулювали новий 

порядок проведення виконавчих дій новоствореним органом виконання – 

Державною виконавчою службою, яка покликана здійснювати примусове 

виконання рішень судів та інших органів в Україні. Ці закони визначили 

початок значного реформування всієї системи виконавчого провадження.  

Міністерство юстиції України наказом від 15 грудня 1999 р. № 74/5 

затвердило Інструкцію про проведення виконавчих дій, що набула юридичної 

сили з 1 січня 2000 р., при цьому зазначивши, що дія Інструкції колишнього 

Союзу РСР «Про виконавче провадження» 1985 р. на територію України не 

поширюється, що стало значним кроком у розвитку нового законодавства 

про виконавче провадження.  

Отже, розвиток системи виконавчого провадження від давніх часів до 

радянської доби засвідчив, що вона має такі ознаки: а) державний характер; 

б) виступає стадією судового процесу; в) судові виконавці перебувають під 

організаційним началом Міністерства юстиції та підпорядковані головам 
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відповідних судів; г) захищає державну, суспільну та кооперативну 

власність, шляхом встановлення ряду обмежень по поверненню стягнень 

відносно державних підприємств, установ та організацій, кооперативних 

організацій тощо.  

Таким чином, правове регулювання примусового виконання рішень 

характеризується значним часом розвитку та оновленням нормативно-

правової бази, що надає можливість заповнити ті прогалини, які існували до 

її прийняття. Необхідно також враховувати, що на сучасне сприйняття 

виконавчого провадження впливає не тільки демократизація суспільних 

відносин, а й певний історичний період «радянського виконавчого 

провадження», коли вся господарська діяльність в основному перебувала в 

державній власності, наслідком чого стала недосконалість примусового 

стягнення з юридичних осіб; коли громадянам з коштовних речей могли 

належати лише дачі, автомобілі та будинки, що негативно вплинуло на 

способи примусового стягнення з громадян. Тобто цілий ряд положень, які 

були неврегульованими в радянському законодавстві, і на сьогодні 

залишаються в основному без суттєвих змін.  

Історія становлення державної виконавчої служби в незалежній Україні, 

на наш погляд, нараховує дев’ять етапів:  

1) 1991–1997 роки дія нормативно-правових актів СРСР, що 

регулювали діяльність виконавчої служби, що мала подвійне 

підпорядкування суду та юстиції. На цьому етапі незалежна Україна ще 

використовувала нормативно-правові акти, що перейшли у спадок від СРСР, а 

саме діяла Інструкція «Про виконавче провадження» 1985 р., що 

спрямовувала свій регулятивний вплив на виконавчі відносини щодо 

реалізації рішень судів, прийнятих на основі ЦПК УРСР 1963 р. Цей 

кодифікований нормативно-правовий акт визначав подвійний порядок 

оскарження дій судового виконавця з остаточним закріпленням двоїстості 

підпорядкування виконавчої служби – суду та юстиції. В Україні не існувало 

єдиного державного органу, основним завданням якого було б виконання 
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рішень судів, владних інститутів, а також рішень інших органів, що, згідно з 

законом, підлягають виконанню. Виконання судових рішень покладалося на 

судових виконавців. Компетенція та функціональні повноваження 

Міністерства юстиції України визначались Положеннями про Міністерство 

юстиції України від 28 грудня 1991 р. та 3 жовтня 1992 р. Однак із 

прийняттям нової Конституції України та запровадженням низки нових 

реформ, які стосувалися всіх сфер суспільного життя, виникла необхідність у 

розширенні повноважень цього міністерства. Тому робота Мін’юсту з 18 

вересня 1996 р. вже регламентувалася новим Положенням про Міністерство 

юстиції України. У 1997 р. Міністерство юстиції знову доповнило та 

удосконалило вищевказане Положення, яке було затверджене Указом 

Президента України від 30 грудня 1997 р. Основними завданнями Мін’юсту 

України були: забезпечення реалізації державної правової політики, 

підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, 

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, 

розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів 

України з правових питань, планування за пропозиціями інших центральних 

органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, організація 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до 

законів України, організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів 

громадянського стану, розвиток правової інформатизації, формування у 

громадян правового світогляду, здійснення міжнародно-правового 

співробітництва [348]. З наведеного видно, що виконання рішень судів не 

входило до компетенції системи органів Мін’юсту. Після проголошення 

незалежності України в результаті проведеної реформи системи органів 

виконання судових рішень було ліквідовано інститут судових виконавців, які 

функціонували в рамках судової системи України. 
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2) з 1998 по 1999 - було прийнято Закон України «Про державну 

виконавчу службу». Унаслідок вступу України до Ради Європи 1995 р., на неї 

було покладено обов’язок створити орган державного управління, що 

відповідає за виконання рішень суду, тому 1998 р. було створено державну 

виконавчу службу України, наділену повноваженнями примусового 

виконання рішень судів або інших органів чи посадових осіб, що не виконані 

самостійно зобов’язаними особами [63, c. 208]; 

3) з 1999 по 2005 рік. У цей період на початку 1999 року в системі 

органів Міністерства юстиції України була утворена державна виконавча 

служба та сформовані її органи. Прийнято Закон України «Про виконавче 

провадження», Наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15 грудня 

1999 р. «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій» [121], 

Наказ Міністерства юстиції від 09.06.1999 № 31/5 «Про внесення змін і 

доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження 

Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна» [289]; Затверджено Мін’юстом Тимчасове положення про порядок 

проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 

[446]; Cтворено відділи державної виконавчої служби у складі управлінь 

юстиції за наказом Міністерства юстиції «Про створення відділів державної 

виконавчої служби та скорочення посад старших судових виконавців та 

судових виконавців» від 19 листопада 1998 р. [374]. Указом Президента 

України «Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції 

України» від 27 грудня 2002 р. Міністерство отримало додаткові функції, 

зокрема й ті, що опосередковано стосувались виконавчого провадження: 

ведення державного реєстру застав рухомого майна [400; 263]. Було прийнято 

Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень [346]. 

4) з 2005 р. по 2007 р. створено у складі Міністерства юстиції на базі 

органів державної виконавчої служби Департамент державної виконавчої 

служби як урядового органу державного управління. Утворені Державні 
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виконавчі служби областей, міст, районів. Період найбільшої незалежності 

ДВС та розширення системи її органів та комплексу повноважень;  

5) 2007 – 2010 рік ліквідовано Департамент державної виконавчої 

служби як урядовий орган державного управління. Створено Департамент у 

складі Міністерства юстиції України, відділи державної виконавчої служби 

знову створені у складі відповідних управлінь юстиції. Встановлено розміри 

плати за користування Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень 

[315];  

6) 2010 рік Прийнято нову редакцію Закону України «Про державну 

виконавчу службу». Водночас варто зазначити, наполягає Гук Б.М., що в 

рамках проведення адміністративної реформи Указом Президента України 

від 9 грудня 2010 р. започатковано реформування центральних органів 

виконавчої влади, що суттєво змінило і статус державної виконавчої служби. 

Відповідно до п. 1 названого Указу утворено Державну виконавчу службу 

[455, п. 1], яку, відповідно до затвердженої цим же Указом схеми віднесено 

до центральних органів виконавчої влади [441, р.2]. Організаційні зміни у 

правовому статусі державної виконавчої служби не змінили той факт, що 

спрямування і координація її діяльності залишилися за міністром юстиції 

України як членом Кабінету Міністрів України [455 ,р. IV п. 13; 66].;  

7) 2011 - 2014 роки ліквідовано Департамент державної виконавчої 

служби у складі Міністерства юстиції України. Створено Державну 

виконавчу службу України (ДВС України), як центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра юстиції України. ДВС України входить до системи 

органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових 

осіб) відповідно до законів. Мінюстом було затверджено Положення про 

Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [342]; 

Положення про управління державної виконавчої служби головних управлінь 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BA%20%D0%91$
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юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, Положення про районний, районний у місті, міський (міста 

обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної 

виконавчої служби [351]; Положення про районний, районний у місті, 

міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ 

державної виконавчої служби [290]; Затвердження Наказом Міністерства 

юстиції України 02.04.2012 № 512/5 Інструкції з організації примусового 

виконання рішень. Нормативно-правовими актами, які закріплювали на 

цьому етапі статус Мін’юсту, були Указ Президента України вед 6 квітня 

2011 р., яким затверджено Положення про Міністерство юстиції України та 

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 «Про 

затвердження Положення про Міністерство юстиції України» [347]. 

Основними завданнями Мін’юсту України як органу державного управління, 

згідно із вищезазначеним указом, було визначено також формування і 

забезпечення реалізації державної правової політики, політики у сфері 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), забезпечення 

представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту 

інтересів України у Європейському суді з прав людини під час урегулювання 

спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю 

іноземних суб’єктів та України тощо[352]. 

8) 2015 рік – перехідний етап. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.01.2015 № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів 

виконавчої влади системи юстиції» ліквідовано Державну виконавчу службу 

України. Згідно зазначеної Постанови завдання і функції з реалізації 

державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів 

та інших органів (посадових осіб) покладено на Міністерство юстиції 

України. У зв’язку із зазначеним вказані функції перейшли до Департаменту 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Утворені 

управління державної виконавчої служби при територіальних управліннях 
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юстиції. Міністерством юстиції України затверджено Порядок реалізації 

арештованого майна шляхом проведення електронних торгів [389];  

9) з 2016 року по теперішній час триває сучасний період запровадження 

змішаної системи виконання рішень, запроваджується інститут приватного 

виконавця, продовжується реформування ДВС у зв’язку із прийняттям нового 

Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 

1404-VIII, Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 року № 

1403-VIII, та втратою чинності Законом України «Про державну виконавчу 

службу».  

Історична закономірність свідчить про те, що прості правові документи 

у вигляді окремих договорів та указів, що регулювали процес виконання 

рішень в результаті еволюції інститутів виконавчого провадження 

трансформувались у кодекси. Тобто процес кодифікації законодавства у 

галузі виконавчого провадження є природно-правовим. Відповідно новим 

етапом еволюції правових норм, що визначають виконавче провадження в 

сучасній Україні є розробка та прийняття виконавчого кодексу сучасної 

України. Гідне місце та детальну правову регламентацію у цьому документі 

повинен отримати правовий статус ДВС. 

 

1.2. Українська модель державної виконавчої служби в системі 

публічної влади 

 

Найголовнішою ознакою демократичного суспільства та правової 

держави є: вільне й ефективне здійснення людиною належних їй прав і 

свобод. Сьогодні це твердження є аксіомою сучасного цивілізованого 

прогресу. Вирішальна роль у правовому забезпеченні такої зміни належить 

адміністративному праву. Адже саме адміністративне право є необхідною 

умовою та засобом функціонування публічної влади щодо забезпечення прав 

і свобод людини та громадянина шляхом виконання законів та інших 
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правових актів держави. України як правова держава характеризується не 

тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, а і 

створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Саме тягар 

створення умов для відчуття безпеки для кожного громадянина покладається 

на судову владу. Проте винесені судом рішення без гарантій чіткого та 

своєчасного їх виконання, а також рішень інших державних органів, втрачає 

всякий сенс саме існування і діяльність судів і органів, продукуючих 

рішення. Ефективність функціонування та дієвість рішень усіх гілок 

державної влади, безумовно, залежить від повного і своєчасного виконання її 

рішень. Як зазначає С.О. Якимчук, спроможність влади ліквідувати розрив 

між проголошеним і здійсненим - це не тільки найкоротший шлях завоювати 

повагу власного народу, але й вагомий аргумент наведення належного 

правопорядку в державі [514, c. 93]. Зазначене вище спонукало законодавця 

до прийняття 28 березня 1998 р. Закону України «Про державну виконавчу 

службу». До цього часу в Україні виконання судових рішень покладалося на 

судових виконавців. Закон України «Про державну виконавчу службу» 

ознаменував початок нового етапу розвитку вітчизняного виконавчого 

провадження: було ліквідовано інститут судових виконавців і натомість 

створена нова державна служба з наданням їй організаційної, фінансової та 

процесуальної самостійності – державна виконавча служба. Доповнювали 

правовий статус цієї служби норми Закону України «Про виконавче 

провадження».  

Саме державна виконавча служба, відновлюючи порушені права та 

свободи, має забезпечити невідворотність майнової й іншої юридичної 

відповідальності несумлінних боржників у цивільному та економічному 

обігу. Яскравим прикладом тому можуть слугувати наступні цифри: у 2009 р. 

державними виконавцями України завершено провадження за 5 293 207 

виконавчими документами, що складає 63% від загальної кількості 

виконавчих документів, що надійшли на виконання до державної виконавчої 

служби і стягнуто за ними коштів на загальну суму 33 530 808 363 грн., що 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1$


51 

складає 31% від загальної суми, яка підлягала стягненню за ними (частка 

фактичного виконання рішень майнового характеру складає 49,96 % на 

загальну суму 8 341 475 579 грн., або 24,9 %); за 11 місяців 2010 року 

державними виконавцями України завершено провадження за 7 342350 

виконавчими документами на загальну суму 128 596 174 937 грн., що 

відповідно складає динаміку зростання на 6,8 % [140].  

У 2011 році підлягало примусовому виконанню виконавчих документів 

9573395 і підлягало стягненню 274638206421 грн. усього завершено 

документів у звітному періоді 6065385 на суму 81833002483 грн. [98]. 

Загалом обсяг завершених проваджень склав за 2011 рік 63,35 %, а по обсягу 

сум, що підлягали поверненню 29,79% від запланованого. У 2012 році 

підлягало примусовому виконанню виконавчих документів 8 069 788 на 

загальну суму 338 328 568 710, а завершено документів 5113599 на суму 

104333068110, що склало 63,36% від загальної кількості проваджень, а по 

сумах 30,83% [99]. У 2013 році підлягало примусовому виконанню 

виконавчих документів 7723746 на загальну суму 400342474901 грн. 

завершено документів 4757528 на загальну суму 129876025302, що склало 

61,59% від загальної кількості проваджень, а по сумах 32,44% [100]. У 2015 

році надійшло 3195237 документів на виконання, всього знаходилось на 

виконанні 5193150 документів, фактично виконано 959 695 виконавчі 

документи, що складає 19,5 % від загальної кількості документів, що 

надійшли на виконання. По сумах за документами, що перебували у 

провадження необхідно було стягнути 555917372396, а було стягнуто 

193824431323, що склало 34,86% [401]. У 2016 році надійшло 3033920 

документів на виконання, всього знаходилось на виконанні 4967425 

документів, загалом виконано 848 714 документів, що складає 18,1 % від 

загальної кількості. По Сумах за документами, що перебували у провадження 

необхідно було стягнути 684958627661, а було стягнуто 271918169296, що 

склало 39,69% від запланованого [401]. 
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Клименко О.С, зазначає, що показники роботи вітчизняної державної 

виконавчої служби контрастують, та значно відстають від показників 

виконання рішень у країнах Західної Європи, що становлять 85% виконанню 

судових та інших юрисдикційних рішень. Аналогічні показники в Україні, як 

було нами зазначено, складають по обсягах виконаних документів від 50 до 

65%, а за сумами, що підлягали стягненню: від 18 % до 40%. Як свідчать 

цифри рівень виконавчого провадження залишається низьким. Ця обставина, 

а також неналежний рівень нормативного забезпечення діяльності державної 

виконавчої служби України зумовлюють необхідність наукової розробки 

проблем виконавчого провадження [140]. В Україні виконання рішень судів 

законом покладено на державну виконавчу службу. Основним завданням 

державної виконавчої служби визначено своєчасне, повне і неупереджене 

примусове виконання судових рішень, передбачених законом. Однак, з 

наведеного вище видно, що статистичний аналіз поточної ситуації з 

примусовим виконання судових рішень державною виконавчою службою, 

наводить лише на невтішні висновки та підтверджує нагальну потребу 

реформування системи виконання рішень з урахуванням реалій сьогодення 

українського суспільства і дієвого досвіду закордонних партнерів у цій сфері. 

Такий стан справ із виконанням рішень погіршує не тільки 

внутрішньодержавні правові засади, а й шкодить міжнародній репутації 

України. У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 1787 (2011) від 

26 січня 2011 року «Про Виконання рішень Європейського суду з прав 

людини» відзначається існування основних системних недоліків, які 

викликають велику кількість повторюваних висновків щодо порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що серйозно 

підривають верховенство права. Щодо України ці проблеми пов’язані, 

зокрема, із хронічним невиконанням рішень національних судів [404]. 

Наведена позиція знаходить своє підтвердження і в практиці Європейського 

суду з прав людини. Право на виконання судового рішення є невід’ємною 

складовою права на доступ до суду, передбаченого статтею 6 Конвенції про 



53 

захист прав людини і основоположних свобод [49]. Усі попередні реформи 

системи виконавчого провадження були поверховими та не дали бажаного 

результати, про що свідчить статистика. Тому, триваюча зараз реформа щодо 

запровадження в Україні змішаної системи виконання рішень має стати тим 

історичним етапом розвитку системи виконання судових рішень і рішень 

інших органів, що координально змінить ситуацію у цій сфері в кращу 

сторону. Новий закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначає 

принципи діяльності державної виконавчої служби, посилює правовий захист 

та гарантії здійснення діяльності державних виконавців, визначає правовий 

статус приватних виконавців, врегульовує процедури набуття та зупинення 

права на здійснення діяльності приватними виконавцями, встановлює 

особливості фінансового забезпечення діяльності приватних виконавців, 

процедури заміщення приватного виконавця, запровадження та ведення 

Єдиного реєстру приватних виконавців України, а також створення 

ефективної системи самоврядування приватних виконавців тощо [379].  

Отже, питання ефективного правового захисту та реального 

відновлення порушених прав і законних інтересів на сучасному етапі 

державотворення України набувають основного, якщо не першочергового 

значення. У зв’язку з цим особливого статусу отримує відновлення судом чи 

іншим юрисдикційним органом порушеного права шляхом задоволення 

вимог зацікавленої особи. На сьогоднішній день переважна більшість таких 

вимог задовольняється за допомогою спеціальних заходів адміністративного 

примусу, які застосовуються Державною виконавчою службою України. 

Для характеристики адміністративно-правового статусу державної 

виконавчої служби принципове значення має зміст більш загального поняття 

– «орган держави», оскільки виконавча служба є органом виконавчої влади 

держави [457]. І лише розкриття загальних рис, притаманних усім без 

винятку державним органам, дозволяє аналізувати особливості діяльності 

державної виконавчої служби, з огляду на її специфіку. У науковій і 
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навчальній літературі висвітлені різні концепції щодо змісту цього поняття 

[89]. Притримуючись позиції А.І. Денисова, державним органом є певним 

чином організована група людей, яка діє у відповідній сфері, в межах своєї 

компетенції і приймає участь у реалізації певних державних функцій [71]. 

Державний орган, В.В. Копєйчиков визначив як такий, що має власну 

структуру і організований державою чи безпосередньо народом колектив 

державних службовців, який наділений державними владними 

повноваженнями, має притаманну йому структуру і здійснює державно-

організаторські, розпорядчі, судові та інші функції, відповідно до свого 

призначення [154, c. 79]. М.І. Байтін тлумачить ширше цю категорію, а саме 

державний орган він визначає як юридично оформлену, організаційно і 

господарсько відокремлену частину державного механізму, яка складається з 

державних службовців, наділена державно-владними повноваженнями і 

необхідними матеріальними засобами для здійснення в межах своєї 

компетенції певних завдань і функцій держави [443, c. 97]. Існуючі інші 

підходи до визначення поняття органу держави, або підкреслюють тісний 

зв`язок даного поняття з поняттям державного апарату [431, c. 87], або 

виявляють специфічні ознаки органу держави [515, c. 25].  

Молдован В. В. та Чулінда Л. І. орган держави визначають як частину 

державного аппарату, тобто групу осіб або одна особа, які наділені юридично 

визначеними державно-владними повноваженнями для виконання завдань і 

функцій держави. Кожен орган держави створюється для здійснення певного 

виду державної діяльності, тобто має свій предмет, завдання і функції. Ці 

науковці визначають наступні ознаки органів держави: 1) формується 

державою або безпосередньо народом (парламент) відповідно до закону і 

функціонує на його основі; 2) має передбачені конституцією або іншими 

законами спеціальні функції, які він здійснює від імені держави; 3) має 

державно-владні повноваження, які дозволяють йому здійснювати юридично 

обов'язкові дії (видає нормативні та індивідуальні акти; здійснює контроль за 

точним та неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами; 
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забезпечує і захищає ці вимоги від порушень шляхом застосування засобів 

виховання, переконання, стимулювання, у випадку необхідності - державного 

примусу; 4) функціонально взаємодіє з іншими органами у процесі реалізації 

своїх повноважень, керується принципом «дозволено лише те, що прямо 

передбачено законом»; 5) складається зі службовців, які перебувають в 

особливих відносинах між собою та органом: обсяг, порядок використання 

ними владних повноважень встановлюються законом і отримують 

конкретизацію у посадових інструкціях, штатних розписах та ін.; 6) має 

необхідну матеріальну базу - державне майно, свій рахунок у банку, джерело 

фінансування - державний бюджет; 7) має організаційну структуру (будова за 

видами окремих служб і кількісним складом), територіальний масштаб 

діяльності, систему службової підзвітності і службову дисципліну [246].  

 

Проаналізувавши наукові підходи до специфічних рис органу держави 

таких науковців як Василенков П.Т., Манохин В.М., Перепилиці М. О. та 

інших [39, c. 38-45; 238, c. 8-23; 281, с. 135-136; 152, с. 320-321; 485, с. 216; 

267], можна констатувати ознаки, що відрізняють орган держави від будь-

яких інших утворень: 1) він є частиною державного апарату; 2) здійснює від 

імені держави її завдання і функції; 3) має владні повноваження; 4) має певну 

компетенцію; 5) має відповідну структуру; 6) має територіальний масштаб 

діяльності; 7) утворюється в порядку, встановленому законом; 8) для нього є 

характерним наявність правових зв`язків його особистого складу; 9) несе 

публічно-правову та іншу відповідальність за свою діяльність. 

Принциповим є те, що державні органи, виконуючи функції і завдання 

держави, виступають від її імені та в її інтересах. Звідси виникає потреба у 

наданні цим органам повноважень державно-владного характеру, наявність 

яких дозволяє їм якісно здійснювати відповідну діяльність. Але не можна 

стверджувати, що владними повноваженнями в тій чи іншій формі володіють 

лише державні органи. Як справедливо зазначав Ю.М. Козлов, влада є 

поняттям не тільки державним [151, c. 9]. Вона повинна існувати в межах 
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будь-якого організованого колективу. Ще однією ознакою державно-владних 

повноважень є відповідні юридичні способи забезпечення реалізації 

прийнятих державою актів шляхом використання від її імені відповідних 

заходів виховання, переконання і заохочення. Зрозуміло, що такі заходи 

широко використовуються і громадськими організаціями, однак вони 

відрізняються рівнем важливості і соціального значення, які непритаманні 

тим, що застосовуються громадськими організаціями, (наприклад, 

нагородження орденами, медалями, присвоєння почесного звання України та 

ін. Види державних нагород закріплені у ст. 3 Закону України «Про державні 

нагороди України» від 16 березня 2000 р.) [317]. Важливою ознакою 

державно-владних повноважень є також наявність у державного органу права 

захищати від порушень акти, які ним видані від імені і в інтересах держави, 

через використання заходів державного примусу. З метою попередження та 

виявлення порушень виданого акта державний орган здійснює наглядову та 

контрольну діяльність за виконанням вимог правового акта. Усі зазначені 

вище дії органів держави мають обов`язковий характер і забезпечуються її 

авторитетом і силою. Цілком природним є те, що їхня обов`язковість для 

громадян і громадських організацій пов`язана лише з виданням 

загальнообов`язкових нормативно-правових актів. Все це зробити висновок 

про те, що державно-владні повноваження органів держави суттєво відмінні 

від владних повноважень громадських організацій та інших об’єднань 

громадян. 

Таким чином, найбільш основними і особливими ознаками органу 

держави є його належність до державного апарату і реалізації від імені 

держави її функцій. Саме з цією метою він наділяється державно-владними 

повноваженнями. 

Існує і ще одна досить важлива ознака органу держави. На неї вперше 

звернув увагу Г.І. Петров, який зазначав, що для з`ясування поняття органу 

держави суттєве значення має ознака, яка полягає в тому, що державні 

органи, на відміну від громадських організацій, здійснюють завдання і 



57 

функції держави шляхом виконання певного виду державної діяльності [284]. 

Саме здійснення певного виду державної діяльності не тільки дозволяє 

диференціювати державні органи від інших організацій, а й виступає базисом 

для їхнього поділу на види. 

Враховуючи всі розглянуті особливі ознаки державного органу, 

можемо зазначити, що він є частиною державного апарату, яка 

безпосередньо і від імені держави здійснює її завдання і функції, 

реалізовуючи державно-владні повноваження у відповідній сфері державної 

діяльності. Вважаємо, що така дефініція державного органу дозволяє 

відрізнити його від інших організацій і відобразити його специфіку. 

Конституція України (ст. 6) закріплює за органами держави відповідні 

сфери, а це значить і певні різновиди державної влади, в межах яких дані 

органи здійснюють функції законодавчої, виконавчої та судової діяльності 

[77]. У зв`язку з цим виділяють такі види державних органів – законодавчий 

(Верховна Рада України), виконавчі та судові. Виконавча влада визначається 

в правовій літературі як «сукупність повноважень щодо управління 

державними справами, включаючи повноваження підзаконного регулювання 

(адміністративна нормотворчість), зовнішньополітичного представництва, 

здійснення адміністративного контролю, а також у деяких випадках 

законодавчі повноваження (в порядку делегованого чи надзвичайного 

законодавства) та систему державних органів, які реалізують усі перелічені 

повноваження)» [508, c. 27]. На думку російських дослідників Д.В. 

Гончарова та І.Б. Гоптарєвої, функціональне визначення виконавчої влади 

передбачає виокремлення не лише суто виконавчої діяльності, а й функцій 

управління та політичного керівництва [53, c. 216-217]. У Концепції 

адміністративної реформи в Україні закріплене поняття виконавчої влади як 

однієї з трьох гілок державної влади, яка, відповідно до конституційного 

принципу поділу державної влади, покликана розробляти і втілювати 

державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління 

сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки 
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[372]. У наведених визначеннях звертає на себе увагу наявність фактичної 

єдності виконавчої та адміністративної (управлінської) якостей виконавчої 

влади, які важко відокремити одна від одної. 

Розв’язання проблеми функціонування органу державної виконавчої 

влади передбачає з’ясування сутності його правового статусу. Так, 

С. Ківалов, висвітлюючи адміністративно-правовий статус органів 

виконавчої влади, проводить їхню класифікацію, зазначає функції, завдання, 

компетенцію [12, c. 82-94], однак підходи до визначення сутності категорії 

правового статусу цих органів не наведено. Виникнення адміністративної 

правоздатності державних органів, державних і недержавних організацій, 

зазначає Ф. Фіночко [8, c. 44], пов’язана як правило, з моментом видання 

акту про їхнє заснування, а припиняється із ліквідацією або реорганізацією. 

Таким чином, питання конкретизації змісту правового статусу 

державного органу, потребує подальшого розв’язання. Уточнення змісту 

правового статусу органу виконавчої влади можливе за умови проведення 

аналізу особливостей правовідносин у сфері його функціонування, адже ці 

особливості визначають зміст суб’єктивних прав і юридичних обов’язків як 

основи правового статусу. Можна з упевненістю стверджувати, що 

загальною рисою правовідносин, що виникають у сфері реалізації виконавчої 

влади є їхній регулятивний характер. Вони визначаються тим, що міра 

дозволеної поведінки управомоченого суб’єкта обумовлюється наступними її 

складовими: а) можливості вимагати певної поведінки від зобов’язаних осіб; 

б) можливості здійснення позитивних дій самим управомоченим суб’єктом. 

Це наділяє його можливістю здійснювати або не здійснювати дозволені дії, у 

повному обсязі або частково, тобто управомоченому суб’єкту у певних 

межах надана свобода в процесі правового регулювання та самостійність у 

реалізації правовідносин [232, c. 125]. 

Проаналізувавши загальнотеоретичні положення функціонування 

державних органів виконавчої влади, вважаємо за можливе і доцільне 

перейти до аналізу специфіки діяльності Державної виконавчої служби, на 



59 

яку Законом України «Про виконавче провадження» покладено примусове 

виконання рішень суду та інших юрисдикційних органів. Відповідно до 

Закону України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року N 

606-XIV виконавче провадження визначалось як завершальна стадія судового 

провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) 

- це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що 

спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у 

спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, 

прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також 

рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому 

виконанню [305]. Відповідно до Закону України «Про виконавче 

провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII виконавче провадження як 

завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових 

рішень та рішень інших органів (посадових осіб) визначається як сукупність 

дій, передбачених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове 

виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у 

спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами 

та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а 

також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому 

виконанню [304]. Зівставляючи наведені два визначення помічаємо головну 

відмінністю в них, а саме визначення з Закону України «Про виконавче 

провадження» 1999 року – це сукупність дій органів і посадових осіб, а в 

Законі України «Про виконавче провадження» 2016 року, це – сукупність дій, 

визначених у цьому Законі органів і осіб. Таким чином, коло суб’єктів, що 

реалізують виконавче провадження, розширилось за рахунок не посадових 

осіб, якими за новою концепцією змішаної системи виконавцями рішень є 

приватні виконавці.  

Як слушно констатує Гук Б.М., особливість нинішнього правового 

статусу державної виконавчої служби полягає в тому, що він закріплений у 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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декількох нормативних актах різної юридичної сили, окремі положення яких 

між собою суперечать [66, c. 89]. Такими нормативно-правовими актами є 

Закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження» 

[304], де сформовано організаційно-правові засади діяльності державної 

виконавчої служби України. Положенням про Міністерство юстиції України 

визначено, що Мін’юст є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики у сфері 

організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових 

осіб) [347]. Кабінет Міністрів України закріпив положення про державної 

виконавчої служби як частини Міністерства юстиції України [378]. Таким 

чином, зазначає Гук Б.М., визначено, що державна виконавча служба входить 

до системи органів Міністерства юстиції України. Державну виконавчу 

службу на законодавчому рівні віднесено до органів виконавчої влади, 

центральним органом якої виступає Міністерство юстиції України, в системі 

якого 1998 р. і утворено державну виконавчу службу [66]. Законодавчі 

положення про те, що Державна виконавча служба входить до системи 

органів Міністерства юстиції означає, що усі організаційні питання щодо 

формування штату і створення умов праці, фінансування нової служби, а 

також безпосереднього керівництва і контролю за діяльністю останньої 

здійснює Міністерство юстиції України. 

Статус державної виконавчої служби як органу виконавчої влади 

закріплено також і Указом Президента України від 6 квітня 2011 р., яким 

затверджено Положення про Державну виконавчу службу України. Цим 

Положенням визначено, що Державна виконавча служба України є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через міністра юстиції України, 

входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів 

та інших органів відповідно до законів. Основними завданнями ДВС України 
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відповідно до цього нормативно-правового акту є: 1) реалізація державної 

політики у сфері організації примусового виконання рішень; 2) внесення 

пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання рішень; 

3) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у 

порядку, встановленому законодавством; 4) здійснення освітньо-

роз'яснювальної роботи з питань виконання рішень [345, ст. 1].  

Відповідно до п. 1 Типового положення про управління державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі, управління державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі є 

органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів 

Міністерства юстиції України, підпорядковується Департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України та є структурним 

підрозділом головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі [370]. 

Типове положення про відділ державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі у п. 1 

визначає відділ державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як орган державної виконавчої 

служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є 

структурним підрозділом та підпорядковується головним територіальним 

управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі через відповідні управління 

державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції 
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Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі [369]. 

На даний час відсутнє положення, що визначало б поняття 

Департаменту ДВС Міністерства юстиції України та його правовий статус. З 

урахуванням, на відміну від відповідних управлінь та відділів ДВС. З 

урахуванням зазначеного запропоновано розробити та прийняти положення 

про Департамент ДВС Мінюсту України і закріпити запропоноване нами 

визначення: Департамент ДВС Мінюсту України це орган державної 

виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції 

України, є її структурним підрозділом та йому підпорядковується. 

З урахуванням зазначеного вище, вважаємо за можливе визначити ДВС 

як систему державних органів, що входять до складу Міністерства юстиції 

України, що є частиною державного апарату, яка безпосередньо і від імені 

держави здійснює її завдання і функції, реалізовуючи державно-владні 

повноваження у сфері примусового виконання рішень. 

Необхідно звернути увагу, наголошує Гук Б.М., на виникнення нових 

проблем в управлінні державною виконавчою службою внаслідок прийняття 

підзаконних актів, що суперечать законодавству України та загальним 

принципам правотворчої діяльності, а саме у схваленому Указом Президента 

Положенні про Державну виконавчу службу прослідковується порушення 

конституційних принципів відповідності підзаконних актів Конституції 

України та законам України [66, c. 90]. 

Відповідно до ст. 8 «Правовий статус працівників органів державної 

виконавчої служби» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» державні 

виконавці, керівники та спеціалісти органів державної виконавчої служби є 

державними службовцями. На характеристику української моделі державної 

виконавчої служби як суб’єкта публічної влади буде впливати особливості 

вітчизняної моделі державної служби.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BA%20%D0%91$
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Як зазначає, Є. В. Грайнер, одним із основних критеріїв, які впливають 

на особливості формування моделі державної служби, є специфіка 

історичного розвитку відповідної країни. Це включає як розвиток 

національної науки та практик державотворення, так і досвіду запозичення 

чи впливу інших держав у процесі державного управління. Не підлягає 

сумніву, що історичні, політичні, соціальні, економічні та культурні події 

відрізняються в кожній країні. Це формує унікальне суспільство, що впливає 

і на діяльність представників апарату держави – державних службовців. 

Іншим аспектом, наголошує Є. В. Грайнер, що визначає особливості моделі 

державної служби, є специфіка правової системи. Враховуючи досить значну 

відмінність у концептуальних питаннях різних правових систем, це 

відповідно впливає на характер побудови інституту державної служби, 

особливості її нормативно-правового регулювання. І, нарешті, підсумовує 

цей науковець, останнім важливим фактором, що характеризує особливості 

моделі державної служби, є специфіка державного устрою певної країни. Для 

держав із федеративним устроєм характерні ускладнені системи державного 

апарату, умови державного управління, що зумовлює специфічні особливості 

їх нормативно-правового регулювання, субординації, відповідальності та 

контролю. Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти 

дають можливість віднести державну службу України до традиційної 

бюрократичної (кар’єрної або закритої) моделі, оскільки вона базується на 

законодавстві і багато в чому схожа з континентальною державною службою 

Європи. Державна служба в нашій державі розвивається на основі 

Конституції України з урахуванням національних традицій, практики 

державотворення, сучасного реформування економічної та політичної 

системи, матеріальних і фінансових можливостей тощо [58]. 

Оболенський О. Ю. зазначає, що українська модель державної служби 

ввібрала в себе краще зі світового досвіду і формується за такими основними 

ознаками, так державна служба: 1) забезпечує здійснення завдань і функцій 

держави; 2) охоплює всю владну вертикаль та забезпечує безпосереднє 
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управління наданням і саме надання послуг населенню; 3) має власне 

законодавче та нормативно-правове забезпечення, яке з розвитком 

сформується в окрему правову галузь — право державної служби, його 

складовою є кодекс загальних правил поведінки державного службовця, що 

містить правові та моральні норми; 4) охоплює професійну діяльність 

працівників усього державного апарату, які здійснюють управлінські 

функції; 5) забезпечує формування організаційних, процедурних і 

процесуальних засад діяльності державного апарату, що співвідносяться зі 

структурно-функціональною схемою механізму держави та включають 

побудову і правовий опис ієрархії посад, норми і правила діяльності та 

виконання посадових повноважень, виявлення, оцінку, стимулювання і 

відповідальність відповідних працівників тощо; 6) державні службовці мають 

окремий правовий статус, їх професійна діяльність унормовується 

спеціальними законодавчими актами; 7) має спеціалізовану 

загальнодержавну систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, що органічно поєднана із системами 

вищої та післядипломної освіти України, а систематичне навчання 

державних службовців є складовою їх професіональної діяльності. 

Наведені ознаки мають знайти своє відображення в правовому 

регулюванні державної служби. Тому, Оболенський О. Ю. пропонує 

розробити узагальнюючий правовий акт, що об’єднав би положення 

конституційного, адміністративного, трудового, пенсійного, фінансового, 

міжнародного тощо права з існуючою нормативно-правовою базою з питань 

державної служби. Таким актом, на думку цього науковця може бути Кодекс 

державної служби України. За концепцією Оболенського О. Ю. це має бути 

комплексний кодифікаційний акт, що інтегрує норми згаданих вище галузей 

права. Структура Кодексу державної служби, вважає цей науковець, має 

включати дві частини: загальну та особливу. У загальній частині 

запропоновано розкрити наступні положення: поняття державної служби; 

цілі, завдання, функції та принципи державної служби; види державної 
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служби; поняття «державний службовець», «посада», «посадова особа»; 

класифікація посад; права, обов’язки та правообмеження державного 

службовця; загальні засади формування, реалізації та припинення державно-

службових відносин; етика поведінки (кодекс); гарантії державному 

службовцю; управляння державною службою; основні принципи 

фінансування; загальні принципи оцінки професійних досягнень державних 

службовців; відповідальність державних службовців. У особливій частині 

кодексу державної служби Оболенський О. Ю. пропонує розмітити низку 

законів відповідних видів державної служби кожен за такою схемою: 

особливості формування, реалізації та припинення державно-службових 

відносин; особливості присвоєння класних чинів, розрядів, чинів, звань тощо; 

джерела фінансування; принципи, технології, процедури оцінки професійних 

досягнень державних службовців; особливості різних видів відповідальності 

державних службовців. При цьому, наполягає Оболенський О. Ю., вони 

стануть взаємоузгодженими, пристосованими одна до одної, здатними 

врегулювати державну службу на всіх рівнях, у різних її видах [259]. 

Повністю підтримуємо концепцію Оболенський О. Ю. щодо необхідності 

розробки кодексу державної служби.  

З урахуванням запропонованої схеми розміщення правових норм, що 

визначають правовий статус державної служби та враховуючи, що ДВС в 

Україні є видом державної служби, вважаємо за можливе запропонувати 

доповнити Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» окремим розділом «ДВС» 

із дотриманням відповідної схеми розміщення норм.  

У зв’язку із зазначеним українську модель державної виконавчої 

служби в системі публічної влади визначатимуть такі критерії як: специфіка 

історичного розвитку України, а саме розвиток національної науки та 

практик державотворення, досвід запозичень чи впливу інших держав у 

процесі державного управління; специфіка правової системи; специфіка 

державного устрою. З урахуванням наукових висновків Є.В. Грайнера та 



66 

чинних нормативно-правових засад діяльності державної виконавчої служби 

можна охарактеризувати її сучасну вітчизняну модель як традиційну 

бюрократичну (кар’єрну або закриту) модель, оскільки вона базується на 

законодавстві, що розвивається на основі Конституції України з урахуванням 

національних традицій, практики державотворення, сучасного реформування 

економічної та політичної системи, матеріальних і фінансових можливостей. 

Однак, на сьогодні із розвитком та реформуванням інституту 

примусового виконання рішень юрисдикційних органів серед провідних 

науковців та практиків, які приділяли увагу питанням виконавчого 

провадження, його дефініції та змісту (Ю.В. Білоусов, Є.М. Гришко, О.М. 

Капля, М.П. Омельченко, Н.Я. Отчак, М.Й. Штефан, С.М. Штефан, С.В. 

Щербак, В.В. Ярков та ін.), вважається, що визначена законодавством 

вітчизняна модель державної виконавчої служби та виконавчого 

провадження вже не відповідає їх практичній сутності, обумовлену 

сучасними проблемами їх неефективності.  

Спробуємо розкрити як соціальну сутність державної виконавчої 

служби в Україні, так і визначити загальне поняття державної виконавчої 

служби як органу держави.  

Підходячи до моделі державної виконавчої служби в Україні як до 

правоохоронного органу, слід наголосити на тому, що поняття більшості 

правоохоронних органів має своє закріплення у відповідних законах, 

наприклад: Національна поліція України - це центральний орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 

[377]; Служба безпеки України - державний правоохоронний орган 

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України [95]; 

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, 

передбаченому Законом, здійснює встановлені Конституцією 

України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави [386]. Водночас чинні зараз закони не містять 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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визначення державної виконавчої служби, що вносить негативно 

відбивається на визначенні правового статусу державної виконавчої служби. 

З урахуванням нового історичного концептуального етапу розвитку 

законодавства про виконавче провадження та практики його реалізації, на 

наш погляд є необхідність у капітальному його нормативному врегулюванні 

на рівні кодифікованого акту, а саме Виконавчого кодексу. У Виконавчому 

кодексі в 3 розділі «Загальні положення про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» першою 

главою пропонуємо передбачити саме главу про державну виконавчу службу, 

у якій і буде закріплено поняття державної виконавчої служби (Додаток Ж). 

До прийняття Виконавчого кодексу пропонуємо накопичувати та 

систематизувати на законодавчому рівні норми, що регулюють діяльність 

ДВС у окремому розділі «ДВС» в Законі України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Формулювання норм відповідно підрозділу повинно відбуватись з 

урахуванням того, що ДВС на даний час можна визначити як державний 

орган, що входить до системи Міністерства юстиції України призначений 

здійснювати примусове виконання рішень судів та інших органів відповідно 

до законодавства України. 

Одним з ключових термінів у формулюванні поняття державна 

виконавча служба, є саме термін «служба». Сьогодні державна виконавча 

служба, на думку Фіолевського Д.П., Лобанцева С.Ю., Мєзєнцева Є.І. [473], 

достатньо переконливо використовує термін «служба». Який, на наш погляд, 

можна обґрунтувати наступним: по-перше, служба, як соціальне поняття, 

застосовується в державній виконавчій службі для визначення характеру та 

роду діяльності людей, відображаючи факт суспільного розподілу праці; по-

друге, службою іноді називаються структурні підрозділи (Департамент 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до якого 

входить відділ примусового виконання рішень; управління державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 
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юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (далі - управління державної виконавчої служби), до складу яких 

входять відділи примусового виконання рішень; районні, районні в містах, 

міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи 

державної виконавчої служби відповідних територіальних управлінь 

юстиції ) [115]; по-третє, під терміном «служба» ми розуміємо самостійне 

відомство (підрозділ), наприклад, Великий енциклопедичний юридичний 

словник дає визначення – служба правопорядку у Збройних силах – 

спеціалізовані правоохоронні формування у складі Збройних сил [258, c. 82].  

Таким чином, одним із найсуттєвіших видів цілеспрямованої діяльності 

людей, а також суспільства, є служба. Це підтверджується висновками 

російського ученого Бахраха Д.М., який зазначав, поняття «служба» 

використовується по-різному: як вид діяльності людини, як соціально-

правовий інститут, як система спеціальних органів держави, як духовна 

діяльність. Служба полягає в управлінні, здійсненні державної діяльності, 

забезпеченні самого управління, соціально-культурному обслуговуванні 

людей. Особливим видом служби є державна служба [24, c. 97]. У контексті 

державної виконавчої служби поняття «служба» розкриває сутність системи 

спеціальних органів держави, яки призначені виконувати рішення судів та 

інших органів, а також водночас - вид діяльності державних виконавців, 

спрямований на виконання відповідних рішень. 

Викладене свідчить, що державна виконавча служба реалізує один із 

найважливіших видів державної діяльності з формування професійного ядра 

з метою виконання завдань держави щодо реалізації функції захисту прав і 

свобод людини та забезпеченню своєчасного, повного і неупередженого 

примусового виконання рішень, передбачених законом. Отже, 

характеризуючи державну виконавчу служби, слід мати на увазі, що вона 

забезпечує суспільно (соціально) корисну діяльність, яку, на нашу думку, 

слід розглядати як інтелектуальну, та спрямовану на об’єктивну реалізацію 

прав, свобод і законних інтересів як людини, так і суспільства в цілому. 
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Важливою стороною цієї служби є те, що вона є органом державного 

управління у складі Міністерства юстиції України, яке має відношення до 

реалізації єдиної державної політики у сфері примусового виконання рішень 

[318]. 

Враховуючи зміст Положення про Державну виконавчу службу 

України, необхідно звернути увагу на завдання, що стоять перед ДВС, а саме 

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання 

рішень; 2) внесення пропозицій щодо формування державної політики у 

сфері виконання рішень; 3) забезпечення своєчасного, повного і 

неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому 

законодавством; 4) здійснення освітньо-роз'яснювальної роботи з питань 

виконання рішень [345].  

ДВС України відповідно до покладених на неї завдань, відповідно до 

положення про цю службу, реалізує наступні функціональні компетенції:  1) 

організовує у межах своїх повноважень виконання Конституції та законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, додержання 

прав і свобод людини та громадянина, здійснює контроль за їх реалізацією; 

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 

актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції 

України; 3) забезпечує здійснення державними виконавцями заходів 

примусового виконання рішень, передбачених законами; 4) забезпечує 

доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі 

електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти; 5) 

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; 6) 

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про 

виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення 

виконавчих дій державними виконавцями; 7) здійснює аналітичне, 

інформаційне та методологічне забезпечення роботи структурних підрозділів 



70 

територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію 

повноважень ДВС України; 8) організовує ведення обліково-статистичної 

звітності та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями; 9) 

надає роз'яснення та рекомендації державним виконавцям з питань 

примусового виконання рішень; 10) організовує розгляд звернень громадян 

та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю ДВС України, 

структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що 

забезпечують реалізацію повноважень ДВС України; 11) організовує 

освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з 

питань, що стосуються виконання її завдань; 12) здійснює інші повноваження 

на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента 

України і Кабінету Міністрів України [345].  

Метою діяльності державної виконавчої служби є забезпечення 

діяльності щодо здійснення виконання рішень судів та інших органів 

відповідно до законів України. Це означає, що вона забезпечує завдання 

особливо значущого характеру, тобто характеризуючи державну виконавчу 

службу, на нашу думку, необхідно виходити з того, яке місце займає 

професійна діяльність державних виконавців щодо вирішення завдань, які 

перед ними стоять.  

Для ефективного кадрового та організаційного забезпечення своєї 

роботи державна виконавча служба відповідно до Положення про Державну 

виконавчу службу України, ДВС може здійснювати наступне: 1) організовує 

роботу державних виконавців, перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо 

її поліпшення, здійснює керівництво, контроль та перевірку організації 

роботи структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, 

що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;  2) забезпечує в 

межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і 

контроль за їх реалізацією в апараті ДВС України та структурних підрозділах 

територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію 

повноважень ДВС України; 3) здійснює добір кадрів в апарат ДВС України 
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та на керівні посади в структурні підрозділи територіальних органів 

Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, 

формує кадровий резерв на відповідні посади, бере участь в організації 

роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

апарату ДВС України та структурних підрозділів територіальних органів 

Мін'юсту України, які забезпечують реалізацію повноважень ДВС України; 

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДВС України, здійснює 

контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує 

організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому 

законодавством порядку;  5) здійснює у межах повноважень разом із 

відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за 

використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, 

виконання програм, у тому числі міжнародних; 6) забезпечує представництво 

інтересів ДВС України у судових та інших органах; 7) організовує ведення 

діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;  8) забезпечує у 

межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної 

таємниці, контроль за її збереженням у апараті ДВС України;  9) здійснює 

управління об'єктами державної власності; 10) затверджує зразки та описи 

печаток органів державної виконавчої служби; 11) організовує роботу щодо 

соціально-побутового забезпечення працівників ДВС України, їх соціального 

захисту [345].  

Наведені положення, що визначають цілі, завдання, права, 

функціональні та організаційні повноваження ДВС, на наш погляд, повинні 

бути доопрацьовані із врахуванням сучасних змін правового регулювання 

виконавчого провадження, доповнені переліком обов’язків та внесені до 

Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів» [379], а в подальшому мають знайти 

своє місце у Виконавчому кодексі України. 

Відповідно до чинного законодавства, загальні засади діяльності 

державної виконавчої служби та приватних виконавців визначені однаково. 
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Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» завданням 

органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, 

повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких 

передбачено законом. Відповідно до ст. 4 «Принципи діяльності органів 

державної виконавчої служби та приватних виконавців» діяльність органів 

державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється з 

дотриманням принципів: 1) верховенства права; 2) законності; 

3) незалежності; 4) справедливості, неупередженості та об’єктивності; 

5) обов’язковості виконання рішень; 6) диспозитивності; 7) гласності та 

відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними 

засобами; 8) розумності строків виконавчого провадження; 9) співмірності 

заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями [379].  

На рівні закону відсутня консолідована правова норма, що збирала б з 

усіх нормативно-правових актів, що визначають правовий статус ДВС, права 

цієї служби.  

Відповідно до чинного підзаконного акту, а саме до Положення про 

ДВС України для виконання покладених на неї завдань має право в 

установленому порядку: 1) залучати до виконання окремих робіт, участі у 

вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній 

основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності та їх посадових осіб; 3) скликати наради, створювати комісії 

та робочі групи; 4) користуватися відповідними інформаційними базами 

даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами 

зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними 

засобами [345]. На наш погляд зазначені права ДВС, потребують 

законодавчого закріплення. 
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Будучи спрямованою на виконання важливої функції в механізмі 

держави діяльність працівників державної виконавчої служби повинна 

отримати гідне правове регулювання на рівні закону, а з урахуванням 

накопичення критичної маси правових норм, що регулюють виконавче 

провадження на рівні кодифікованого закону – Виконавчого кодексу.  

В правоохоронній сфері діють різноманітні державні органи та 

недержавні організації, однак ДВС є єдиною, що здійснює прямі контакти з 

юридичними та фізичними особами щодо забезпечення їх прав у сфері 

примусового виконання рішень. Ми поділяємо точку зору Клименко О.С. 

відносно того, що державна виконавча служба наділена широким колом 

владних повноважень, а також відрізняються специфічними властивостями, 

які її виділяють серед інших суб’єктів правоохоронної діяльності [140]. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що ДВС - це державна 

організація, яка повинна забезпечити належну охорону прав громадян. ЇЇ 

можна зарахувати до правоохоронних сил України. Державна виконавча 

служба, входячи до складу системи Міністерства юстиції, також є частиною 

виконавчої влади країни.  

Таким чином, Державна виконавча служба – це структурована, 

державна, правоохоронна організація, яка входить до складу Міністерства 

юстиції та призвана забезпечити реалізацію державної політики у сфері 

примусового виконання рішень. Виходячи з того, що державна виконавча 

служба – складова частина органів виконавчої влади, то здійснювана нею 

діяльність, за своєю суттю, підзаконна. Відповідно, державна виконавча 

служба є специфічним елементом держави, який здійснює примусове 

виконання рішень, забезпечує охорону прав людини та громадянина, й має 

велику соціальну значущість для українського суспільства. 
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1.3. Примусове виконання рішень в діяльності державної 

виконавчої служби 

 

Конституція України констатує правовий характер діяльності 

державних органів, визначивши у першій статті зміст діяльності державних 

органів поняттям «правова держава». України сприймається у світі як 

демократична держава, а це потребує дотримання основних засад демократії, 

які насамперед полягають у розподілі, а не в абсолютизмі влади. 

Найпоширеніша у всіх правових країнах схема побудови державного устрою 

має три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Процес становлення правової 

системи України з класичним розподілом державних інституцій за гілками 

влади тривав довго та продовжується і зараз. До прийняття Закону України 

«Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. судова влада мала 

ознаки не тільки суто судової, а й виконавчої влади. Як зазначають 

Фурса С.Я. та Щербак С.В. останнє положення зумовлювалось виконанням 

судових рішень під юрисдикцією суду, підпорядкованістю судових 

виконавців при здійсненні ними своїх повноважень суддям, що постановили 

відповідні рішення. Таке становище, наголошують ці вчені, певним чином не 

узгоджувалося з доктриною розподілу влад у демократичному суспільстві, 

негативно впливало на судові рішення, які виносились судом [476, c. 16]. 

Відокремлення державної виконавчої служби з-під безпосередньої влади 

суду і суддів розпочало період нової моделі реалізації державної функції 

щодо виконання правових актів, у тому числі в примусовому порядку На 

сучасному етапі є потреба у комплексному системному переосмисленні 

адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби, правовому 

аналізі її місця в системі виконання рішень змішаного типу та особливостях 

діяльності із примусового виконання рішень. 

Діяльність ДВС України щодо примусового виконання рішень, 

Клименко О.С. визначає як це систематичну, цілеспрямовану, нормативно-

правову, організаційно-розпорядчу, правозастосовчу діяльність державних 
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виконавців, спрямовану на своєчасне, повне і неупереджене примусове 

виконання рішень судових та інших юрисдикційних органів з метою 

відновлення майнових та інших прав і інтересів стягувача [139]. Способами 

реалізації такої діяльності ДВС є відкриття провадження; поновлення 

пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання; 

зупинення виконавчого провадження при проходженні боржником чи 

стягувачем строкової військової служби у ЗСУ; арешт та вилучення майна 

боржника; реалізація майна, на яке звернено стягнення тощо. Реалізація 

повноважень ДВС з примусового виконання рішень судів та інших 

юрисдикційних органів майнового і немайнового характеру є основною 

функцією ДВС в  Україні та функцією державного виконавця у процесі 

виконавчого провадження. 

За результатами анкетування 462 працівників ДВС, що проводилось 

протягом листопада-грудня 2016 року у трьох областях України, було 

з’ясовано інтенсивність застосування заходів примусового характеру, 

передбачених чинним законодавством на практиці. Опитуваним працівникам 

було запропоновано із переліку вибрати три найбільш поширені заходи 

примусового характеру (Додаток А) (Рис. 1 ). 

З наведеного рисунку видно, що найчастіше державним виконавцям 

доводиться застосовувати звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше 

майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної 

власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові 

права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або 

належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з 

іншими особами у 55,8 %; звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інший дохід боржника – у 22,9%; зобов’язання боржника 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення – у 20,9%; вилучення в 

боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні – у 13,4%; 

значно менше використовуються такі заходи як заборона боржнику 

розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві 
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власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку 

користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем (8,0%); 

виселення та вселення фізичних осіб (6,5%); примусове відібрання і 

передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у 

побаченні з дитиною (5,2%); інші заходи примусового характеру (7,8%). 

Ключовою характеристикою, що відрізняє примусове виконання 

рішень державними виконавцями від добровільного є застосування 

адміністративного примусу. На думку Клименко О.С. адміністративний 

примус виступає видом державного примусу та має ознаки, які ми викладемо 

у відповідності до діяльності ДВС України щодо примусового виконання 

рішень майнового характеру: 

1) застосування адміністративного примусу завжди поєднується із 

широким використанням багатогранних виховних засобів, з активним 

формуванням правосвідомості, нетерпимого ставлення до антигромадських 

вчинків. Погодимося з цим, оскільки застосування заходів 

адміністративниого примусу державним виконавци здійснюється тільки 

відносно боржника, який ухиляється від виконання рішень суду майнового 

характеру, чи зволікає вимогам державного виконавця. 

2) використовується у специфічній діяльності ДВС для охорони 

суспільних відносин, що виникають у сфері виконання рішень майнового 

характеру; 

3) заходи адміністративного примусу застосовуються, як правило, 

органами виконавчої влади і їх посадовими особами, зокрема, державними 

виконавцями щодо примусового виконання рішень майнового характеру. 

Такими заходами виступають відповідно звернення стягнення на майно 

боржника, вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, 

зазначених у рішенні тощо; 

4) адміністративний примус у діяльності ДВС України носить 

“управлінський” характер, тобто застосовувати його мають право не всі 

органи виконавчої влади і не всі їх посадові особи, а лише державні 
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виконавці;  

5) адміністративно-примусові заходи можуть застосовуватися не тільки 

у зв’язку із вчиненням правопорушень, які виникають під час виконавчого 

провадження, але і коли необхідно їх попередити або забезпечити 

громадський порядок і громадську безпеку під час різних ситуацій. 

Наприклад, з метою попередження розтрати чи відчуження майна боржником 

шляхом накладення арешту на майно боржника; 

6) за змістом адміністративний примус є значно ширшим від 

адміністративної відповідальності, оскільки вона виступає його частиною. 

Так, застосовуючи заходи адміністративного примусу, державний 

виконавець має право притягнути до адміністративної відповідальності 

учасників виконавчого провадження за невиконання його законних вимог; 

7) заходи адміністративного примусу застосовуються як до фізичних, 

так і до юридичних осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, що 

підтверджується, оскільки стягувачем і боржником можуть бути як фізичні, 

так і юридичні особи; 

8) застосовується щодо організацій, посадових осіб і громадян, які 

безпосередньо не підпорядковані органам і посадовим особам, що 

застосовують вплив, оскільки стягувач та боржник відповідно не 

підпорядковані ані державному виконавцеві, ані ДВС України; 

9) регулювання адміністративного примусу, підстав, умов і порядку 

застосування заходів впливу здійснюється нормами адміністративного права, 

зокрема застосування заходів адміністративного примусу у ході примусового 

виконання рішень майнового характеру здійснюється на підставі Закону 

України «Про виконавче провадження», а також ст.188-13 КУпАП; 

10) заходи впливу застосовуються саме в примусовому порядку, тобто 

незалежно від волі і бажання суб’єкта, до якого застосовується, часто з 

можливістю використання для його реалізації інших примусових заходів 

[139, c. 21].  

З наведеного рисунку видно, що за результатами опитування 
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працівників ДВС виявлено, що найчастіше заходи примусового виконання 

рішень застосовувались до фізичних осіб, що є громадянами України – 40%; 

підприємств приватної форми власності – 12,5%; іноземців – 11%; значно 

менше до громадських об’єднань та їх представників – 9,1%; посадових осіб 

– 6,1%; комунальних підприємств – 5,2%; державних підприємств – 3,9%; 

іноземних юридичних осіб – 3,7%; об’єднань юридичних осіб – 3,3% тощо 

(Додаток А, рис. 2).  

У зв’язку зі значним переважанням у колі суб’єктів, що до яких 

застосовується примусове виконання рішень фізичних осіб, вважаємо 

слушною думку Клименко О.С., що діяльності ДВС в України властиве 

застосування психічних, фізичних, економічних, політичних, юридичних 

примусових заходів. Таким чином, адміністративно-примусові заходи є 

домінуючими у процесі примусової діяльності як служби в цілому, так і 

окремого державного виконавця. Засоби психічного впливу спрямовані на 

психіку боржника - фізичної особи з метою змушення її всупереч волі 

вчинити або утриматися від вчинення певних дій. Такий вплив виявляється в 

організаційній діяльності державного виконавця, коли він прибуває разом з 

працівниками поліції для примусового виконання рішень суду; фізичний 

вплив – передбачає дії фізичного характеру (насильство) з метою 

примушення особи до вчинення або не вчинення певних дій всупереч її волі. 

Примусове вилучення майна у боржника, наголошує Клименко О.С., є 

свідомо-вольовою поведінкою виконавця від імені держави, де фізичний 

вплив, згідно з принципом недоторканості особи, застосовується не стільки 

до боржника, скільки до його майна чи інших об’єктів [139, c. 22]. 

Як фізичний так і психічний вплив у діяльності ДВС спрямований на 

одержання вольового результату: вироблення належної, свідомо-вольової 

поведінки боржника. Вважаємо, що психічний вплив передує фізичному як 

етап застосування примусу, але вони можуть вчинятися навпаки (фізичний до 

психічного) або одночасно (комплексно). Так, відповідно до ст. 28 Закону 

України «Про виконавче провадження», державний виконавець після 
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відкриття виконавчого провадження застосовує психічний вплив, 

надсилаючи боржникові копію постанови про відкриття провадження. Після 

того, як боржник не здійснює добровільного виконання, державний 

виконавець звертається до фізичного впливу – арешту та вилучення майна 

[304].  

У ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що 

виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і 

примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових 

осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що 

спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у 

межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим 

Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими 

відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього 

Закону підлягають примусовому виконанню [304]. Отже, як зазначають 

І.Є. Марочкін та Н.В. Сібільова виконавче провадження можна розуміти у 

двох значеннях: по-перше, як завершальну стадію судового розгляду справ, 

яка має своїм результатом винесення відповідного рішення (завершального 

етапу прийняття конкретною посадовою особою владного рішення), в межах 

якої виникають і реалізуються виконавчі правовідносини між суб’єктами 

виконавчого провадження, тобто між особою, на котру покладений обов’язок 

по примусовому виконанню рішень, що становлять предмет її діяльності, - 

державним виконавцем, - та сторонами й іншими учасниками виконавчого 

провадження (експертами, спеціалістами, перекладачами); по-друге, як 

процесуальну діяльність визначених законом осіб, яку вони здійснюють за 

допомогою виконання покладених на них повноважень, тобто шляхом 

здійснення сукупності дій, спрямованих на примусове виконання рішень 

судів та інших органів (посадових осіб) [265]. Як стадія виконавче 

провадження має свою специфіку, що полягає в існуванні певних передумов 

для її початку та реалізації. Першочерговою умовою є оформлення рішення 

суду відповідно до вимог процесуального законодавства та виконати 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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процедуру звернення рішення до його подальшого виконання. Для 

останнього необхідно підготувати на підставі цього рішення суду визначений 

законом виконавчий документ, а саме - виконавчий лист, наказ, ухвалу тощо. 

Можливості інших органів та посадових осіб щодо реалізації прийнятих 

ними рішень через примусове їх виконання пов’язані також із необхідністю 

дотримання процедури видання документів та звернення їх до подальшого 

виконання. Процес виконання рішення не може бути розпочатий без 

двостороннього волевиявлення, тобто виконавець цих рішень повинен 

оформити своє волевиявлення. В залежності від суб’єкта виконання рішення 

можливе добровільним чи примусовим шляхом. Останній спосіб характерний 

для виконанні рішень органів (посадових осіб) що стосуються відновлення 

порушених прав, передбачених законом (суди, органи Міністерства 

внутрішніх справ, державна податкова служба, адміністративні комісії при 

виконавчих комітетах тощо). Процедура волевиявлення уповноважених 

суб’єктів має ґрунтуватися на підставах, які передбачені процесуальним 

законодавством та які визначають їх право на порушення виконавчого 

провадження та своєчасне виконання рішень. 

Продовжуючи досліджувати концепції «виконавчого провадження» 

з’ясовано ще наукові підходи до його значення Масюка В.В та Ігоніна Р.В.. 

Так ці науковці пропонують виконавче провадження розглядати як а) як 

назву галузі законодавства, що регулює діяльність при примусовому 

виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів; б) як назва 

конкретної справи, що перебуває у відділі державної виконавчої служби та 

має свій реєстраційний номер; в) як назва навчальної дисципліни, предметом 

якої є вивчення питань примусового виконання рішень [ 112]. Так, Є.М. 

Гришко зазначає, що виконавче провадження – є процесуальною формою, 

яка «гарантує примусову реалізацію рішень суду та інших юрисдикційних 

органів, реалізацію підтвердження ними прав та обов’язків суб’єктів 

матеріальних правовідносин», тобто саме у «виконавчому провадженні 

здійснюється остаточний захист прав громадян та юридичних осіб…» [62]. 



81 

О.М. Капля, Н.Я. Отчак вважають виконавче провадження одним з 

«найскладніших видів процесуальної діяльності в сучасному юридичному 

процесі», значення якого полягає у: гарантії фактичної реалізації рішень 

юрисдикційних органів; завершенні діяльності відповідних органів щодо 

«захисту суб’єктивних прав громадян та організацій»; забезпеченні 

«зміцнення законності у сфері матеріально-правових відносин»; сприянні 

виховання «громадян та посадових осіб у дусі виконання законів України» 

[136, c. 222]. В.В. Ярков визначає, що виконавче провадження є «системою 

юридичних дій, які в сукупності створюють юридичну діяльність, яка 

реалізується на заключній стадії судового або іншого юрисдикційного 

процесу та у сфері діяльності органів виконавчої влади» [518, c. 55]. М.П. 

Омельченко, М.Й. Штефан, С.М. Штефан під виконавчим провадженням 

розуміють «врегульовані законодавством України (зокрема Законом України 

«Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами, 

виданими відповідно до цього Закону) суспільні відносини, що виникають і 

реалізуються в процесі примусового виконання між органами державної 

виконавчої служби і посадовими особами, які здійснюють примусову 

реалізацію рішень, ухвал, постанов судових і несудових органів, з одного 

боку, та між особами, котрі беруть участь у виконавчому провадженні і 

залучаються до проведення виконавчих дій – з другого, на підставах, у спосіб 

та в межах, встановлених законом» [502, c. 5]. Ю.Г. Вдовина під виконавчим 

провадженням пропонує розуміти діяльність виконавців та інших учасників 

правовідносин, які складаються в процесі реалізації виконавчих листів та 

інших виконавчих документів шляхом державного примусу [42]. Виконавче 

провадження Чумак О.О. визначив як провадження в межах якого шляхом 

вчинення спеціальних процесуальних дій досягається певний проміжний 

результат, який взагалі сприяє примусовому виконанню рішень 

юрисдикційних органів (наприклад, провадження з опису майна) [491, c. 24, 

7]. 
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Ю.В. Білоусов визначає, що виконавче провадження розуміється у 

таких значеннях: 1) «як певну сукупність (систему) правових норм, які 

регулюють певне коло суспільних відносин» (це «сукупність правових норм, 

які регулюють умови і порядок виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню у разі невиконання 

їх добровільно»); 2) як процесуальну (процедурну) діяльність (це «діяльність 

(сукупність процесуальних (процедурних) дій) органів та осіб (передусім 

державних виконавців) та інших учасників виконавчого провадження, 

спрямована на реалізацію юрисдикційних рішень, визначених законом, у 

передбаченій процесуальній формі») [32, c. 11, 14]. Процесуальний порядок 

(форма) виконавчого провадження не викликає сумнівів серед сучасних 

науковців, об’єктом дослідження яких є виконавче провадження.  

Пропонуємо виконавче провадження розуміти як частину виконавчого 

процесу, що полягає у сукупності дій органів ДВС України, державних та 

приватних виконавців у конкретній виконавчій справі, які спрямовані на 

примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах 

повноважень та у спосіб, що визначені законодавством України, та 

підлягають примусовому виконанню. 

С.В. Щербак зазначає, що на сьогодні, враховуючи зміни, яким 

піддається виконавче провадження останнім часом, «законодавче визначення 

поняття «виконавчого провадження» через «сукупність дій органів і 

посадових осіб…» є доволі вузьким та не відображає всієї багатогранності 

процесу примусового виконання рішень, що вийшов за рамки 

вищезазначеного поняття» та вважає, що фактично під поняттям «виконавче 

провадження» об’єднано кілька видів проваджень, які можуть бути 

відокремлені один від одного. Тому, у разі їх об’єднання, доцільно 

сукупність таких проваджень називати виконавчим процесом [505]. 

В.В. Ярков також зазначає, що на практиці «виконавче провадження не є 

єдиним провадженням, а виступає у якості цілої системи визначених 

проваджень по виконанню конкретних юрисдикційних актів». 
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Диференціювати ці провадження можна в залежності від різноманітних 

критеріїв: від виду акта який виконується в примусовому порядку (рішення 

суду, іншого юрисдикційного органу, посадової особи тощо; від виду 

зобов’язаного суб’єкта (фізична особа, державний орган, посадова особа 

тощо); від характеру дій, які мають бути здійснені боржником (здійснити 

виплати, вчинити певні дії тощо); від системи процесуальних дій в межах 

конкретного виду виконання (витребування інформації, звернення до суду, 

залучення певних суб’єктів виконавчого провадження до здійснення 

виконавчих дій тощо) [518]. С.В. Щербак, в свою чергу, пропонує виділити 

наступні види виконавчого провадження в межах виконавчого процесу: 1) 

провадження щодо звернення стягнення на майно боржника (фізичної особи, 

юридичної особи), на заробітну плату, пенсію тощо; 2) «провадження щодо 

передачі майна»; 3) «провадження щодо виконання рішень немайнового 

характеру» (поновлення на роботі, відібрання дитини, виселення тощо); 4) 

«провадження щодо виконання забезпечувальних заходів» [505]. Ми 

погоджуємося із такою позицією авторів, та вважаємо, що 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 чого й 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 різноманітних видів виконавчих 

проваджень. 

С.В. Щербак пропонує для визначення сукупності проваджень із 

примусового виконання рішень юрисдикційних органів застосовувати термін 

виконавчий процес та визначити його дефініцію як «врегульовану нормами 

законодавства про виконавче провадження діяльність органів державної 

виконавчої служби та інших суб’єктів виконавчого процесу, здійснювану в 

особливій процесуальній формі, та спрямовану на забезпечення примусового 
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виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, а також реальне 

поновлення прав фізичних та юридичних осіб шляхом застосування заходів 

примусового виконання» [505]. Д. М. Сібільов також зазначає, що процес 

удосконалення та перетворення, який на сьогодні проходить виконавче 

провадження дозволяє дійти висновку, що виконавче провадження 

«фактично перетворюється на виконавчий процес, оскільки діяльності, 

пов’язаної із виконанням рішень суду та інших органів, є притаманними 

багато інститутів, характерних для процесуальної діяльності…», в тому числі 

стадійність [411, c. 38]. Ю.Г. Вдовина для визначення діяльності із 

примусового виконання рішень юрисдикційних органів також застосовує 

термін виконавчий процес, та зазначає, що це встановлена законом 

процесуальна форма із наданням відповідних процесуальних прав особам, які 

приймають в ньому участь та заінтересованим у його результатах [42]. 

З останніх наукових досліджень сфери правового регулювання 

діяльності ДВС слід відмітити дисертацію Чумака О.О., який не обійшов 

увагою і питання виконавчого процесу. Так, цей дослідник як і зазначені 

вище діячі науки, наголошує на необхідності розмежування понять: 

«виконавче провадження» та «виконавчий процес». Відповідно до наукової 

концепції Чумака О.О. виконавчий процес – це сукупність дій 

уповноважених державних органів та посадових осіб із виконання рішення 

юрисдикційних органів, які вчинюються у встановленому законодавством 

порядку, черговості та формах, оформлюються у відповідних процесуальних 

документах [491, c. 7, 24]. На наш погляд, ці визначення було актуальним до 

останніх змін у законодавстві, пов’язаних із запровадженням інституту 

приватних виконавців, і внесення відповідних змін до нормативного 

визначення поняття виконавчого провадження щодо розширення кола 

суб’єктів виконавчого провадження в умовах її змішаної системи.  

Наведені вище наукові концепції підтверджує також загальне поняття 

юридичного процесу. В Юридичній енциклопедії Ю.С. Шемшученко процес 

у праві зазначає, як визначену законом процедуру застосування матеріальних 
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прав, норм, а у вузькому значенні — встановлену законом процедуру 

провадження у цивільних, господарських, адміністративних та інших 

справах, яка регулюється відповідним законодавством і обумовлює розподіл 

галузей права та законодавства на матеріальні і процесуальні [511]. 

В.М. Корельський визначає загальне поняття юридичного процесу, як 

складну діяльність, яка триває у часі, складається з процесуальних стадій, які 

мають певну послідовність, та за змістом представляє собою ланцюг 

взаємопов’язаних процесуальних дій та процесуальних рішень, які 

закріплюються у відповідних документах [445, c. 413]. І.М. Зайцев вважає, 

що юридичний процес, це завжди «певна сукупність послідовно вчинюваних 

дій і постановлених актів» [444]. Таким чином вбачається, що для 

характеристики змісту діяльності уповноважених органів та посадових осіб з 

примусового виконання рішень юрисдикційних органів дійсно доцільно 

застосовувати термін «виконавчий процес». Ми підтримуємо позиції 

науковців, які вважають діяльність щодо примусового виконання рішень 

юрисдикційних органів – процесуальною діяльністю та пропонують 

визначати діяльність уповноважених органів з примусового виконання 

рішень як виконавчий процес. Дана позиція підтверджується також 

стадійністю діяльності державних виконавців.  

Розглядаючи діяльність органів державної виконавчої служби та інших 

суб’єктів виконавчого провадження, зазначає Щербак С.В., спрямовану на 

забезпечення примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних 

органів через призму юридичного процесу, слід відмітити, що під єдиним 

поняттям «виконавче провадження» фактично об’єднується декілька видів 

проваджень, які можливо виокремити, виходячи зі змісту Закону України 

«Про виконавче провадження», тому вважаємо, що їх об’єднання під єдиним 

загальним поняттям «виконавче провадження» є некоректним, а сукупність 

цих проваджень слід більш правильно називати виконавчим процесом [505]. 

На наш погляд, положення ст. 1 Закону України «Про виконавче 

провадження» демонструють, що законодавче визначення поняття 
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«виконавчого провадження» є доволі вузьким та вже не відображає всієї 

багатогранності процесу примусового виконання рішень, що вийшов за 

рамки вищезазначеного поняття. На думку С.В. Щербака, під виконавчим 

процесом слід розуміти врегульовану нормами законодавства про виконавче 

провадження діяльність органів державної виконавчої служби та інших 

суб’єктів виконавчого процесу, здійснювану в особливій процесуальній 

формі, та спрямовану на забезпечення примусового виконання рішень судів 

та інших юрисдикційних органів, а також реальне поновлення прав фізичних 

та юридичних осіб шляхом застосування заходів примусового виконання 

[505].  

Горшенєв В.М., зазначає, що критеріями виділення будь-якого виду 

юридичного процесу є три елементи, що складають процес: процесуальні 

провадження, процесуальні стадії і процесуальні режими. Кожний із 

зазначених елементів, в свою чергу, узагальнює підсистему характеристик, 

його більш конкретних ділянок. Це стосується й виконавчого процесу. 

Процесуальне провадження розглядається як головний елемент юридичного 

процесу, що являє собою системне утворення, комплекс взаємопов’язаних 

процесуальних дій [55, c. 90]. 

Продовжуючи розмірковування зазначених вище науковців, вважаємо 

що виконавчий процес складається із сукупності вчинюваних проваджень, 

реалізація яких обумовлює виникнення виконавчих процесуальних 

правовідносин. За теорією Щербака С.В., кожне провадження 

характеризується спеціальними ознаками, які дозволяють виділити окремі 

частини в рамках виконавчого процесу. Так, по-перше провадження 

спрямовується на вирішення певних, якісно однорідних суспільних ситуацій, 

які мають один і той же предмет правового регулювання; по – друге кожне 

провадження спрямоване на досягнення конкретної мети правозастосовного 

характеру; по – третє змістом діяльності є вирішення відповідних завдань; по 

– четверте однорідні провадження регламентуються процесуальними 

нормами одного виду. Цей же науковець визначив види, проваджень, що 
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характерні для вітчизняного виконавчого процесу, а саме : 1) провадження 

щодо звернення стягнення на майно боржника, в тому числі провадження про 

звернення стягнення на майно боржників-фізичних осіб та звернення 

стягнення на майно боржників-юридичних осіб, про звернення стягнення на 

заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника; 2) 

провадження щодо передачі майна; 3) провадження щодо виконання 

виконавчих документів немайнового характеру, в тому числі провадження 

про поновлення на роботі, про відібрання дитини, про виселення боржника та 

вселення стягувача тощо; 4) провадження щодо виконання забезпечувальних 

заходів. Змістом процесуального провадження є процесуальні дії, які у 

виконавчому процесі підлягають розмежуванню залежно від суб’єкта їх 

вчинення, адже з одного боку, це дії державного виконавця щодо приписів 

виконавчого документа, а, з іншого, це дії учасників виконавчого процесу 

(стягувача та боржника) [505]. До останніх чинне законодавства відносить, 

наприклад, обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в’їзду в 

Україну [115].  

Сучасне вітчизняне законодавство, як і законодавство УРСР не містить 

поняття «виконавча дія», також законодавець не формулює концентрованого 

переліку виконавчих дій ні у минулому ні зараз. Натомість, законодавство 

РФ це питання вирішує. Так, у ст. 64 Федерального Закону РФ «Об 

исполнительном производстве» від 02 жовтня 2007 р. № 229-ФЗ, є стаття з 

назвою «Виконавчі дії», в якій наводиться перелік виконавчих дій  [94]. 

Іншим прикладом нормативного упорядкування переліку виконавчих дій є 

ст. 63 «Исполнительные действия» Закону Республіки Беларусь «Об 

исполнительном производстве» № 439-З від 24.10.2016 [92]. Як видно з 

наведеного переліку, законодавець Республіки Білорусь також повністю не 

відокремлював виконавчі дії від прав судового виконавця, оскільки за своєю 

правовою природою ці поняття тісно пов’язані. 

На наш погляд, таке узагальнення виконавчих дій, зібране в одній 

статті закону покращує системне сприйняття норм виконавчого права. 
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Наведені приклади свідчать про необхідність запровадження статті 

«Виконавчі дії» і в Законі України «Про виконавче провадження», а в 

майбутньому і у Виконавчому кодексі. Передувати закріпленню такого 

переліку повинне визначення виконавчих дій, яке на рівні із поняттями 

«виконавче провадження, виконавчий процес, режим виконавчого 

провадження, стадія виконавчого провадження, виконавча справа, повинні 

бути закріплену у 1 статті Закону України «Про виконавче провадження».  

В Законі України «Про виконавче провадження», що вже втратив 

чинність, містилась стаття 11, яка визначала обов’язки і права державних 

виконавців та опосередковано через них можна було визначити і виконавчі 

дії, які виконавцями вчинялись. Законодавець продовжив ту ж логіку 

викладання правових норм, що регулюють правовий статус виконавців 

об’єднавши в одній статті їх права та обов’язки, проте не виокремивши 

перелік виконавчих дій. 

У чинному Законі України «Про виконавче провадження» у 18 ст. 

«Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців» міститься 

перелік обов’язків та прав державного виконавця [304].  

Як зазначає Щербак С.В. окремі виконавчі дії перераховані й у інших 

статтях Закону України «Про виконавче провадження»: наприклад, опис, 

арешт, вилучення майна тощо. Також цей науковець, робить припущення, що 

навіть коли у ході виконавчого процесу державним виконавцем вчиняються й 

організаційні дії, а саме відкриття виконавчого провадження, однак вони 

також вчиняються державним виконавцем при виконанні вимог виконавчого 

документа, тому ці дії також є виконавчими [505]. З урахуванням своїх 

наукових концепцій Щербак С.В. пропонує під виконавчою дією слід 

розуміти процесуальну дію державного виконавця, спрямовану на 

застосування заходів примусового виконання або організаційну дію, яка 

визначається окремим змістом і є складовою частиною провадження 

(наприклад, опис, арешт майна, його вилучення тощо). При цьому дії, які 

вчиняються у виконавчому процесі з боку інших учасників виконавчого 
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процесу (сторонами виконавчого процесу), або з боку осіб, які залучаються 

до проведення виконавчих дій (понятими, зберігачами майна боржника), є 

процесуальними діями [25]. Зміст процесу, як відмічає Д.Н. Бахрах, являє 

собою ланцюг взаємопов’язаних, послідовно вчинюваних дій, документів, що 

складаються, та рішень, що приймаються [505]. Таким чином у виконавчому 

процесі розрізняються: виконавчі, процесуальні та організаційні дії, які не 

мають чіткого відокремлення , проте за своєю метою, суб’єктом здійснення 

та методами можуть видозмінюватись, і набувати більш виразних ознак того 

чи іншого виду.  

На наш погляд, запропоноване Щербаком С.В., визначення виконавчих 

дій в сучасних умовах змішаної системи виконання рішень підлягає 

трансформації. Так, ми вважаємо, що виконавчу дію на теперішній час слід 

визначати як процесуальну дію державного чи приватного виконавця, 

спрямовану на стимулювання добровільного виконання чи застосування 

заходів примусового виконання або полягає у організаційній дії, яка 

визначається окремим змістом і є складовою частиною провадження, що у 

свою чергу є частиною виконавчого процесу. 

Реалізація виконавчих дій, об’єднаних провадженнями, що у свою 

чергу компілюються у виконавчий процес відповідно до процесуального 

здійснюється поетапно за певним стадійним алгоритмом. Виконавчий процес 

передбачає певні стадії, що утворюють послідовність виконавчих дій, 

відображають хід виконання вимог виконавчого документа, та 

відокремлюють логічно пов’язані етапи. Слушно зазначає Щербак С.В., що 

процесуальні стадії – це характеристика динаміки юридичного процесу [505]. 

На наш погляд, саме динаміка юридичного процесу ключова ознака, що 

відрізняє його від механізму виконання рішень, що є статичним за своїм 

змістом та ключовим елементом якого є ДВС. 

На сьогодні на законодавчому рівні діяльність щодо примусового 

виконання рішень не розділена на стадії, але серед науковців, які 
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досліджують виконавче провадження, питання його стадійності не викликає 

сумнівів.  

Існує дві класифікації стадій юридичного процесу, зазначає 

Щербак С.В.: логічна та функціональна. Логічна класифікація, пояснює 

Щербак С.В., традиційно має такі стадії: з’ясування фактичних обставин 

справи; з’ясування та визначення норми права, що підлягає застосуванню; 

прийняття за підсумками цих двох стадій рішення. За функціональною 

класифікацією виділяються стадії порушення юридичного процесу, 

підготовка до розгляду, розгляд справи та прийняття рішення за підсумками 

розгляду справи. В цьому розумінні прийняттям рішення по справі 

називають й виконання рішення, однак в ряді випадків виникає необхідність 

у спеціалізації, і тоді виконання рішення виноситься за рамки одного 

юридичного процесу та переходить в інший юридичний процес. Саме так, 

наполягає Щербак С.В., відбувається з виконавчим процесом, який 

виникатиме після цивільного або іншого первісного юридичного процесу.  

Найпоширенішою класифікацією стадій процесу є функціональна 

класифікація, яка може застосовуватися і до виконавчого процесу. 

Відповідно до цієї класифікації констатує Щербак С.В., визначають 

відкриття виконавчого процесу розглядається як прийняття виконавчого 

документа та заяви про відкриття виконавчого провадження канцелярією 

відділу Державної виконавчої служби; підготовка до розгляду питання щодо 

відкриття виконавчого процесу; розгляд питання щодо відкриття 

виконавчого процесу; прийняття рішення щодо відкриття чи відмови у 

відкритті виконавчого процесу.  

Одним з перших стадії виконавчого провадження визначив 

Щербак С.В.: 1) відкриття виконавчого процесу; 2) підготовка до виконання; 

3) застосування заходів примусового виконання до боржника; 4) закінчення 

виконавчого процесу [505]. Сучасніший підхід проявив Чумак О.О., який 

зазначає, що він розмежував стадії виконавчого процесу між собою та, 

зокрема, виокремив початкову стадію, підготовчу стадію, стадію фактичного 
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виконання, кінцеву стадію. Цей науковець наполягає, що неправильною є 

позиція щодо об’єднання початкової стадії із підготовчою, оскільки 

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. Чумак О.О., 

наголошує, що початкова стадія виконавчого процесу передує виконавчому 

провадженню [491, c. 7]. 

Цікавим та глибоким поглядом на класифікації стадій виконавчого 

процесу є концепція Щербини С.В. про «стадії у стадії». Цей науковець 

наполягає, що стадія у стадії іменується внутрішньою стадією щодо тієї 

стадії, яка її включає. Стадію, що містить стадії, іменують зовнішньою 

стадією щодо внутрішніх стадій. Отже, внутрішня та зовнішня стадії 

означають лише відносини між стадіями як частинами юридичного процесу 

[505]. Висновки щодо взаємодії стадій виконавчого процесу спрямували 

науковий пошук його співвідношення з іншими юридичними процесами , а 

це у свою чергу призвело до появи такої правової категорії, як «взаємодія 

юридичних процесів», яка визначається через паралельні та послідовні 

юридичні процеси. Взаємодія юридичних процесів є правовим явищем, що 

полягає у певному взаємозв’язку та взаємообумовленості між різними 

юридичними процесами, а також в частині – між різними провадженнями, що 

входять до одного юридичного процесу. Різняться зазначені елементи 

взаємодії своїми правовими режимами.  

Запропоновано стадії виконавчого процесу визначено як певні 

взаємопов’язані, але відносно самостійні частини виконавчого процесу, 

відокремлені одна від одної процесуальними рішеннями, що об’єднують 

певну сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення найближчої 

процесуальної мети. 
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1.4. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності 

представників державних органів у виконавчому провадженні 

 

Досвід зарубіжних країн у сфері виконання судових актів та актів 

інших органів, зазначає Мальцева Є.В., має значний вплив на формування 

підходів до удосконалення вітчизняної моделі виконавчого провадження і є 

актуальним при здійсненні правового регулювання виконавчого провадження 

в Україні [235]. Останнім часом Державна виконавча служба України 

систематично підлягає реформуванню, що негативно впливає на якість 

роботи служби взагалі через періодичні зміни в її системі та структурі. 

Наукове обґрунтування вирішення питання щодо статусу та місця Державної 

виконавчої служби України в системі права, законодавства та державних 

органів буде сприяти стабілізації та поліпшенню діяльності Державної 

виконавчої служби. Поставлену мету передбачається досягти через 

здійснення порівняльного аналізу організації діяльності органів примусового 

виконання рішень юрисдикційних органів іноземних держав [196]. Актуальні 

дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду виконавчого провадження 

містяться у наукових працях Ч.Н. Азімова, Ю.В. Бауліна, А.С. Васильєва, 

В.І. Євінтова, М.Й. Штефана, О.В. Ісаєнкової, І.В. Решетнікової, 

В.О. Селезньова, В.В. Яркова та інших [14; 21; 40; 76; 109; 407; 418; 501;  

517; 235], втім, на нашу думку, зазначене дослідження є актуальним і на 

сучасному етапі через зміни, які планується здійснювати в організації 

системи примусового виконання рішень в Україні шляхом впровадження 

інституту присяжних виконавців. При розгляді правової організації 

діяльності Державної виконавчої служби України доцільно ознайомитися із 

досвідом іноземних держав з питань створення спеціалізованих органів, на 

які покладено повноваження примусового виконання рішень юрисдикційних 

органів, питань правового регулювання та організації їх діяльності [196]. 
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Аналіз іноземного досвіду дозволяє скласти думку щодо позитивних та 

негативних сторін систем примусового виконання інших держав та 

розглянути питання щодо доцільності використання позитивного досвіду в 

умовах сучасного розвитку системи примусового виконання рішень в Україні 

з метою її удосконалення. В юридичній літературі, зазначає Мальцева Є.В., 

здійснена класифікація систем виконавчого провадження, в основі якої є 

спосіб організації професії судового виконавця, можливості та межі участі 

недержавних організацій у виконавчому провадженні тобто у сучасній 

світовій практиці діє державна, приватна та змішана системи судових 

виконавців [406; 235].  

З урахуванням характерних ознак та форм перерозподілу владних 

повноважень у сфері примусового виконання, доцільно виокремити 

централізовані та децентралізовані системи виконавчого провадження. Для 

централізованих систем виконавчого провадження, В.О. Селезньов 

виокремлює наступні елементи: наявність єдиного державного органу 

примусового виконання; наявність механізму правового регулювання 

процесу виконання судових актів та актів інших органів, встановленого 

федеральним законодавством [417]. Досліджуючи виконавче законодавство 

та практику діяльності органів виконання рішень в іноземних країнах можна 

констатувати, що централізовані системи виконавчого провадження 

сформувалися в країнах пострадянського простору: Україні, Республіках 

Вірменія, Білорусь, Киргизстан, а також у Росії, Швеції, Фінляндії, Іспанії та 

інших країнах. Функціонування цієї моделі виконавчого провадження 

характеризується створенням організаційно самостійного органу, 

уповноважений у сфері примусового виконання, із вертикально-

інтегрованою структурою управління, яка характеризується складністю та 

багаторівневістю. 

Для децентралізованих систем виконавчого провадження, наголошує 

Мальцева Є.В., притаманне делегування державою частини повноважень у 

сфері цивільного виконавчого провадження недержавним організаціям та 
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приватним особам. Такі системи, за твердженням Мальцевої Є.В., 

функціонують, наприклад в США, Канаді, Франції та деяких інших 

державах. Децентралізована система виконавчого провадження має різну 

відомчу підпорядкованість органів та посадових осіб, які здійснюють 

примусове виконання, диференціацію відомств, що виконують ліцензійні, 

контрольні та наглядові функції. Також, децентралізація проявляється і в 

правовому регулюванні процесу примусового виконання, при цьому 

відсутній єдиний правовий механізм, а порядок та умови виконавчого 

провадження встановлюються актами делегованого законодавства. 

Децентралізація вимагає формалізованого підходу до перерозподілу 

повноважень, що забезпечується відповідними нормативно-правовими 

актами. При цьому обмежується об’єм та зміст контролю діяльності 

децентралізованих структур з боку держави. Ефективність функціонування 

таких структур досягається за рахунок професіоналізму, високої 

відповідальності посадових осіб [235]. 

Мальцева Є.В. чітко визначила критерії дослідження та порівняльного 

аналізу системи виконавчого провадження у різних державах, що 

здійснюються із урахуванням наступних структурно-функціональних та 

правових критеріїв систематизації: а) організація примусового виконання, б) 

рівень правового регулювання виконавчого провадження; в) сфера 

компетенції та повноваження органів примусового виконання; г) правовий 

статус судового виконавця; д) організація праці та інтеграція судових 

виконавців у професійні об’єднання; є) організація фінансування та 

матеріального стимулювання судових виконавців; ж) відповідальність 

посадових осіб органів примусового виконання. Наявність спільних ознак 

національних систем виконавчого провадження, наполягає Мальцева Є.В., 

дозволяє виокремити їх із врахуванням централізації і децентралізації на 

основі запропонованого підходу [235]. У цьому підрозділі дисертації будуть 

розглянуті найбільш характерні системи виконавчого провадження інших 
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держав на прикладі Республік Білорусь, Казахстан, Литва, Латвія, також 

Канади, Німеччини, Росії, США, Франції та інших держав. 

Наближеним до стану системи вітчизняного правового регулювання 

виконавчого процесу та правового статусу ДВС є досвід Російської 

Федерації. Процес становлення та історія розвитку примусового виконання 

рішень наших країн йшов паралельно, мали вагомий вплав одне на одного. 

Можна стверджувати, про що свідчить дослідження історичних етапів 

становлення виконавчого провадження в Україні у першому підрозділі цього 

розділу, що велику частину історичного періоду Україна та Росія мали майже 

спільну історія становлення системи виконавчого провадження, та певний 

час зберігалася тенденція копіювання нормативно-правових актів Росії 

Україною. Проте у кожної країни свій шлях та вектор розвитку, тому на 

даний час існують певні розбіжності в питаннях організації діяльності 

виконавчої служби, цілях системи примусового виконання рішень, що 

заслуговують на увагу. У Росії, зазначають Ярков В.В. та Чумак О.О. 

функціонує централізована система виконавчого провадження, для якої 

характерна наявність єдиного органу, що здійснює публічно-правові функції 

у цій сфері діяльності, в особі Федеральної служби судових приставів та її 

територіальних органів і єдиного механізму правового регулювання. 

Водночас, наполягають ці науковці, Російську систему примусового 

виконання можна віднести до змішаної моделі. В якій при публічно-

правовому статусі судового пристава – виконавця допускається участь 

організацій іншої організаційно – правової форми [516, с. 34; 489]. 

Ключовими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

діяльності органів примусового виконання рішень Російської Федерації – 

Федеральної служби судових приставів складають Закони Російської 

Федерації «Про судових приставів» [93] та «Про виконавче провадження» 

[94],  Указ Президента Російської Федерації від 13.10.2004 року «Питання 

Федеральної служби судових приставів» [454]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 13.10.2004 

року «Питання Федеральної служби судових приставів» [454] Федеральна 

служба судових приставів Російської Федерації - це федеральний орган 

виконавчої влади, який здійснює функції із забезпечення встановленого 

порядку діяльності судів, виконання судових актів, актів інших органів та 

посадових осіб, а також правозастосувальні функції та функції із контролю та 

нагляду у встановленій сфері діяльності [454]. Федеральна служба судових 

приставів підпорядковується Міністерству юстиції Російської Федерації, яке 

здійснює координацію його діяльності та забезпечує контроль. З 

урахуванням зазначеного, можна стверджувати, що на сучасному етапі 

система органів виконавчого провадження в РФ аналогічні українській ДВС, 

що знаходяться у системі органів Міністерства юстиції України [196]. 

Цікавим, та водночас індивідуальним, є той факт, що законодавством 

Російської Федерації закріплюється та захищається словосполучення 

«судовий пристав», відповідно до російського законодавства застосування 

якого допускається лише у назвах Федеральної служби судових приставів, її 

підрозділів, посадових осіб, а також у назвах професійних союзів судових 

приставів. Також закон РФ «Об исполнительном производстве» чітко 

зазначає, що всі організації, об’єднання, посади, які містять словосполучення 

«судовий пристав» після набрання чинності цим Законом [92] мають бути 

перейменовані або ліквідовані. Таким чином, Закон чітко розділяє державну 

та приватну сфери впливу та підвищує авторитет судових приставів, 

встановлюючи їх особливе правове становище.  

Запровадження зазначених заходів, пояснює Щербак С., пов’язано із 

тим, що в Росії мають місце факти створення приватних фірм (агенцій), які 

займаються виконавчою діяльністю, але без процедури відкриття 

виконавчого провадження, без застосування дій примусового характеру 

тощо. Це Національна агенція з факторингу та інвестицій, що працює у 

складі Асоціації міжнародного співробітництва недержавних структур 

безпеки. Зазначена організація надає повний спектр послуг щодо стягнення 
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заборгованостей. Основним видом діяльності у сфері стягнень агенції є 

пошук та виявлення майна боржника (юридичної особи), на яке може бути 

звернуто стягнення [504, c. 16]. Чумак О. О. замічає цікавий факт, що 

особливістю та відмінністю російської системи органів примусового 

виконання рішень юрисдикційних органів є те, що судові пристави 

підрозділяються на дві категорії залежно від покладених на них обов’язків. 

Так, є категорія судових приставів – виконавців та категорія судових 

приставів із забезпечення встановленого порядку діяльності суду [489]. На 

наш погляд перша категорія відповідає державним виконавцям в Україні, а 

друга судовим розпорядникам, діяльність яких в Україні регламентується 

Наказом Державної судової адміністрації України від 14.07.2011 N 112 «Про 

затвердження Положення про службу судових розпорядників та організацію 

її діяльності» [350]. 

У Росії до виконавчих документів, окрім виконавчих листів, що 

видаються судами загальної юрисдикції та арбітражними судами, відносяться 

також: судові накази; нотаріально завірені угоди про сплату аліментів або 

їхні нотаріально завірені копії; посвідчення, що видаються комісіями з 

трудових суперечок; акти органів, які здійснюють контрольні функції у 

справі стягнення грошових засобів з наданням документів, у яких є відмітки 

банку або інших кредитних організацій, де відкрито розрахункові та інші 

рахунки боржника, про повне або часткове невиконання вимог, вказаних 

органів у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових засобів, 

достатніх для задоволення цих вимог; судові акти, акти інших органів та 

посадових осіб у справах про адміністративні правопорушення; постанови 

судового пристава-виконавця; виконавчий напис нотаріуса за наявності 

угоди про позасудове порядок звернення стягнення на майно, що у закладі, 

укладеної у вигляді окремого договору або включеної до угоди про заставу. 

Що стосується інших держав-членів колишнього Радянського Союзу, 

то такі правознавці як Т.А. Бєлова, І.М. Колядко, Н.Г. Юркевич вважають, 

що в Республіці Білорусь у систему примусового виконання входять дві 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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самостійні структури: судові виконавці загальних судів та Служба судових 

виконавців господарських судів [57]. Судові виконавці загальних судів 

підпорядковуються керівникам судів та органам виконавчої влади в особі 

управлінь юстиції при виконкомах та Міністерстві юстиції. Служба судових 

виконавців господарських судів очолюється Головним судовим приставом – 

начальником управління організації виконавчого провадження і 

підпорядковується Голові Вищого Господарського Суду.  

Досліджуючи тенденції децентралізації системи виконавчого 

провадження в Республіці Казахстан змінюється у напрямку формування 

змішаної моделі. У відповідності ухваленої нової концепції виконавчого 

провадження функції з виконання судових актів та актів інших органів 

можуть здійснювати державні та приватні судові виконавці. В жовтні 2010 

року набрав чинності Закон Республіки Казахстан «Про виконавче 

провадження та статус судових виконавців», який запровадив поняття 

державного та приватного судових виконавців та визначив їх правове 

положення [126]. Державним та приватним судовим виконавцям надаються 

рівні права та обов’язки за винятками, передбаченими цим законом [235].  

В таких країнах пострадянського періоду, як Литва та Естонія 

запроваджено інститут приватних судових виконавців. Наприклад, у Литві 

замість державних службовців працюють приватні пристави, як зазначає 

Салашний П. поява яких була викликана низьким рівнем ефективності 

роботи державних виконавців [415].  

В Естонії Законом «Про судових виконавців» статус судового 

виконавця визначають, як незалежну особу, котра посідає публічно-правову 

посаду та виконує свої посадові обов’язки, як особа вільної професії, що дії 

від свого імені та під свою відповідальність. Як повідомляє А. Авторгов 

судовий виконавець не є приватним підприємцем або державним 

службовцем [4, c. 11]. Організація посадової діяльності та правових послуг 

судових виконавців відноситься до компетенції Міністерства юстиції Естонії, 

яке здійснює організаційне керівництво та координацію діяльності судових 
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виконавців. Чумак О.О. зазначає, що приватну судово-виконавську діяльність 

було введено в Естонії з 01.03.2001 р. Законом «Про судових виконавців», до 

цього часу примусове виконання рішень здійснювалося державними 

службовцями – судовими виконавцями [489]. 

Якщо порівнювати ефективність механізмів системи виконавчого 

провадження, які застосовуються у світі, то слід зазначити, що 

найефективнішими з них виявляються ті з них, які функціонують у країнах, 

де населенню притаманні високий рівень правової культури, повага до 

закону, де розроблені складні системи взаємодії державних і 

саморегулюючих організацій (держави, банків, колективних агентств тощо). 

Тому до кращих зразків виконавчих систем традиційно належать системи 

США, Великобританії, Німеччини та Фінляндії. Причини, з яких ці країни 

вважаються лідерами, стають зрозумілими під час аналізу методів виконання 

судових рішень, закріплених у законодавстві.  

У Федеративній Республіці Німеччина, щодо досліджувалась такими 

вітчизняними вченими як Ярков В.В. та Мальцева Є. В., примусове 

виконання судових або інших актів є державною функцією, яку у 

відповідності до законодавства реалізують державні службовці – судові 

виконавці. Їх призначає на посаду голова вищого регіонального суду та 

керівник окружного суду. Судовий виконавець здійснює свою професійну 

діяльність незалежно, за свій рахунок та під свою відповідальність, при 

цьому маючи державно – владні повноваження і статус державного 

службовця [517, c. 470–473; 235; 69; 489].  

Підтверджує централізацію системи виконавчого провадження у ФРН і 

Верба О., який зазначає, що у Німеччині примусове виконання 

юрисдикційних органів є виключною компетенцією державних органів. 

Ключовим нормативно-правовим актом, який регулює виконавче 

провадження в Німеччині, є Книга 8 «Виконавче провадження» Цивільного 

процесуального кодексу від 30.01.1887 р. [44, c. 104]. Аналіз законодавства 

Німеччини виявляє Верба О., свідчить що система органів примусового 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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виконання складається з судів, судових виконавців та служби земельного 

кадастру, оскільки кожний з цих органів наділені повноваженнями щодо 

примусового виконання рішень. Відповідно до нормативних документів 

ФРН, стягувач, який має підстави для порушення виконавчого провадження 

звертається до суду, якщо заявляє, що боржник має кошти на банківських 

рахунках; звертається до відомства земельного кадастру, якщо бажає 

звернути стягнення на нерухоме майно боржника; звертається до судового 

виконавця у разі вимоги про звернення стягнення на рухоме майно із 

одночасною заявою про місцезнаходження зазначеного майна. Стягувач у 

будь-який момент може звернутися до одного з органів, уповноважених на 

здійснення примусового провадження із вимогою про виконання судового 

рішення на його користь у будь-який визначений стягувачем спосіб [44, c. 

104].  

У Великобританії використовується змішаний принцип, тобто існують і 

судові виконавці – державні службовці і ті, що працюють на підставі ліцензії. 

Таким чином, стягувач має право вибору звертатися до державного чи 

приватного виконавця. В Англії та Уельсі виконавче провадження в судах 

здійснюють бейліфи, які входять до судової системи. Їх роботу контролюють 

бейліфи, які здійснюють нагляд. Управління діяльністю з багатьох питань 

проводить старший клерк суду графства, до якого прикріплені бейліфи. У 

свою чергу реєстратор суду несе відповідальність за акти бейліфів. У цілому 

відповідальність за діяльність виконавців покладено на Лорда Канцлера. 

Судові виконавці об’єднані в Асоціацію судових виконавців Високого суду 

Англії та Уельсу. Це саморегульована асоціація, членство в якій є 

обов’язковим.  

У Шотландії існують розмежування між шерифом і приставом-

посланником. Шерифи офіцери виконують державну функцію і 

призначаються головним шерифом у межах певного району. Шериф офіцер 

пов'язаний з окружним цивільним судом. Шотландія поділена на шість 

шерифських округів та сорок дев’ять місцевих районних судів шерифу. 
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Шериф офіцер може діяти у межах району, в якому він одержав призначення, 

але також може виконувати рішення суду про відшкодування по всій 

Шотландії за рішенням того суду, до якого він призначений. Приставів-

посланників призначає на посаду Сесійний суд. Ця особа має повноваження 

по всій території Шотландії. Вона уповноважена виконувати документи 

Сесійного суду. Шотландські шерифи-посланники і шерифи офіцери мають 

різні територіальні повноваження. Перші призначаються на національному 

рівні, другі ж територіально обмежені, оскільки рішення можуть прийматися 

на території, на якій знаходиться суд, який зробив призначення. 

Дослідник системи виконання рішень у Фінляндії Сазанов С. В., 

зазначає, що у цій країні до 1996 р. обов’язки з примусового виконання 

рішень покладалися на лейсмана (начальника місцевої поліції), окрім 

поліцейських функцій та функцій прокуратури. Після 1996 р. було створено 

Службу примусового виконання при Міністерстві юстиції Фінляндської 

Республіки – виключною компетенцією якої було примусове виконання 

рішень, та станом на сьогоднішній день, з 01.01.2010 р. в Фінляндії 

повноваження з примусового виконання судових актів в області приватного 

права покладено на знов створений орган виконавчої влади – Державну 

службу примусового виконання Фінляндської Республіки підвідомчу 

Міністерству юстиції [413]. До системи примусового виконання Фінляндії 

входять Міністерство юстиції, начальник губернського правління та місцеві 

підрозділи примусового виконання. Міністерство і начальник губернського 

правління є управлінськими органами. Власне виконавче провадження 

здійснюють місцеві підрозділи на чолі з уїзним фогтом. Кожен підрозділ має 

свій район діяльності, в межах якого він здійснює функції виконавчого 

провадження. Цей район визначається у відповідності з поділом країни на 

уїзди. Уїзд являє собою одиницю місцевого державного управління 

(Фінляндія поділена на дев’яносто уїздів), однак кількість місцевих 

підрозділів примусового виконання тільки сімдесят, оскільки частина цих 

підрозділів забезпечує виконавчі послуги і на території сусіднього уїзду. На 
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чолі кожного підрозділу стоїть уїзний фогт. У випадку, якщо в одному 

підрозділі є більше ніж один уїзний фогт, посадове звання начальника – 

керуючий уїзний фогт. Однак у більшості підрозділів примусового 

виконання є лише один уїзний фогт. В якості апарату уїзного фогту і у його 

підпорядкуванні працює інший персонал підрозділу – помічники – виконавці 

та канцелярські працівники. У системі примусового виконання Фінляндії 

працює всього 1477 людей. Кількість уїзних фогтів – дев’яносто, помічників-

виконавців і канцелярського персоналу – по сімсот. Під загальним терміном 

«виконавець», зазначає Сазанов С. В., у Фінляндській Республіці розуміється 

і уїзний фогт, і його помічник (помічник-виконавець), хоча закон вказує на 

уїзного фогта як на власне виконавця, оскільки діяльність відбувається від 

його імені. Постанова виконавця може бути оскаржена в уїзному суді, а потім 

у надвірному та Верховному суді. Центральним органом системи 

примусового виконання є Міністерство юстиції [413].  

Система примусового виконання Сполучених Штатів Америки 

принципово відрізняється від розглянутих нами інститутів примусового 

виконання рішень юрисдикційних органів. Спираючись на дослідження 

Щербака С., можна зазначити, що у США регулювання виконавчого 

провадження здійснюється на рівні штатів, у зв'язку з чим рішення суду, 

винесені у одному штаті, необхідно легалізувати у іншому штаті. У одних 

штатах подібна легалізація здійснюється шляхом пред'явлення позову на 

рішення, у інших – через проходження реєстраційної процедури. Підставою 

для здійснення виконавчих дій є виконавчий лист, що видається клерком у 

суді або уповноваженим шерифом у інших штатах. В Сполучених Штатах 

Америки повноваження примусового виконання покладено на Службу 

Федеральних Маршалів, яка є центральним апаратом стосовно маршалів та 

діє у складі Міністерства юстиції. Безпосередньо виконавче провадження 

здійснюють державні службовці маршальської Служби – шерифи та їх 

заступники, а також приватні юридичні агенції [504, c. 16; 417, c. 110-114]. В 

той же час, зазначає Селезньов В.А., у країні багато приватних стягнень 
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боргів здійснюється агентами, яким кредитор «продає» виконавчий лист. 

Такий «продаж» має бути спеціальним чином зареєстрований у суді, що 

видав відповідний виконавчий документ. У зв'язку з цим колекторському 

агенту передаються усі права кредитора, і кредитор отримує узгоджений 

авансовий платіж від колекторського агента. Така угода може передбачати у 

випадку необхідності можливість звернення колекторського агента до 

державних відомств [417, c. 113]. 

Відмінністю американської маршальської служби є те, що вона, як 

служба, відповідальна за виконання, має й інші широкі повноваження та 

використовується державою в ситуаціях, де існує небезпека фізичних 

конфліктів чи безладів, залучаються до операцій Інтерполу [415]. 

Враховуючи досвід США щодо силових повноважень виконавчих 

підрозділів, а також пропозицію Чумака О.О., що висловлювався за 

необхідність створення у складі ДВС України силового підрозділу, діяльність 

якого буде спрямовуватись на сприяння виконанню рішень юрисдикційних 

органів через усунення фізичних перешкод при здійсненні державними 

виконавцями заходів примусового характеру, нами було проведено 

опитування серед державних виконавців з цього приводу. Так, за підтримку 

такої пропозиції висловились 62 % опитаних працівників ДВС, оскільки 

вважають, що це підвищить ефективність діяльності ДВС, 4,6% вагались із 

відповіддю, і 33,4% вважають, що такий підрозділ у системі ДВС не 

потрібний, оскільки достатньо взаємодії з іншими правоохоронними 

органами при забезпечення виконання рішень (Додаток А). Таким чином, 

спираючись на іноземний досвід, наукове обґрунтування та думку самих 

державних виконавців вважаємо за потрібне запровадити в системі ДВС 

України силовий підрозділ, що підвищить ефективність та оперативність 

виконання рішень.  

Французька система виконання судових рішень склалася ще у ХІХ ст. і 

суттєво відрізняється від інших систем. Протягом двох століть правила 

виконання актів судів не дуже змінилася та адаптувалися до вимог соціально-
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економічної і політичної ситуації. Саме стабільний, дещо консервативний і 

одночасно гнучкий характер норм виконавчого провадження, адаптація до 

соціально-економічних умов життя французького суспільства демонструють 

життєздатність та ефективність правових норм, інститутів і всієї галузі 

виконавчого права. Ще декілька років тому представники окремих 

європейських країн (Італії, Бельгії) говорили про те, що метою їх 

національного законодавства було прийняття саме французької моделі 

виконавчого провадження. Паралельно з ними, представники Нідерландів 

стверджують, що в основу їх системи виконавчого провадження вже давно 

покладено модель виконання Франції. Французька модель виконавчого 

провадження покладена в основу у Польщі, Угорщині та деяких інших 

країнах Східної Європи. 

Розглянемо характерні ознаки системи виконання рішень Франції, що 

зробили її популярною у світі. У Франції виконавче провадження 

здійснюється судовими виконавцями, прокурорами, командирами та 

офіцерами поліції. Виконавче провадження у цивільних справах входить у 

компетенцію судових виконавців, правовий статус яких поєднує елементи 

статусу незалежного професіонала і державного службовця. Судовий 

виконавець, здійснюючи свої повноваження від імені держави, використовує 

заходи державного примусу з метою забезпечення виконання судових актів, 

залишаючись особою «вільної професії, яка діє або персонально, або у складі 

об’єднання виконавців» [97, c. 41-44]. До організаційної структури органів 

виконання рішень у Франції, зазначає Ярков В.В., входять: Національна 

палата у складі делегатів підпорядкованих організацій виконавців; 

Регіональна палата у складі судових виконавців на рівні апеляційних судів, 

співтовариства департаментів судових виконавців. Повноваження судових 

виконавців передбачають здійснення від імені держави таких дій, як офіційне 

вручення судових та несудових документів відповідним особам, виконання 

судових актів, складання актів [517, c. 482]. У Франції виконавче 

провадження реалізується не тільки виконавцями, а й генеральними 
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прокурорами, прокурорами, командирами і офіцерами поліції. Одночасно з 

цим характерним для правового статусу судових виконавців є елементи 

незалежної практикуючої особи і державного службовця. До кандидатів на 

посаду виконавців пред’являються жорсткі вимоги: наявність юридичної 

освіти, успішне проходження двохрічного стажування у конторі державного 

виконавця, складання державного кваліфікаційного іспиту. Звання 

примусового виконавця присвоюється наказом міністра юстиції Франції 

після одержання висновків прокуратури конкретного територіального округу 

і Палати примусових виконавців департаменту. Крім того, наголошує 

Ярков В.В., судова організація французької системи відрізняється 

виділенням судів з цивільних та кримінальних справ, а також суддів 

адміністративної юрисдикції, які об’єднані у різні судові системи. Правова 

система побудована на розділенні права на приватне і публічне. Згідно 

встановленим нормам, приватний виконавець не виконує рішення на користь 

держави і взагалі актів, які ухвалюють адміністративні суди. Для цього існує 

окрема система судових виконавців державного казначейства, що є 

державними службовцями. В якості посадової особи примусовий виконавець 

вручає повістки, виконує судові рішення від імені держави. Примусовий 

виконавець має також право складати проекти документів, протоколи, що 

мають статус доказів. Акти і діяльність судового виконавця мають публічно-

правовий характер, тому на нього покладається обов’язок надавати послуги 

стільки разів, скільки буде потрібно. Примусовий виконавець не має права 

обирати собі клієнтів, оскільки він не належить до приватних юристів [517, c. 

572]. 

У межах загальних судів особливу роль відіграє суддя з виконань, який 

має право одноосібно вирішувати суперечки, що виникають внаслідок 

виявлення незгоди або створення перешкод для виконання судового рішення. 

Поряд з цим, суддя з виконань, замічає Ярков В.В. не може втручатися у 

виконавчі дії [517, c. 573]. З урахуванням триваючої в Україні реформи 

судової системи, слід взяти до уваги наявність у Франції інституту судді з 
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виконань, що діє в межах загальних судів і вирішувати суперечки, що 

виникають внаслідок виявлення незгоди або створення перешкод для 

виконання судового рішення. Запровадження такої посади в межах 

вітчизняних судів загальної юрисдикції сприяло б прискоренню конкретних 

виконавчих проваджень та підвищило б ефективність діяльності ДВС в 

Україні.  

У Бельгії та Люксембурзі інститут примусового виконання рішень 

юрисдикційних органів працює на приватній основі, констатує Щербак С. 

Так, в зазначених європейських країнах судові виконавці не перебувають на 

державній службі, а виконують свої обов’язки з примусового виконання 

рішень на підставі ліцензії. З метою регулювання та керування їх діяльністю 

створено регіональні та національні палати судових виконавців, які мають 

статус органів самоврядування [504, c. 16-17; 4, c. 11-12]. Таким чином, в цих 

країнах (як і у Франції) судові пристави належать до осіб вільної професії, які 

працюють за ліцензією. Правовий статус судового виконавця об’єднує в собі 

елементи незалежної практикуючої особи і державного службовця, а 

управління системою судових приставів здійснюють регіональні або 

національні палати, що функціонують як органи самоврядування. Відповідно 

Вітчизняна реформа системи виконавчого провадження 2016 року, що 

запровадила інститут приватних виконавців та переорієнтувала її на змішану 

форму, наблизила вітчизняну сферу виконання рішень саме до класичної 

Французької моделі, що так поширена у світі. Так, наприклад засади 

самоврядування приватних виконавців визначені у ст. 46 Засади 

самоврядування приватних виконавців Закону України «Про органи та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» [379]. 

У Нідерландах судові виконавці об’єднують у своїх функціональних 

обов’язках риси державної і приватної особи. Вони мають право займатися 

приватною практикою з повернення боргів за взаємною згодою сторін, 

наданням юридичних консультацій, бути повіреними в суді і будують власну 
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діяльність на підставі затвердженого бізнес-плану. Наявність такого плану є 

обов’язковою вимогою. Такий план повинен містити положення про 

прибутковість витрат судових виконавців, вказівку на потенційних клієнтів 

тощо.  

Виконання судових рішень у Чеській Республіці відбувається двома 

способами: силами власне судів та силами судових виконавців (екзекуторів). 

Причому більш розповсюдженим є другий спосіб. З його допомогою 

виконуються рішення з господарських та цивільних спорів. Різниця між 

силами судів та судовими екзекуторами полягає в тому, що винагороду 

екзекутору, якщо виконання було успішним, виплачує боржник. А у випадку 

невдалого виконання, екзекутор, на відміну від суду, має право видати 

підтвердження про неможливість стягнення, за яким невиконане 

зобов’язання можна віднести до витрат підприємства. Нагляд за діяльністю 

екзекутора здійснює Міністерство юстиції (у Чеській Республіці – це 

Міністерство справедливості). Органом самоврядування екзекуторів є 

Виконавча Палата Чеської Республіки [96], яка здійснює організаційну 

діяльність екзекуторів. Крім того, у населених пунктах є так звані «органи 

виконавчої служби» (ці органі пов’язані з особистістю конкретного 

екзекутора, який приймає на роботу співробітників). Діяльність цих органів 

припиняється у випадках смерті екзекутора, його відставки, втрати 

громадянства Чеської Республіки або втрати дієздатності екзекутора. 

Юридична адреса такого органу розташований за адресою місцевого суду, 

змінити який можливо лише з дозволу Виконавчої Палати. Всі ці органи 

виконавчої служби контролюються Виконавчою Палатою, за якою здійснює 

нагляд Міністерство юстиції та голова відповідного місцевого суду, на 

території якого діє даний екзекутор.  

Екзекутором може бути дієздатний громадянин Чеської Республіки, 

який не має судимості, має вищу юридичну освіту, одержану у Чеській 

Республіці, три роки досвіду виконавчої діяльності (стажиста, асистента 

судді, прокурора, адвоката, нотаріуса тощо), який склав кваліфікаційний 
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іспит екзекутора. Екзекутор призначається Міністром юстиції і складає 

присягу. Виконання відбувається на підставі виконавчого листа 

(екзекуційного титулу), яким є рішення суду Чеської Республіки, суду іншої 

держави Європейського Союзу, третейського суду, виконавчий лист 

нотаріуса та рішення державних органів і місцевого самоврядування [96].  

В Канаді відсутнє єдине законодавче регулювання виконавчого 

провадження. В компетенцію входить розробка правил цивільного 

судочинства і у відповідності з системою загального права суди можуть 

самостійно регулювати організацію діяльності судів та встановлювати 

процесуальні процедури в межах, що не суперечать діючому законодавству. 

Функції примусового виконання здійснюються державними службовцями 

(шерифами) або ліцензованими приватними приставами. Модель 

виконавчого провадження, зазначає Мальцева Є.В. в окремій провінції 

Квебек має схожість з французькою. Так як в цій провінції приватне право 

базується на романо-германській правовій системі, а не на загальному 

прецедентному праві, що характерно для решти провінцій Канади [235]. 

В Ірландії розгляд справи про примусове стягнення за участі 

ірландської сторони може відбуватися на іншій території. Іноземний суд 

вирішує усі питання щодо сплати витрат, які лежать на кредиторі, за подання 

позову проти боржника (резидента Ірландії) до іноземного суду. Так, це 

питання може стати одним з пунктів у Виконавчому листі і таким чином, 

бути успішно реалізованим. Звернення до Вищого суду Ірландії з приводу 

наказу про примусове виконання може бути подане без відома іншої сторони. 

Оплата за послуги, що надає повірений (адвокат), зазначена у контракті. Вона 

не є чітко фіксованою. Усе залежить від складності справи, ступеню 

відповідальності, терміновості, а також мови, якою ведеться справа. 

Фіксованою сумою є судовий збір, що визначено нормами публічного права. 

За законом, витрати на примусове виконання покладаються на кредитора. 

Останній має право на відшкодування витрат і стягнення їх з боржника. 

Деякі витрати, такі, як сплата шерифу можуть бути відшкодовані за рахунок 
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боржника у ході судового процесу. У кожному окремому випадку методи 

примусового виконання (стягнення) будуть відрізнятися. Це залежить і від 

того це фізична чи юридична особа. Так, є наступні методи: банкрутство 

фізичної особи; ліквідація юридичної особи; виконання рішення шерифом, 

призначеним судом; публікація судового рішення у професійному (фаховий, 

вузькоспеціалізований) журналі; реєстрація судового рішення як рішення про 

поручництво ( іпотечний заклад). У залежності від виду методу, публікація у 

журналі може з'явитися наступного дня, ліквідація фізичної чи юридичної 

особи може тривати місяцями, а процедура банкрутства - роками. Якщо 

примусове виконання не було здійснено, кредитор списує борг. Постанова є 

дійсною протягом наступних дванадцять років та може бути поновленою. 

На території Словенії виконання примусового провадження покладено 

на окружний (районний) суд. Судові пристави – особи, які безпосередньо 

проводять примусові дії. Пристави призначаються Міністром юстиції у 

межах території своїх окружних (територіальних) судів. В особливих 

випадках пристави призначаються постановою суду, так само, як і кредитор 

має право сам обирати конкретного пристава. Також в особливих випадках 

пристав має право виконувати власні повноваження на всій території 

Республіки Словенія. Служба судових приставів є державною службою, яку 

пристави несуть автономно. Так, пристави особисто відповідають за будь-які 

завдані збитки під час здійснення своїх повноважень і у страхових випадках 

при виконанні постанов суду. У випадках достатньо значних порушень 

пристави можуть бути відсторонені від своїх обов’язків міністром юстиції. 

Документ про виконавче провадження може бути представлений особисто 

кредитором, хоча згідно з правилами, цей документ подається юристом, 

обізнаним з нормами права. У випадку, коли кредитор самостійно вирішує 

всі питання щодо примусового виконання, він повинен заплатити за особисте 

пред’явлення документів, рівно як і за рішення суду у конкретній справі. 

Якщо боржник діє через адвоката, він також повинен оплатити послуги 

адвоката. 
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Слід також наголосити, що у наведених вище країнах основний обсяг 

рішень судів, які виконуються приватними виконавцями, припадає на 

проблемних боржників – безробітних, малих підприємців, які не в змозі 

розрахуватися по кредитах. Деякі європейські країни вирішують проблему 

неплатоспроможності боржника шляхом переводу боргу на себе. Тобто, 

виплачують робітникам підприємств, що стали банкрутами призначені судом 

суми заборгованості по заробітній платі та інші платежі. 

У Греції – основними органами виконавчого провадження є судовий 

виконавець та нотаріус, до компетенції якого входить виконання судових 

актів про стягнення грошових коштів [29, с. 571-572]. 

Інститут судових виконавців Ізраїлю до 01 січня 2009 р. знаходився у 

підпорядкуванні судових органів. Але, станом на сьогоднішній день 

Управління системи судового виконання та його структурні підрозділи – 

бюро судового виконання входять до системи органів Міністерства юстиції 

Ізраїлю. 

Підсумовуючи наведене процитуємо Мальцеву Є.В, яка зазначає, що 

форма регулювання та зміст виконавчого провадження, в країнах 

континентальної системи права мають подібні ознаки. Виконавче 

провадження регулюється законодавчими актами і здійснюється посадовими 

особами, що перебувають при органах судової або виконавчої влади, 

повноваження яких зв’язані з національними особливостями організації 

примусового виконання [235]. За результатом розгляду систем органів 

примусового виконання іноземних держав, можна зробити висновок, що 

системи органів примусового виконання складаються в конкретній державі 

під впливом факторів національного та державного характеру. З урахуванням 

розглянутих прикладів виконання рішень вважаємо, що взагалі існує три 

типи системи виконання рішень : державна, приватна та комбінована або 

змішана. 

Державна система примусового виконання характеризується тим, що 

особи, які виконують повноваження з примусового виконання рішень 
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юрисдикційних органів мають статус державних службовців із відповідними 

правами, обов’язками та гарантіями і діє в Росії, Німеччині, Фінляндії, США. 

В таких державах, як Литва, Естонія, Бельгія, Люксембург діє приватна 

система примусового виконання рішень юрисдикційних органів, тобто судові 

виконавці не є державними службовцями, а працюють на підставі ліцензії, 

самостійно організують свою діяльність та несуть відповідальність за 

наслідки своєї роботи. Але державне регулювання в такому випадку, частіше 

за все через систему органів юстиції, виражається у встановленні вимог щодо 

доступу до професії, обмеженні компетенції, визначенні процедури 

діяльності приватного виконавця тощо. У Великобританії, Болгарії склалася 

система примусового виконання рішень комбінованого типу, тобто 

примусовим виконанням займаються і державні виконавці і приватні. 

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що майже в усіх державах 

органи та посадові особи, на яких покладені повноваження з примусового 

виконання рішень юрисдикційних органів, таким чи іншим чином працюють 

в системі органів юстиції відповідної країни. В Росії, Ізраїлі, як і в Україні, 

інститут примусового виконання рішень юрисдикційних органів було 

виведено з підпорядкування судам та включено до системи органів юстиції. 

Але, призначення та сутність усіх видів та форм інститутів примусового 

виконання рішень різних держав має одне єдине спільне – реалізація 

державної політики з питань примусового виконання рішень юрисдикційних 

органів та як наслідок захист та відновлення порушених прав фізичних та 

юридичних осіб. Тому, як за відсутності добровільного виконання рішень та 

за відсутності державного механізму і системи органів примусового 

виконання складається ситуація, за якої рішення будь-якого юрисдикційного 

державного органу лишається абстрактним, закріпленим лише на папері, що 

підриває авторитет держави. 

Сучасний стан реформування системи виконання рішень в Україні 

характеризується роздержавленням інституту примусового виконання рішень 
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юрисдикційних органів, який повинен відбуватися з урахуванням досвіду 

іноземних держав. 

 

Висновки до розділу 1 

1. У період становлення української державності виокремлено такі 

етапи ґенези виконавчого провадження та органів примусового виконання 

рішень на території сучасної України: 1) Х– ХІІІ ст.ст. – період зародження 

відносин виконання рішень та перших правових джерел їх регулювання; 2) 

ХIV–XVII ст.ст. – етап використання перших іноземних зводів норм 

регулювання примусового виконання рішень; 3) XVIIІ ст. – створення 

перших вітчизняних проектів кодексів, що визначали порядок проведення 

примусового виконання рішень владних суб’єктів; 4) ХІХ ст. – зародження 

сучасних рис інституту судових виконавців унаслідок проведення судової 

реформи 1864 р.; 5) з 1864 р. по 1917 р. – період реалізації та апробації 

інституту судових виконавців за результатами судової реформи.  

2. Радянський період запропоновано поділити на три етапи: 1) 1917–

1927 рр. – період виконання функцій примусового виконання рішень 

Червоною гвардією та міліцією; 2) 1927–1985 рр. – входження до системи 

осіб та органів, що виконували рішення, судових приставів, судових 

виконавців, установ державного банку та органів, що мали фіскальні функції; 

3) 1985–1991 рр. – етап формування та становлення органів примусового 

виконання рішень відповідно до останнього радянського документу у сфері 

виконання рішень – Інструкції про виконавче провадження. 

3. У період незалежної України було запропоновано визначити дев’ять 

етапів за ключовими правовими подіями: 1) 1991–1997 рр. – дія нормативно-

правових актів СРСР і розроблення проектів вітчизняних нормативно-

правових актів у сфері виконавчого процесу в незалежній Україні; 2) 1998 р. 

– прийняття Закону України «Про державну виконавчу службу» та створення 

ДВС України; 3) 1999–2005 рр. – прийняття Закону України «Про виконавче 

провадження», Інструкції про проведення виконавчих дій, Положення про 
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Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень; 4) 2005–2007 рр. – 

створення і функціонування Департаменту ДВС України як урядового органу 

публічного адміністрування; 5) 2007–2010 рр. – ліквідація Департаменту 

ДВС України як урядового органу публічного адміністрування та введення 

до складу Міністерства юстиції України; 6) 2010 р. – реформування ДВС 

України, діяльність якої спрямовував і координував Кабінет Міністрів 

України через Міністра юстиції України; 7) 2011–2014 рр. – ліквідація 

Департаменту ДВС України у складі Міністерства юстиції України, 

створення ДВС України як центрального органу виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра юстиції України; 8) 2015 р. – перехідний етап, на якому ліквідовано 

ДВС України; 9) з 2016 р. по теперішній час триває сучасний період 

запровадження змішаної системи виконання рішень, запроваджується 

інститут приватного виконавця, продовжується реформування ДВС в Україні 

як складової системи органів Міністерства юстиції України у зв’язку з 

прийняттям 02 червня 2016 р. нових Законів України «Про виконавче 

провадження» та  «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів», а також втратою чинності Законом 

України «Про державну виконавчу службу». 

4. З’ясовано фактори, що впливають на особливості формування 

української моделі ДВС, а саме: історичні передумови, специфіка державного 

устрою та системи державного апарату, умови державного управління, 

особливості правового поля, досвід запозичень чи впливу інших держав у 

процесі державного управління. Встановлено, що діюча до 2016 р.   

вітчизняна модель державної виконавчої служби та виконавчого 

провадження вже не відображає їх практичному призначенню, що 

обумовлено сучасними проблемами їх неефективності. 

5. З’ясована історична закономірність, яка свідчить про те, що прості 

правові документи у вигляді окремих договорів та указів, що регулювали 

процес виконання рішень в результаті еволюції інститутів виконавчого 
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провадження трансформувались у кодекси. Тобто процес кодифікації 

законодавства у галузі виконавчого провадження є природно-правовим. 

Відповідно новим етапом еволюції правових норм, що визначають виконавче 

провадження в сучасній Україні  є розробка та прийняття виконавчого 

кодексу сучасної України. Гідне місце та детальну правову регламентацію у 

цьому документі повинен отримати правовий статус ДВС. 

6. З’ясовано, що показники роботи вітчизняної державної виконавчої 

служби контрастують, та значно відстають від показників виконання рішень 

у країнах Західної Європи, що становлять 85% виконанню судових та інших 

юрисдикційних рішень. Аналогічні показники в Україні складають по 

обсягах виконаних документів від 50 до 65%, а за сумами, що підлягали 

стягненню:  від 18 % до 40%. Ще гірший стан справ із виконанням рішень 

міжнародних інстанцій. Так, за інформацією Гельсінської спілки з прав 

людини, в Україні виконується лише 5% рішень Європейського суду з прав 

людини. Це свідчить про те, що право українських громадян на справедливий 

суд постійно порушується. Такий стан справ із виконанням рішень погіршує 

не тільки внутрішньодержавні правові засади, а й шкодить міжнародній 

репутації України.  

7. Виявлено, що чинні зараз закони не містять визначення ДВС, що 

негативно відображається на визначенні правового статусу державної 

виконавчої служби, що потребує законодавчого врегулювання. 

Запропоновано на рівні закону відображати такі особливості правового 

статусу ДВС: 1) це державна організація, 2) місія якої полягає у забезпеченні 

належної охорони прав громадян через примусове виконання рішень; 3) має 

характер правоохоронного органу; 4) є частиною виконавчої влади країни.  

Сформульовано поняття ДВС як  структурованої, державної, правоохоронної 

організації, яка входить до складу Мінюсту України та покликана 

забезпечити реалізацію державної політики у сфері примусового виконання 

рішень. 
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8. З’ясовано, що примусове виконання рішень органами ДВС це 

систематична, цілеспрямована, нормативно-правова, організаційно-

розпорядча, правозастосовча діяльність державних виконавців, спрямована 

на своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судових та 

інших юрисдикційних органів з метою відновлення майнових та інших прав і 

інтересів стягувача 

9. Запропоновано доповнити Закон України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

окремим розділом «ДВС». У цьому розділі пропонуємо передбачити дві 

основні частини. У загальній частині пропонуємо розкрити наступні 

положення: поняття ДВС; цілі, завдання, функції та принципи ДВС; поняття 

«державний виконавець», «працівник ДВС»; класифікація посад в органах 

ДВС; права, обов’язки та правообмеження працівників ДВС; загальні засади 

формування, реалізації та припинення державно-службових відносин в ДВС; 

етика поведінки працівників ДВС (кодекс); гарантії державному виконавцеві; 

управляння ДВС; основні принципи фінансування ДВС; загальні принципи 

оцінки професійних досягнень державних виконавців; відповідальність 

державних виконавців. У особливій частині розділу «ДВС» Закону України 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» пропонуємо розмітити норми, що визначатимуть: 

особливості формування, реалізації та припинення державно-службових 

відносин із персоналом у ДВС; особливості присвоєння класних чинів, 

розрядів, чинів, звань в ДВС; джерела фінансування діяльності державних 

виконавців; принципи, технології, процедури оцінки професійних досягнень 

державних виконавців; особливості різних видів відповідальності державних 

виконавців. 

10. З’ясовано, що примусове виконання рішень органами ДВС це 

систематична, цілеспрямована, нормативно-правова, організаційно-

розпорядча, правозастосовча діяльність державних виконавців, спрямована 

на своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судових та 
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інших юрисдикційних органів з метою відновлення майнових та інших прав і 

інтересів стягувача. 

11. Диференційовано види виконавчих проваджень в залежності від 

різноманітних критеріїв: 1) від виду акта який виконується в примусовому 

порядку: рішення суду, іншого юрисдикційного органу, посадової особи 

тощо; 2) від виду зобов’язаного суб’єкта: фізична особа, державний орган, 

посадова особа тощо; 3) від  характеру дій, які мають бути здійснені 

боржником: здійснити виплати, вчинити певні дії тощо; 4) від системи 

процесуальних дій в межах конкретного виду виконання: витребування 

інформації, звернення до суду, залучення певних суб’єктів виконавчого 

провадження до здійснення виконавчих дій тощо; 5) за об’єктом виконавчої 

дії: провадження щодо звернення стягнення на майно боржника фізичної 

особи, юридичної особи, на заробітну плату, пенсію тощо; провадження 

щодо передачі майна; провадження щодо виконання рішень немайнового 

характеру: поновлення на роботі, відібрання дитини, виселення тощо; 

провадження щодо виконання забезпечувальних заходів. 

12. Визначено критерії класифікації стадій виконавчого процесу: 1) за 

логікою виконавчих дій: з’ясування фактичних обставин виконавчої справи; 

з’ясування та визначення норми права, що підлягає застосуванню; прийняття 

за підсумками цих двох стадій рішення; 2) за наслідками виконавчих дій: 

порушення виконавчого процесу, підготовка до розгляду виконавчої справи, 

розгляд справи та прийняття рішення за підсумками розгляду справи; 3) за 

процесуальним оформленням: аналіз матеріалів, що надійшли на виконання;  

відкриття виконавчого процесу; підготовка до виконання; застосування 

заходів примусового виконання до боржника; закінчення виконавчого 

процесу; 4) за зв’язками між стадіями в межах виконавчого процесу: 

внутрішні та зовнішні стадії.   

13. Запропоновано виконавчий процес визначити як врегульований 

законодавством процесуально оформлений поетапний порядок провадження 

у виконавчих справах, який визначається системою взаємопов’язаних прав, 
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обов’язків  і виконавчої діяльності органів ДВС, приватних виконавців, 

сторін, представників сторін, прокурору, експерта, спеціаліста, перекладача, 

суб’єкта оціночної діяльності,  що здійснюється з метою забезпечення 

виконання рішень в примусовому порядку. 

 

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В 

УКРАЇНІ 

 

2.1. Система та структура державної виконавчої служби 

 

Стратегія України інтеграції в європейську та євроатлантичну 

спільноту потребує системного вирішення задекларованих у Конституції 

України завдань розбудови незалежної, демократичної, соціальної та 

правової держави, але й вимагає від неї нових підходів до організації влади, 

створення ефективної системи державного управління на 

загальнодержавному і на місцевому рівнях. В Україні активними темпами 

розвивається процес модернізації та реформування органів державної 

виконавчої влади, зокрема і державної виконавчої служби. Від ефективної 

діяльності державної виконавчої служби значною мірою залежить 

формування довіри населення до влади, зокрема і судової, більшість рішень 

якої виконується в примусовому порядку саме цією службою. Невиконання 

будь-якого рішення не тільки підриває авторитет органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, а й ускладнює виконання ними повноважень, 

передбачених Конституцією та законами України. Однією з причин такого 

становища є недосконалість механізму правового регулювання 

організаційних засад діяльності ДВС, що визначають її систему та структуру. 

Наявні проблеми в організації діяльності державної виконавчої служби, 

правового регулювання її структури та системи надають новий поштовх 

науковим дослідженням, розробці новітніх пропозицій щодо удосконалення 
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та систематизації вітчизняного законодавства, що регулює діяльність ДВС. В 

умовах кардинальної зміни ракурсу вітчизняної системи виконання рішень з 

державної на змішану бракує комплексних наукових праць у сфері правового 

регулювання системи та структури ДВС, в яких було б сконструйовано 

відображення рівня загальнотеоретичної правової думки щодо 

концептуальних розробок вирішення цієї проблеми в юридичній науці. 

Нинішній етап реформування ДВС загострює дискусії науковців та практиків 

з приводу існуючих традицій виконавчого провадження та ряду новел 

вітчизняного законодавства, що регулює організаційні засади побудови 

системи державної виконавчої служби України, правового статусу їх органів 

та посадових осіб. 

Для напрацювання нових підходів до процесу модернізації системи ДВС 

необхідно враховувати попередній досвід правового регулювання виконавчих 

правовідносин та виходячи з цього визначати напрямки удосконалення 

системи нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДВС. З 

урахуванням сучасних глобальних тенденцій інформаційної відкритості 

державних органів система ДВС має бути відкритою, динамічною, 

формуватися на основі законів та принципів побудови і функціонування 

системи державних органів в цілому.  

Як було зазначено раніше, інститут, який зараз має назву «Державна 

виконавча служба», існував ще в імперській Росії у вигляді функціонуючої 

при судових місцях мережі судових приставів. За радянських часів виконання 

рішень судів та деяких інших владних актів покладалося на судових 

виконавців, які працювали при народних судах. В Україні законодавство про 

виконання рішень суду та інших органів становило інститут цивільного 

процесуального законодавства. Основними актами, на яких ґрунтувалася 

діяльність судових виконавців, були Цивільний процесуальний кодекс 

України 1963 р. та Інструкція про виконавче провадження, затверджена 

наказом Міністра юстиції СРСР від 18 липня 1985 р. 
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Процес становлення незалежної правової держави в Україні зумовив і 

необхідність реформування існуючої системи виконання судових та деяких 

інших рішень. Так, в 1998 р. був прийнятий Закон України «Про державну 

виконавчу службу», який скасував інститут судових виконавців, поклавши 

завдання по виконанню рішень судів та інших юрисдикційних органів на 

спеціально утворений орган, що діяв у структурі Міністерства юстиції 

України, – ДВС. ДВС не була самостійним державним органом, її органи 

розглядалися як структурний елемент Міністерства юстиції України та його 

територіальних підрозділів. Вертикаль органів ДВС на той час очолював 

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. У 

такому вигляді, тобто як структурний елемент Мін’юсту, ця служба 

функціонувала до чергової хвилі проведення судовоправової реформи в 

державі. Так, низкою законодавчих актів, зокрема Законом України «Про 

внесення змін до законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про 

виконавче провадження» від 23 червня 2005 р. № 2716, Указом Президента 

України «Питання Міністерства юстиції України» від 20 квітня 2005 р. № 

701/2005, постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення урядового 

органу державного управління у складі Міністерства юстиції України» від 23 

квітня 2005 р. № 320 Департамент ДВС було визначено як урядовий орган 

державного управління, що між тим входив до складу Мін’юсту. Сутність 

такого реформування полягала в прагненні законодавця покращити стан 

реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень судів 

та інших органів (посадових осіб), чим підвищити статус ДВС, покращити 

ефективність її діяльності, унеможливити незаконне втручання у здійснення 

цією службою покладених на неї обов’язків. 

Далі Кабінетом Міністрів України 16 листопада 2006 р. було прийнято 

постанову «Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби» та 

розроблено відповідний законопроект «Про внесення змін до законів України 

«Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» щодо 

реформування органів державної виконавчої служби». Цими документами, 
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по суті, пропонувалось повернутися до старої редакції зазначених законів, 

що діяла до 2005 р., і знов визначити Департамент ДВС та його органи як 

структурні підрозділи органів юстиції.  

Необхідно погодитися з позицією бувшого Голови Державної 

виконавчої служби України Г. Стадником, що важливими кроками у 

реформуванні ДВС має бути вдосконалення системи зсередини шляхом 

внесення змін до структури ДВС, внутрішніх документів, до певних 

нормативних актів, змін на місцях [433, с. 5] 

За попередній рік були прийняті нові ключові Закони України, що 

регулюють виконавче провадження та впливають на правовий статус ДВС. 

Для з’ясування характеру цих змін та їх ролі для системи ДВС, необхідно 

розглянути поняття «реформа» та «модернізація». У науковій енциклопедичній 

літературі термін «реформа» має декілька визначень. Ми підтримуємо позицію 

Л. Тихомирової, яка вважає, що реформа – це перетворення, зміна, перебудова 

якої-небудь сфери суспільного чи державного життя, що здійснюється 

державою та вказує на такі характерні риси реформи, як поступовість, 

комплексність, завершеність змін, їх позитивний характер [453]. Будь-який 

процес реформування супроводжується модернізацією відповідних суспільних 

відносин, що означає оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучасного 

вигляду, перероблення відповідно до сучасних вимог, тобто осучаснення 

традиційних соціально-економічних, політичних та духовних структур 

суспільства або його оновлення з урахуванням нових засад та вимог [260, c. 39]. 

Виходячи з того, що ДВС наразі переживає процес удосконалення та надання їй 

сучасного вигляду, в ході якого не порушуються принципові засади її 

діяльності, варто говорити саме про модернізацію системи органів державної 

виконавчої служби в рамках тривалого, поступового, комплексного процесу її 

реформування, сьогодні ще далекого до завершення.  

На даний час у 2016 році пройшла радикальна реформа системи 

виконавчого провадження було змінено з державної на змішану, що 

пов’язано із появою інституту приватних виконавців. Було прийнято новий 
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Закон України «Про виконавче провадження» [304] та Закон України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» [379]. Водночас, законодавець захопившись правовим 

регулюванням діяльності приватних виконавців, дещо втратив системність 

викладення правових норм, що регулюють діяльність державних виконавців. 

Так, у ст. 6 «Система органів примусового виконання рішень» Закону 

України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів» зазначено, що Систему органів примусового 

виконання рішень становлять: 1) Міністерство юстиції України; 2) органи 

державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України в 

установленому законодавством порядку. Саме система органів ДВС 

визначена п. 3 Інструкції з організації примусового виконання рішень, і 

складається з Департаменту ДВС  Міністерства юстиції України, до якого 

входить відділ примусового виконання рішень; управліннь державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень; 

районних, районних в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, 

міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних 

територіальних управлінь юстиції [333]. Засади правового статусу державних 

виконавців визначені у ст. 7 «Державні виконавці» та ст. 8 «Правовий статус 

працівників органів державної виконавчої служби» Закону України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» відповідно до яких державними виконавцями є керівники 

органів державної виконавчої служби, їхні заступники, головні державні 

виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів державної 

виконавчої служби. Новий закон продовжуючи традиції вітчизняної 

виконавчої служби, закріпив положення про те, що державний виконавець є 

представником влади, діє від імені держави і перебуває під її захистом та 

уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання 
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рішень у порядку, передбаченому законом. Державні виконавці, керівники та 

спеціалісти органів ДВС  є державними службовцями. Працівникам органів 

державної виконавчої служби видаються посвідчення, зразок і порядок 

видачі яких затверджуються Міністерством юстиції України. Працівник 

органу ДВС користується правами і виконує обов’язки, передбачені законом 

[379]. Водночас Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» не містить 

конкретизованого переліку прав та обов’язків державних виконавців, на 

відміну від Закону України «Про виконавче провадження». У новому Законі 

України «Про виконавче провадження» у ст. 18 «Обов’язки і права 

виконавців, обов’язковість вимог виконавців» визначені відповідні права та 

обов’язки виконавців як приватних так і державних. Водночас, законодавство 

розділяє юрисдикцію приватних та державних виконавців, тому, на наш 

погляд, є потреба у систематизованому викладі правових норм, що 

регулюють діяльність ДВС у законі «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», присвятивши 

цьому цілий розділ. У майбутньому ці правові норми повинні увійти до 

окремого розділу Виконавчого кодексу «Загальні положення про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів». 

Система органів ДВС побудована за вертикальним принципом, 

відповідно до якого органи ДВС мають таке підпорядкування:  

1) Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції 

України очолює органи ДВС в Україні; 

2) управління державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких входять відділи 

примусового виконання рішень - регіональні органи ДВС; 
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3) районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), 

міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних 

територіальних управлінь юстиції - територіальні органи ДВС. 

Органи ДВС вищого рівня здійснюють по відношенню до органів ДВС 

нижчого рівня такі функції: 1) контрольну функцію, що полягає у праві цих 

органів здійснювати перевірки законності, повноти і своєчасності виконання 

рішень, правильності оформлення службових документів, дотримання 

державними виконавцями трудової й службової дисципліни тощо; 2) 

функцію кадрового забезпечення, що виражається в організації добору, 

розстановки кадрів та підвищення професійного рівня державних виконавців; 

3)  методичну функцію, яка полягає у наданні вищими органами ДВС 

відповідних роз’яснень та рекомендацій з окремих питань виконання 

державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом; 4)  

функцію фінансування та матеріально-технічного забезпечення. 

Правовий статус працівників державної виконавчої служби був 

визначений у ст. 6 Закону України «Про державну виконавчу службу» [318]. 

Згідно з цією нормою до числа працівників ДВС закон відносив державних 

виконавців, керівних працівників і спеціалістів, які працюють в Департаменті 

ДВС, регіональних та територіальних органах ДВС. Зазначена стаття прямо 

визначала їх статус - ці категорії працівників ДВС були визначені як 

державні службовці. Ця норма перейшла і до нового Закону України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів».  

Це означає, що на них у повному обсязі поширюються усі вимоги 

законодавства, котре регулює питання державної служби в Україні, з 

певними особливостями, які теж передбачені у новому профільному законі. 

Статус і загальні засади діяльності державних службовців визначаються 

Законом України «Про державну службу» [322], а окремі обмеження щодо їх 

діяльності визначаються також Законом України «Про запобігання корупції» 

[327]. 
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Між тим, окрім вказаних, в органах ДВС працюють й інші особи: 

діловоди, секретарі. Їх правовий статус не визначений в Законі України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» як працівники органів ДВС. У ст. 11 «Порядок призначення 

на посади та звільнення з посад працівників органів державної виконавчої 

служби» цього закону зазначено лише, що державні виконавці та інші 

працівники органів державної виконавчої служби, які є державними 

службовцями, призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, 

встановленому Законом України «Про державну службу» з урахуванням 

особливостей, визначених законодавством. У Законі України «Про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» у ст. 13 «Оплата праці працівників органів державної виконавчої 

служби» та ст. 14 «Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності 

працівників органів державної виконавчої служби» визначені також 

матеріальні аспекти діяльності як державних виконавців так й інших 

працівників ДВС. Так, відповідно до цих правових норм заробітна плата 

працівника органу державної виконавчої служби складається з посадового 

окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а 

також інших надбавок згідно із законодавством. Порядок виплати та розміри 

винагород працівникам органів державної виконавчої служби 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. Фінансове та матеріальне 

забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби та 

фінансування витрат на проведення і організацію виконавчих дій 

здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів 

виконавчого провадження, порядок формування яких 

встановлюється Законом України «Про виконавче провадження» Чисельність 

працівників органів державної виконавчої служби, порядок та норми 

матеріального забезпечення їхньої діяльності встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. Працівники органів державної виконавчої служби 

забезпечуються безоплатним форменим одягом за нормами, що визначаються 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/39-2014-%D0%BF/paran8#n8
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Кабінетом Міністрів України. Вже деталізація процесів проходження служби 

іншими працівниками ДВС, що не є державними виконавцями, а саме 

питання їх призначення на посаду та звільнення з посади, керування їх 

роботою, оплати праці (надання премій, накладення стягнень) та деякі інші 

входять до предмету компетенції керівників органів ДВС. 

Відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» від 

24 березня 1998 р. державними виконавцями були [318]: заступник директора 

Департаменту державної виконавчої служби; начальник відділу примусового 

виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби, його 

заступник, головний державний виконавець, старший державний виконавець, 

державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 

державної виконавчої служби;  начальники відділів примусового виконання 

рішень державної виконавчої служби АР Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, їх заступники,  головні державні виконавці, старші державні 

виконавці, державні виконавці відділів примусового виконання рішень 

державної виконавчої служби АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя; 

начальник, заступник начальника, головний державний виконавець, старший 

державний виконавець, державний виконавець державної виконавчої служби 

у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах. Зазначені 

вище положення знайшли своє відображення і у ст. 7 нового Закону України 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів», де визначено, що державними виконавцями є 

керівники органів державної виконавчої служби, їхні заступники, головні 

державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів 

державної виконавчої служби. 

Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 

у ст.. 8 «Вимоги, що пред'являються до державних виконавців» р. чітко 

вказував, що державним виконавцем може бути громадянин України, який 

має юридичну освіту, здатний за своїми особистими і діловими якостями 

виконувати покладені на нього обов’язки. Окрім того, Закон України «Про 
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державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. до кандидатів на посаду 

державних виконавців висуваються певні вимоги, які зумовлені як 

особливістю їх правового статусу - державного службовця, так і характером 

здійснюваної ними роботи по виконанню судових та деяких інших владних 

рішень. У зв’язку з цим не могли бути призначені на посаду державного 

виконавця особи, відносно яких існували обмеження, передбачені Законом 

України «Про державну службу».  

А правозастосовна діяльність, яка характеризує природу примусового 

виконання рішень, у свою чергу, вимагає від державних виконавців 

необхідного рівня знань у галузі права. У Законі України «Про державну 

виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. містились такі вимоги до 

кандидатів на посади державних виконавців: вища юридична освіта та стаж 

юридичної роботи не менше трьох років, проживання на території України не 

менше п’яти років були додатковими вимогами, що висуваються до 

громадян, які призначаються на посади начальника ДВС у районі, місті (місті 

обласного значення), районі у місті та вищі посади до заступника директора 

Департаменту державної виконавчої служби України. Володіння державною 

мовою прямо не було передбачене в законі, проте воно набувало практичного 

значення з огляду на існуючі правила оформлення виконавчих документів і 

проведення виконавчого провадження [318].  

Відповідно до чинного законодавства та слідуючи ієрархії нормативно-

правових актів, слід зазначити, що нові Закони України «Про виконавче 

провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів» не визначають кваліфікаційні 

вимоги до державних виконавців. Але, оскільки державні виконавці є 

державними службовцями, необхідно враховувати вимоги Закону України 

«Про державну службу». Статті 19-21 правові підстави реалізації права на 

державну службу, у тому числі в органах ДВС, а також вимоги та засади 

порядку реалізації права на державну службу. Так, право на державну службу 

мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною 
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мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1) магістра - для 

посад категорій "А" і "Б"; 2) бакалавра, молодшого бакалавра - для 

посад категорії "В". На державну службу не може вступити особа, яка: 1) 

досягла шістдесятип’ятирічного віку; 2) в установленому законом порядку 

визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 3) має судимість за 

вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку; 4) відповідно до рішення суду позбавлена 

права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або 

займати відповідні посади; 5) піддавалася адміністративному стягненню за 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох 

років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 6) має 

громадянство іншої держави; 7) не пройшла спеціальну перевірку або не 

надала згоду на її проведення; 8) підпадає під заборону, встановлену Законом 

України «Про очищення влади» [322].  

Відповідно до ст. 20 « Вимоги до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу» Закону України «Про державну службу» вимогами до 

осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої 

професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних 

вимог. Так, особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, 

повинна відповідати таким загальним вимогам: 

1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи 

років; досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б"» або 

на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері 

не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; 

2) для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на 

посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1486412820566308#n80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1486412820566308#n86
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1486412820566308#n92
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1486412820566308#n80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1486412820566308#n92
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підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 

двох років, вільне володіння державною мовою; 

3) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або 

Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 

або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння 

державною мовою; 

4) для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що 

зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини Закону України «Про державну 

службу», - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» 

або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою; 

5) для посад категорії «В» - наявність вищої освіти ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою. 

Відповідно до ст. 6. «Категорії посад державної служби» Закону 

України «Про державну службу» враховуючи систему органів ДВС та їх 

страктуру, актуальними є вимоги, що стосуються категорій Б та В. Так, до 

категорії «Б» віднесені посади: керівників структурних підрозділів 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших 

державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих 

державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників; заступників 

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України. До категорія "В" - інші посади 

державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б". Такими чином до 

категорії Б можна віднести наступні посади в системі органів ДВС: 1) 

Директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 

України, Заступник директора департаменту, Заступник директора 
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департаменту – начальник управління департаменту державної виконавчої 

служби Міністерства юстиції України; Заступник директора департаменту – 

начальник відділу управління департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України, Заступник начальника відділу управління 

департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, 

Завідувач сектору відділу департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України, начальник управління департаменту 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; начальник 

відділу департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 

України; заступник начальника відділу державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України [72]; 2) начальник управління ДВС Головного 

територіального управління юстиції в області; заступник начальника 

управління ДВС Головного територіального управління юстиції в області – 

начальник відділу ; начальник відділу управління ДВС Головного 

територіального управління юстиції в області [72]; 3) Керівники та їх 

заступники районних, районних у містах, міських (містах обласного 

значення), міськрайонних, міжрайонних відділах державної виконавчої 

служби Головних територіальних управліннь юстиції у областях [72].  

До категорії В належать : 1) головний спеціаліст відділу управління 

ДВС Головного територіального управління юстиції у області; провідний 

спеціаліст відділу управління ДВС Головного територіального управління 

юстиції у області; Головний державний виконавець відділу управління ДВС 

Головного територіального управління юстиції у області; старший 

державний виконавець відділу управління ДВС Головного територіального 

управління юстиції у області; державний виконавець відділу управління ДВС 

Головного територіального управління юстиції в області; головний 

спеціаліст відділу управління ДВС Головного територіального управління 

юстиції в області; спеціаліст відділу управління ДВС Головного 

територіального управління юстиції у області; 2) старші державні виконавці, 

державні виконавці, спеціалісти районних, районних у містах, міських 
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(містах обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділах 

державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції в 

областях. 

Відповідно до ст. 20 «Вимоги до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу» Закону України «Про державну службу» визначено, що  

2) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на 

посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 

двох років, вільне володіння державною мовою; 

3) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або 

Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 

або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння 

державною мовою; 

4) для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що 

зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної 

служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне 

володіння державною мовою; 

5) для посад категорії «В» - наявність вищої освіти ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою. 

Водночас у Законі України «Про державну службу», зазначено, що 

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з 

урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1486412820566308#n86
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відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби [322]. 

Окреслена у Законі України «Про державну службу» деталізація вимог 

до претендентів на посади в конкретних органах державної влади для ДВС у 

чинних Законах України не визначена, це питання до 21.10.2016 року 

регулювалось у Наказі Мінюсту від 09.06.2009. р № 484/7 «Про затвердження 

типових кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців» [368]. 

Відповідно до цього документу : 1) заступник начальника відділу державної 

виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного 

значення), міськрайонних управлінь юстиції повинен мати повну вищу 

юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста 

(головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в 

інших сферах не менше 3 років; 2) головний державний виконавець відділу 

державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст 

обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції повинен мати повну 

вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 

спеціаліста (старшого державного виконавця або державного виконавця) не 

менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років; 3) 

старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби 

районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), 

міськрайонних управлінь юстиції повинен мати повну вищу юридичну освіту 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за 

фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або II категорій 

(державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших 

сферах не менше 2 років; 4) державний виконавець відділу державної 

виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного 

значення), міськрайонних управлінь юстиції повинен мати вищу юридичну 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16/paran12#n12
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освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра без вимог 

до стажу роботи. Усі особи, що претендують та обіймають зазначені посади, 

повинні знати Конституцію України; кодекси України, закони України "Про 

державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче 

провадження", "Про боротьбу з корупцією" та інші закони, акти Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази 

Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-

правові акти, що регламентують діяльність органів державної виконавчої 

служби; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та 

протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та 

відповідні програмні засоби, володіти державною мовою [368]. Як видно з 

наведеної цитати цей підзаконний акт містить ще посилання на Закони 

України, що втратили чинність : Про державну виконавчу службу" та "Про 

боротьбу з корупцією", а відтак це свідчить, що цей наказ був складений на 

підставі Законів України, що втратили чинність, і потребує оновлення 

відповідно до нових законів України «Про виконавче провадження» та «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів». Наслідком такого стану справ є протиріччя у 

кваліфікаційних вимогах до державних виконавців у Законі України «про 

державну службу» та Наказі Міністерства юстиції України, що визначає 

типові кваліфікаційні характеристика, оскільки останній завищує вимоги до 

посадовців органів ДВС. Проте у наведеному Наказі Мінюсту були відсутні 

кваліфікаційні вимоги щодо директора департаменту державної виконавчої 

служби Міністерства юстиції України, його заступників, начальників відділів 

управлінь департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 

України, їх заступників; завідувачів секторів відділу департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України; начальників управління 

департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; 

начальників відділів департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України та їх заступників; 2) начальників управлінь 
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ДВС Головних територіальних управлінь юстиції у області їх заступників ; 

начальників відділів управлінь ДВС Головних територіальних управлінь 

юстиції у областях; 3) керівників та їх заступників районних, районних у 

містах, міських (містах обласного значення), міськрайонних, міжрайонних 

відділах державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь 

юстиції у областях; 4) головних спеціалістів відділу управління ДВС 

Головного територіального управління юстиції у області; 5) провідних 

спеціалістів відділу управління ДВС Головного територіального управління 

юстиції у області; 6) головних державних виконавців, старших державний 

виконавців, державних виконавців, головних спеціалістів та спеціалістів 

відділів управління ДВС Головних територіальних управлінь юстиції у 

областях. На наш погляд, Наказ Мінюсту від 09.06.2009. р № 484/7 «Про 

затвердження типових кваліфікаційних характеристик посад державних 

виконавців» підлягав суттєвій переробці з урахуванням відсутності у ньому 

кваліфікаційних характеристик посад зазначених вище та наявністю 

посилань на нормативно-правові акти, що втратили чинність. Тому 

21.10.2016 Міністерство юстиції України прийняло Наказ № 3005/5 «Про 

затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності 

державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби» 

[366].  У цьому документі вже були враховані та усунені недоліки наказу 

попередника Мінюсту. Цим нормативно-правовим актом були визначені: 1) 

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад керівників 

Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; 

2) спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державних 

виконавців відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України; 3) спеціальні вимоги до 

осіб, які претендують на зайняття посад керівників територіальних органів 

державної виконавчої служби; 4) спеціальні вимоги до осіб, які претендують 

на зайняття посад державних виконавців територіальних органів державної 

виконавчої служби. Критерії професійної компетентності були поділені на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1441-16#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1442-16/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1442-16/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1443-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1443-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1443-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1444-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1444-16/paran4#n4
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дві групи: загальні вимоги: освіта, ступінь вищої освіти, стаж роботи 

(тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії, володіння 

мовами), та спеціальні вимоги : галузь знань (спеціальність), за якою здобуто 

вищу освіту; досвід роботи у конкретній сфері; знання законодавства; 

професійні знання; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікації та 

взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та 

персоналом; особистісні компетенції.  

Наказ № 3005/5 «Про затвердження Спеціальних вимог до рівня 

професійної компетентності державних виконавців та керівників органів 

державної виконавчої служби» встановив спеціальні вимоги до осіб, які 

претендують на зайняття посад державних службовців у системі органів ДВС 

1) категорії  «Б» у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства 

юстиції України: директора Департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України, заступника директора Департаменту 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; заступника 

директора департаменту – начальника відділу примусового виконання рішень 

Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; 

заступника начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; 2) категорії «Б» 

у територіальних органах ДВС: заступників начальників головних 

територіальних управлінь юстиції з питань державної виконавчої служби – 

начальників Управлінь ДВС, заступників начальників Управлінь ДВС, 

начальників відділів примусового виконання рішень, заступників 

начальників відділів примусового виконання рішень Управлінь ДВС 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі; 3) 

категорії «Б» у районних, районних у містах, міських, міськрайонних, 

міжрайонних відділів державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - посад начальників та 
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заступників начальників; 4) категорії «В» у Департаменті державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України - посад головних 

державних виконавців, старших державних виконавців; державних 

виконавців відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС 

Міністерства юстиції України; 5) категорія «В» у територіальних органах 

державної виконавчої служби: - посад головних, старших державних 

виконавців та державних виконавців відділу примусового виконання рішень 

Управління державної виконавчої служби, районних, районних у містах, 

міських, міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [366]. 

Сучасне законодавство України, що визначає вимоги до кандидатів на 

посади працівників ДВС є клаптиковим, містить фрагменти підзаконних 

актів, ще прийнятих на підставі Законів України, що вже втратили чинність. 

Позитивним кроком у напрямку систематизації правової основи кадрової 

роботи в ДВС є Наказу Міністерства юстиції України 21.10.2016 № 3005/5 

«Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності 

державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби». 

Цей документ є прикладом групи нових підзаконних нормативно-правових 

актів, що обумовлені реформою вив теми виконання рішень 2016 року. 

Зазначений наказ Мінюсту замінив Наказ «Про затвердження типових 

кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців», прийнятий ще 

у 2009 році у зв’язку із чим можна стверджувати, що реформа з перебудови 

системи ДВС в умовах функціонування змішаної системи виконання рішень 

ще триває, але вже дає перші результати: було визначено нові сучасні 

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади державних виконавців.  

Проте такі нормативно-правові акти є одиничними та ще у сукупності не 

створюють стрункої системи правового регулювання діяльності ДВС. 

На наш погляд, система нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність ДВС повинна мати чітку структуру, а поки що представляє собою 
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рудименти історичного правого процесу еволюції виконавчої системи, що як 

частини калейдоскопу фрагментарно висвітлюють діяльність ДВС в Україні. 

Законодавство, що регулює адміністративно-правовий статус ДВС не 

повинно бути суперечливим та має стати доступним для сприйняття не 

тільки фахівцям у галузі права, а і пересічним громадянам, що захищають 

свої права. Цьому сприятиме прийняття на перехідному етапі до 

запровадження Виконавчого кодексу: Положення про Департамент ДВС 

Міністерства юстиції України та Кваліфікаційні вимоги до працівників 

системи органів ДВС усіх рівнів, не тільки для державних виконавців. 

Система нормативно-правових актів, що визначають систему органів 

ДВС та їх правовий статут на даний час представлена: Законами України 

«Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; Наказами 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкція з організації 

примусового виконання рішень»; «Про затвердження Типового положення 

про управління державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового положення про 

відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в 

областях, містах Києві та Севастополі». У цій системі відсутня ланка у 

вигляді Наказу Мінюсту «Про затвердження Положення про Департамент 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України», що підлягає 

ще розробці та прийняттю. Аналогічний документ існував у вигляді 

Постанови Кабінету міністрів України «затвердження Положення про 

Департамент державної виконавчої служби» від 3 серпня 2005 р. N 711 [343], 

але був відмінений Постановою Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію 

Департаменту державної виконавчої служби» [376], без заміни на інший 

нормативно-правовий акт. 
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2.2. Принципи, функції та повноваження державної виконавчої 

служби 

 

Процеси реформування діяльності Державної виконавчої служби 

України передбачають концептуальне оновлення адміністративно-правових 

засобів здійснення виконавчого провадження з примусового виконання 

рішень судів та інших юрисдикційних органів майнового і немайнового 

характеру. Будь-яке реформування ґрунтується на принципах, тобто ідеях, за 

якими здійснюється згадане оновлення.  

На теоретичному рівні під принципами прийнято розуміти головні, 

концептуальні ідеї, що розкривають сутність предмета чи явища. Принцип 

(лат. principum – “основа, початок”) – “основне, вихідне положення якої-

небудь наукової системи, теорії... внутрішнє переконання, норма або правило 

поведінки” [110, c. 22]. Під принципами права А.М. Колодій, 

О.І. Цибулевська, Н.І. Матузов, А.В.Малько вважають “основоположні 

начала, ключові ідеї права, що визначають та виражають його сутність..., 

об’єктивні властивості права. Вони відображають закономірності 

суспільного розвитку, потреби даного суспільства” [159; 289]. Таке 

розуміння принципів права ми вважаємо доцільним, якщо зазначені ідеї не 

відірвані від суспільного життя і належним чином забезпечують його 

нормативно-правове регулювання. Значну увагу принципам виконавчого 

провадження як основній діяльності ДВС України приділено такими 

вченими, як Ю.В. Білоусов, В.А. Кройтор, М.М. Фролов, Н.М. Ясинок. 

В.С. Авдонін вважає, що принцип (від латинського «principium» – 

першооснова, основа) як поняття в теорії відображає в системі державного 

управління закономірності, відносини, взаємозв’язки між її елементами. 

Принципи синтезують і відбивають об’єктивність законів суспільного 

розвитку, характерні риси практики управління [1, c. 77].З іншої позиції до 

принципів підходить А.В. Андрушко, який висловлює точку зору, що на 

основі принципів організується процес управління, тобто науково 
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обґрунтоване впровадження дій для здійснення управлінських функцій, 

вибору методів і прийомів управлінського впливу. Практична дія принципів 

державного управління також не залежить від них самих, а цілком 

визначається відношенням до них людей [481, c. 78]. В умовах проведення 

дослідження адміністративно-правового статусу ДВС, ми підтримуємо 

позицію В.С. Автоніна щодо значення принципів в діяльності цього органу, 

оскільки на наш погляд такий підхід більш комплексний. 

Аналіз загальних принципів, що використовуються у адміністративно-

правовому регулюванні, показує їх тісний взаємозв’язок з філософсько-

правовою теорією, в якій відомі науковці А.М. Колодій, О.Ф. Скакун, 

В.С. Нерсесянц та інші використовують загальнотеоретичні ідеї, що 

торкаються і правового регулювання діяльності ДВС при здійсненні 

примусового виконавчого провадження, у тому числі майнового характеру. 

Серед них корисними є принципи демократизму, верховенства права, 

законності, справедливості, гуманізму, науковості, компромісності, 

гласності, юридичної відповідальності, правового захисту всіх форм 

власності, загально правової допомоги, взаємної відповідальності за 

спричинення шкоди, захисту особистих і загально соціальних інтересів тощо. 

Ці принципи тісно пов’язані з галузевими, міжгалузевими і спеціальними 

принципами права, оскільки забезпечують останнім повноту 

адміністративно-правового регулювання під час примусового виконання 

судових рішень майнового характеру. 

Функціональні (галузеві та міжгалузеві) принципи характерні тим, що 

збігаються з основними напрямками адміністративно-правового регулювання 

і обґрунтовують об’єктивність здійснення примусового виконавчого 

провадження та забезпечують тісний взаємозв’язок юридичних норм у 

правовому регулюванні. Аналіз наукових праць М.Й. Штефана [502, c. 216], 

М.П. Омельченка [476, c. 53-54], А.Н. Чашина [484, c. 20-21], В.А. Гурєєва, 

В.В. Гущина, О.В. Ісаєнкової [110, c. 22] створює підґрунтя для визначення 

принципів адміністративно-правового регулювання примусового виконання 
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рішень судових та інших юрисдикційних органів, на наш погляд, необхідно 

віднести їх до функціональних.  

Коротко проаналізуємо зазначену вище групу принципів. Принцип 

рівності громадян перед законом означає, що суб’єкти виконавчого 

провадження, у тому числі й боржник, є юридично рівними перед державним 

виконавцем. Це означає, що державний примус здійснюється незалежно від 

статі боржника, його майнового стану, релігійної належності. Водночас 

реалізуючи цей принцип суб’єкти виконавчого провадження можуть на рівних 

засадах подавати оскарження, укладати мирову угоду, заявляти відводи, 

клопотання, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають 

у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи тощо 

(ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження») [304]. 

Недоторканність людини, М.Й. Штефаном визначається як здійснення 

примусу тільки стосовно майна боржника, коли сам боржник залишається 

недоторканним, оскільки у виконавчому провадженні України не 

допускаються такі примусові заходи щодо особи боржника, як арешт, його 

особливий обшук, привід до виконавця, обмеження територіального 

пересування [502, c. 56-58]. З урахуванням вектору спрямування діяльності 

ДВС із примусового виконання рішень цей принцип у чинному законодавстві 

частіше тлумачиться як принцип недоторканості боржника, проте повинен 

бути застосований й до інших суб’єктів, які перебувають у певних 

просторово-часових межах, де здійснюється виконавче провадження. 

Принцип недоторканності житла, визначений у ст. 30 Конституції 

України є непорушним і під час здійснення виконавчого провадження. 

Сутність принципу розкривається через утримання будь-яких суб’єктів від 

посягання (пошкодження, проникнення) до місця постійного чи тимчасового 

проживання і відпочинку людини без її згоди. Дотримання цього принципу є 

професійним обов’язком державного виконавця у ході примусового виконання 

рішень майнового характеру по застосуванню адміністративно-процесуальних 

заходів для примусового проникнення у житло (ст. 18, 22, Закону України 



140 

«Про виконавче провадження»). Законність дій державного виконавця 

забезпечується залученням працівників поліції для охорони громадського 

порядку підчас проведення виконавчих дій (ст. 18 Закону України «Про 

виконавче провадження»), запрошенням понятих (ст.ст. 14, 18 Закону України 

«Про виконавче провадження»), складанням процесуальних документів 

(постанова про відкриття провадження або постанова про накладення арешту 

на кошти та майно боржника – ст. 26, 48 Закону України «Про виконавче 

провадження»). Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 18 України «Про виконавче 

провадження примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та 

інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про 

виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод 

у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі 

такого рішення суду [304]. На думку С.Я. Фурси та С.В. Щербак законодавець 

штучно ускладнив здійснення проникнення у житло та інше приміщення [475, 

c. 190-191]. Підтримуючи позицію цих науковців, вважаємо, що примусове 

проникнення у житло боржника державним виконавцем повинно бути відразу 

оговорене у рішенні суду, водночас проникнення до житла інших осіб, де 

перебуває боржник, обов’язково повинно проводитись тільки за окремим 

судовим дозволом.  

Конституційний принцип державної мови, визначений ст. 10 

Конституції України, визначає мову ведення документів у ДВС, а також 

відповідні вимоги до мовної підготовки державних виконавців. Ці вимоги 

містяться у Наказах Мінюсту. Так, у п. 1.6. Порядку роботи з документами в 

органах державної виконавчої служби діловодство в органах державної 

виконавчої служби та документування управлінської діяльності здійснюється 

державною мовою. А відповідно до типових кваліфікаційних характеристик 

посад державних виконавців, кожен з них повинен володіти українською 

мовою [368]. 

Учасники виконавчого провадження мають право робити заяви, давати 

пояснення і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони 
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володіють, користуючись при цьому послугами перекладача (ст. 21 Закону 

України «Про виконавче провадження»).  

Пріоритетним у діяльності ДВС є принцип імперативності, або 

субординації. Цей принцип реалізується у зв’язку з тим, що ДВС України у 

складі Міністерства юстиції виступає єдиним виконавчо-розпорядчим 

органом, який здійснює примусову реалізацію рішень судових та інших 

юрисдикційних органів шляхом здійснення виконавчого провадження. 

Імперативність діяльності ДВС проявляється у її державно-владному 

характері, визначеному у правах державного виконавця у ст. 18 Закону 

України «Про виконавче провадження». Ми вважаємо, що імперативний 

принцип діяльності ДВС сьогодні реалізується не повною мірою, оскільки 

системно не визначені та не реалізуються ДВС інші принципи, наприклад, 

координаційної взаємодії, якому від імперативу залишається сила 

законодавчо визначеного та судово-казуального впливу на утворення і 

зміцнення зв’язків з іншими правоохоронними, правозахисними, 

інформаційно-здатними структурами. Ця невизначеність не сприяє 

ефективному примусовому виконанню рішень майнового характеру як судів, 

так і інших юрисдикційних органів. 

 Принцип координаційної взаємодії, який як було зазначено вище 

реалізований не повною мірою в діяльності ДВС, все ж таки дозволяє їй 

визначити місце і роль у виконавчому провадженні окремих правоохоронних 

структур, таких як поліція ОВС, СБУ, державна фіскальна служба, державна 

митна служба, державна прикордонна служба, окремих банківських 

структур, їх юридичних відділів та внутрішніх систем безпеки. 

Координаційна взаємодія ДВС із зазначеними суб’єктами ще належним 

чином не врегульована чинним законодавством і потребує поліпшення на 

зразок європейських стандартів щодо примусового виконання рішень 

майнового характеру. 

Колодій А.М., зазначає, що принцип якості надання адміністративних 

послуг сприяє досягненню ефективного результату діяльності ДВС, у тому 
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числі при здійсненні виконавчого провадження [153, c. 87-88]. Якість надання 

послуг залежить від удосконалення внутрішньо управлінських, зовнішньо 

управлінських та інших процесуальних зв’язків державної виконавчої служби. 

На даний час при опитування 617 громадян було з’ясовано, що при їх 

зверненні до ДВС якісно послуги були надані у 36, 8% випадків, частково 

якісно у 18,8%, не якісно у 34% випадків, і 10,4% громадян не змогли оцінити 

якість роботи ДВС, через такий етап їх взаємодії, що не мав ще юридичних 

результатів. Критерії якості діяльності ДВС на законодавчому рівне чітко не 

визначені. Науковці припускають різні варіанти. Так, наприклад Колодій 

А.М., пропонує такі якісні критерії оцінювання діяльності державного 

виконавця, як компромісність, дискретність та радикалізм у юридичному 

значенні. Цей науковець зазначає, що якість надання послуг державними 

виконавцями залежить від політики та стратегії щодо відтворення оптимальної 

моделі механізму звернення стягнення на майно, застосування якої гарантує 

вищу якість професійно-правової діяльності ДВС укомплектованості посад, 

введення і нормативного закріплення посади помічника державного виконавця 

для зменшення рутинної паперової роботи та виконання окремих доручень 

державних виконавців [153, c. 87-88]. 

Адміністративно-правова діяльність ДВС в основному регулюється за 

функціональними принципами, що були визначені Колодій А.М.: 

синхронності застосування норм матеріального і процесуального права; 

рівності норм матеріального і процесуального права у забезпеченні 

виконавчого провадження; поділу сфер регулювання норм матеріального і 

процесуального права; антибюрократичності; надійності юридичного 

процесу [153, c. 87-88]. Водночас діяльність ДВС у рамках примусового 

виконавчого провадження забезпечується специфічними принципами, в основі 

яких лежить примусовість виконання рішень судових та інших юрисдикційних 

органів уповноваженим на це державним виконавцем. До цієї групи принципів 

Клименко О.С. відніс: 1) принцип примусового захисту власності та інтересів 

стягувача, що базується на застосуванні державним виконавцем заходів 
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адміністративно-правового примусу в ході здійснення виконавчого 

провадження з метою відновлення майнових прав стягувача; 2) принцип 

безпосередності примусового виконання рішень судів та інших 

юрисдикційних органів; 3) принцип своєчасності здійснення заходів 

примусового виконання та виконавчих дій пов’язаний з ідеєю швидкого і 

якісного здійснення примусового виконавчого провадження і означає, що 

виконавчі дії та примусові заходи виконавчого провадження повинні 

виконуватися у встановлені законом строки; 4) принцип співвідношення 

обсягу вимог стягувача і заходів примусового виконання покликаний 

забезпечити взаємний баланс прав і законних інтересів стягувача і боржника; 

5) принцип залучення правоохоронних органів та їх силових структур до 

примусового виконання рішень; 6) принцип взаємодії з трудовими 

колективами, громадськими організаціями, державними органами та 

приватними фірмами при примусовому виконанні рішень судів та інших 

юрисдикційних органів тощо [143]. 

Підсумовуючи висловлене, під принципами ДВС вбачаємо систему 

нормативно закріплених основоположних ідей, що відображають сутність, 

закономірності будови, особливості функціонування та розвитку ДВС щодо 

здійснення своїх завдань та функцій.  

Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити дві групи принципів 

функціонування Державної виконавчої служби: 

– загальні (властиві не лише діяльності Державної виконавчої служби, 

але й діяльності інших органів виконавчої влади); 

– спеціальні (властиві лише діяльності Державної виконавчої служби). 

До загальних принципів належать: верховенство права, законності 

правової впорядкованості, системності, гласності, пріоритетності прав 

громадян, реординації, субординації, науковості, комбінування, 

професіоналізму і компетентності, персональної відповідальності, 

компетенційності, контролю, неупередженості, планомірності. 
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До спеціальних відносяться принципи: одноособовості прийняття 

рішення в конкретному виконавчому провадженні, своєчасності виконання 

рішень, обов’язковості вимог державного виконавця, повного виконання 

рішень, безпосередності виконавчої діяльності. 

При аналізі наукових джерел цікавими постають думки В.А. Кройтора, 

М.М. Фролова, Н.М. Ясинок щодо значення принципів виконавчого 

провадження: виступають орієнтиром у нормотворчій діяльності, дозволяючи 

удосконалювати  законодавство про виконавче провадження у відповідності 

до основних ідей; дозволяють органам примусового виконання і особам, які 

беруть участь у виконавчому провадженні, забезпечити правильне розуміння  

законодавства про виконавче провадження і застосовувати його у 

відповідності з його суттю [429, c. 39]. 

Якщо на функціональних принципах будується адміністративне та 

адміністративно-процесуальне регулювання діяльності ДВС щодо 

примусового виконання рішень майнового характеру, то примусове 

виконавче провадження безпосередньо забезпечуються спеціальними 

принципами, у основі яких лежить примусовість виконання рішень судових 

та інших юрисдикційних органів державним виконавцем. До цієї групи 

принципів входять: 

1) принцип примусового захисту власності та інтересів стягувача, що 

базується на застосуванні державним виконавцем заходів адміністративно-

правового примусу у ході здійснення виконавчого провадження з метою 

відновлення майнових прав стягувача. Правовою підставою реалізації цього 

принципу виступають Конституція України (ст. 41) [159], Закони України 

«Про виконавче провадження»  [304], «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» (ст.ст. 7-9) [307], 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 18813) [150], 

Цивільний кодекс України (ст.ст.3,182, 316-321), Цивільний процесуальний 

кодекс України (ст.ст. 373,375-377, 379-382) [482], Інструкція про проведення 

виконавчих дій (п. п. 5.1 – 5.14, 6.1-6.3) [289] тощо. Примусовість у контексті 
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аналізованого принципу виступає процесом адміністративного та 

адміністративно-процесуального впливу державного виконавця не тільки на 

боржника, але й на інших учасників виконавчого провадження, у тому числі 

державні, колективні й приватні організації – юридичні особи, а також на 

посадовців (осіб, що здійснюють керівну функцію), які є носіями інформації 

про власність, майно, фінансовий стан та доходи боржника; 

2) принцип безпосередності примусового виконання рішень судів та 

інших юрисдикційних органів, закріплений ст.2 Закону України «Про 

виконавче провадження» [305]. Він визначає, що примусове виконання 

рішень судів та інших юрисдикційних органів, у тому числі майнового 

характеру, здійснюється державними виконавцями районних, міських (міст 

обласного значення), районних у містах відділів ДВС. Як зазначає 

М.Й.Штефан, винятком із принципу безпосередності є можливість 

здійснення примусових виконавчих дій іншими органами, організаціями та 

посадовими особами на вимогу чи за дорученням державного виконавця (ч. 3 

ст. 2, ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження). Вказані науковцем 

винятки з принципу безпосередності виконавчого провадження за логічним 

розмірковуванням є опосередкованим виконанням доручень державного 

виконавця щодо примусової реалізації рішень суду та інших юрисдикційних 

органів і не входять до змісту цього принципу;  

3) принцип опосередкованості примусового виконання рішень судів та 

інших юрисдикційних органів є важливим у зв’язку з тим, що під час 

виконавчого провадження державний виконавець для захисту прав, свобод та 

інтересів стягувача адміністративно-правовими засобами впливає на інших 

суб’єктів, які безпосередньо реалізують рішення суду, опосередковане 

постановою державного виконавця, впливаючи на майно і доходи боржника. 

За принципом опосередкованості примусового стягнення майна за рішенням 

суду чи іншого юрисдикційного органу ДВС фактично делегує повноваження 

здійснювати стягнення та контроль за надходженням майна та коштів 

боржника з вирахуванням уповноваженими суб’єктами необхідних за 
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процентною кількістю і якістю окреслених надходжень. Вважаємо таку 

процедуру позитивною, але в даному випадку виникає проблема здійснення 

квадроконтролю за виконанням рішення – 1) судом, 2) державним 

виконавцем 3) відомчим і надвідомчим контролем установою чи 

організацією, яка забезпечує виконання рішення суду, 4) стягувачем; 

4) принцип санкціонованого державного примусу, спрямований на 

порушення прав боржника, недоторканість житла, право власності є на думку 

його авторів (С.Я. Фурси і С.В. Щербак) визначальним у формуванні методів 

виконавчого провадження [475, c. 30]. На наш погляд, актуальність цього 

принципу полягає у тому, що саме державою у особах суддів, державних 

виконавців та прокурорів, що здійснюють нагляд за законністю діяльності 

попередніх, вчиняється примусове виконавче провадження в інтересах 

стягувача та на його користь з порушенням прав і свобод боржника. 

Державні гарантії прав і свобод боржника усуваються тільки судом через 

судове рішення. Одночасно не можемо погодитися з теоретичним 

обґрунтуванням сенсу та змісту «санкціонованого примусу» вищевказаними 

авторами у тому, що примус, окрім держави, санкціонується ще й стягувачем 

[475, c. 30]. Вважаємо, що стягувач уповноважений Законом України «Про 

звернення громадян» звертатися до державної виконавчої служби з метою 

задоволення своїх інтересів всупереч інтересів боржника. Санкціонований 

примус здійснюється тільки державними органами, тобто санкціонується 

судовою владою від імені держави, а здійснюється примус державним 

виконавцем. Підкреслимо ще раз – стягувач не може санкціонувати примус 

відносно боржника державному виконавцеві, оскільки це може зробити 

тільки держава; 

5) принцип своєчасності здійснення заходів примусового виконання та 

виконавчих дій пов’язаний з ідеєю швидкісного і якісного здійснення 

примусового виконавчого провадження і означає, що виконавчі дії та 

примусові заходи виконавчого провадження повинні виконуватися у 

встановлені законом строки. Позитивність цього принципу полягає у чіткій, з 
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визначенням конкретних строків, інформаційній взаємодії між державним 

виконавцем та учасниками виконавчого провадження, а також забезпеченні 

(за ст. 31 Закону України «Про виконавче провадження» [305]) їх 

конституційних прав та свобод, зокрема права на відпочинок (ст. 45 

Конституції України [159]). Таким чином, момент своєчасності у 

примусовому виконанні рішень суду майнового характеру конкретно 

визначається складом юридичних фактів, до яких відноситься: наявність 

рішення суду про заборгованість; виконавчий лист та заява стягувача, а 

також постанова про відкриття виконавчого провадження, складена 

державним виконавцем та затверджена начальником відділу ДВС. 

Результатом принципу своєчасності є обов’язковість вилучення у повному 

обсязі майна боржника в інтересах стягувача; 

6) принцип співвідношення обсягу вимог стягувача і заходів 

примусового виконання покликаний забезпечити взаємний баланс прав і 

законних інтересів стягувача і боржника. Заходи примусового виконання, що 

застосовуються державним виконавцем, повинні бути достатніми для 

задоволення прав стягувача, але не надлишковими. Вказаний принцип 

означає, що при зверненні стягнення на майно боржника, накладення на 

нього арешту, здійснення від імені боржника і за його рахунок певних дій, 

примусова діяльність державного виконавця повинна бути спрямована на 

задоволення тільки того обсягу вимог стягувача, які визначені у рішенні суду 

чи іншого юрисдикційного органу. Як зазначає О.В. Ісаєнкова, даний 

принцип спрямований, по-перше, на захист боржника від невідповідних 

борговим та іншим зобов’язанням виплат, по-друге, захистити права 

стягувача при значній кількості вимог та недостатності коштів і майна 

боржника для задоволення всіх кредиторів [110, с. 32]; 

7) принцип залучення правоохоронних органів та їх силових структур 

до примусового виконання рішень витікає з міжгалузевого принципу 

координаційної взаємодії і означає, що при примусовому виконанні рішень 

судів та інших юрисдикційних органів державний виконавець з метою 
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забезпечення громадського порядку має право залучати до їх проведення 

працівників органів внутрішніх справ (ч.ч.2-3 ст.10 Закону України «Про 

виконавче провадження» [305]); 

8) принцип взаємодії з трудовими колективами, громадськими 

організаціями, державними органами та приватними фірмами при 

примусовому виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів 

покликаний, на нашу думку, спростити діяльність судового виконавця та 

прискорити процес виконавчого провадження. На підставі цього принципу 

державним виконавцем можуть залучатися до проведення виконавчих дій 

експерти, спеціалісти, суб'єкти оціночної діяльності, перекладачі, 

спеціалізовані організації (на тендерній основі) для реалізації майна 

боржника (ст. 5, 14, 15, 57, 61 Закону України «Про виконавче провадження» 

[305]), що значно розширює можливості державного виконавця із виконання 

покладених на нього обов’язків.  

Визначені принципи, на нашу думку, є основоположними у діяльності 

державного виконавця з приводу примусового виконання рішень судів та 

інших юрисдикційних органів, у тому числі й майнового характеру. 

Одночасно стверджуємо, що у зв’язку з реформуванням процесу державного 

провадження, зокрема, з пропозиціями введення інституту присяжних 

виконавців, прогнозуємо появу нових спеціальних принципів виконавчого 

провадження: добровільності об’єднання, самоврядності, колегіальності, 

поєднання партнерства та конкурентності з державними виконавцями, 

креативності примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних 

органів. 

Значення вище окреслених принципів виконавчого провадження 

полягає у формуванні основних засад організації та діяльності державної 

виконавчої служби України у сфері примусового виконання; вони є 

індивідуалізуючою ознакою правового інституту у галузі адміністративного 

права, а також ДВС в  Україні. За специфікою її діяльності ці принципи є 
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взаємозв’язаною, взаємоузгодженою системою, в якій порушення одного з 

принципів тягне за собою порушення інших [219, c. 69-71]. 

З урахуванням змісту ст. 4 «Принципи діяльності органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців» Закону України «Про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» та проведеного вище дослідження теорії щодо системи принципів 

діяльності ДВС в Україні пропонуємо  доповнити цю статтю принципами 

сумлінності та конфіденційності, що розкриваються через обов’язок 

державних виконавців не розголошувати в будь-який спосіб професійну 

таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не 

принижувати їхню гідність, а також принципом недопущення конфлікту 

інтересів. 

Звертаючись до фундаментальних засад побудови державної служби 

взагалі та державної виконавчої служби зокрема необхідно розглянути 

принципи діяльності ДВС за чинним законодавством, оскільки вони є 

базисом для її функціонування, несучою конструкцією, на якій базуються і 

реалізуються окремі норми права, що визначають структуру, правовий статус 

та правозастосовну діяльність цього державного органу.  

До системи принципів діяльності ДВС в Україні Чумак О.О., відніс 

принципи законності, реординації, обов’язковості вимог державного 

виконавця, своєчасності, пріоритетності звернення стягнення на майно 

боржників-громадян та інші. Чумак О.О. зауважує, що у зв’язку із постійним 

реформуванням ДВС питання принципів сьогодні є відкритим [491, c. 7-8]. 

На наш погляд, такі наукові підходи створили базу для нового витка еволюції 

принципів, що знаходять свою реалізацію у сфері виконавчого провадження. 

Вимоги сучасної науки щодо виокремлення окремої галузі виконавчого права 

та потреби практики у Виконавчому кодексі обумовлюють необхідність 

широкого погляду на систему зазначених вище принципів. Пропонуємо 

систематизувати вже вироблені наукою та практикою принципи, що 

використовуються у сфері виконавчого провадження за критерієм за 
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комплексним критерієм, пов’язаним із колом суспільних відносин, що 

існують навколо різних етапів та елементів системи виконання рішень. За 

цим критерієм пропонуємо визначати принципи: механізму виконання 

рішень, , принципи виконавчого процесу, принципи виконавчого 

провадження, принципи діяльності ДВС, принципи діяльності державних 

виконавців; принципи контролю за діяльністю ДВС, принципи взаємодії ДВС 

із іншими суб’єктами тощо. З урахуванням обсягу суспільних відносин, 

об’єднаних однією метою, в яких діють принципи виконання рішень їх 

можна згрупувати як наскрізні та локальні. 

З урахуванням реформи системи виконання рішень, що була змінена з 

державної на змішану, правові засади виконання рішень визначають 

діяльність як державних так і приватних виконавців. Так, відповідно до ст. 4 

«Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних 

виконавців» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» діяльність органів 

державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється з 

дотриманням принципів: 1) верховенства права; 2) законності; 3) 

незалежності; 4) справедливості, неупередженості та об’єктивності; 5) 

обов’язковості виконання рішень; 6) диспозитивності; 7) гласності та 

відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними 

засобами; 8) розумності строків виконавчого провадження; 9) співмірності 

заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями, а 

також 10) сумлінності та конфіденційності, оскільки державний виконавець 

та приватний виконавець повинні не розголошувати в будь-який спосіб 

професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, 

не принижувати їхню гідність; 11) недопущення конфлікту інтересів [379]. 

Останні два принципи не віднесені до загального переліку, проте визначені у 

п. 2 та 4 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів».  
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Відповідно до ст.2 «Засади виконавчого провадження», визначені 

засади виконавчого провадження, що регулюють діяльність органів ДВС як 

учасника виконавчого провадження, а саме : 1) верховенства права; 2) 

обов’язковості виконання рішень; 3) законності; 4) диспозитивності; 5) 

справедливості, неупередженості та об’єктивності; 6) гласності та відкритості 

виконавчого провадження; 7) розумності строків виконавчого провадження; 

8) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за 

рішеннями; 9) забезпечення права на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців [304]. Зазначені 

два переліки визначають основні ідеї, на яких побудована сучасна діяльність 

органів ДВС. Перелік принципів визначених у Законі України «Про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів», майже повністю повторюється, з тією тільки різницею, що Закон 

України «Про виконавче провадження» передбачає ще принцип розумності 

строків виконавчого провадження та забезпечення права на оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців. 

Отже, можна виділити дві групи принципів функціонування Державної 

виконавчої служби: загальні (властиві не лише діяльності Державної 

виконавчої служби, але й діяльності інших органів виконавчої влади) та 

спеціальні (властиві лише діяльності Державної виконавчої служби). 

Бабіч В.А., поділяє принципи діяльності ДВС на дві групи наступним чином, 

а саме до загальних принципів він відносить принципи верховенства права, 

законності правової впорядкованості, системності, гласності, пріоритетності 

прав громадян, реординації, субординації, науковості, комбінування, 

професіоналізму і компетентності, персональної відповідальності, 

компетенційності, контролю, неупередженості, планомірності; до 

спеціальних, цей науковець пропонує віднести принципи одноособовості 

прийняття рішення в конкретному виконавчому провадженні, своєчасності 

виконання рішень, обов’язковості вимог державного виконавця, повного 

виконання рішень, безпосередності виконавчої діяльності [18]. Таким чином 
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цей науковець, ще доповнює перелік нормативно-визначених принципів, 

такими як принципи системності, реорганізації, субординації, науковості, 

комбінування, персональної відповідальності, компетенційності, контролю, 

неупередженості, планомірності, одноособовості прийняття рішення в 

конкретному виконавчому провадженні, своєчасності виконання рішень, 

повного виконання рішень, безпосередності виконавчої діяльності. 

Розглядаючи загальний зміст принципів діяльності Державної 

виконавчої служби, необхідно почати з принципу верховенства права, у 

якому втілюється забезпечення неухильного дотримання прав і свобод 

стягувача, боржника та інших учасників виконавчого провадження, 

адміністративного та судового оскарження суб’єктами виконавчого 

провадження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців та інших 

посадових осіб Державної виконавчої служби. Не декларування, а практичне 

застосування цього принципу повинно стати основою для діяльності 

учасників виконавчого провадження. 

Наголошуючи перш за все на принципі верховенства права з його 

вимогами підпорядкування діяльності державних інститутів потребам 

реалізації прав людини, забезпечення їхньої пріоритетності перед усіма 

іншими цінностями демократичної держави, на нашу думку, доцільно було б 

розповсюджувати дію даного принципу і стосовно самих державних 

службовців як рівноправних суб'єктів відносин, які відбуваються на ґрунті 

реорганізації. Це особливо важливо для державних виконавців, які за 

характером діяльності нерідко потрапляють у ситуації, коли вони 

потребують принципу верховенства права щодо них самих. 

Принцип законності є одним із загальних принципів організації 

діяльності Державної виконавчої служби, він був і залишатиметься базовим у 

будь-якій державі. Згідно зі статтею 19 Основного Закону України органи 

державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений 
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Конституцією України [159]. Як зазначають Фурса С.Я. та Щербак С.В. 

дотримання законності в діяльності Державної виконавчої служби означає: 

– дотримання посадовими особами Державної виконавчої служби 

нормативно-правових актів і індивідуальних актів управління; 

– узгодженість індивідуальних актів управління із нормами 

нормативно-правових актів, а також індивідуальними актами вищого рівня; 

– прийняття управлінських рішень посадовими особами Державної 

виконавчої служби не лише відповідно до «букви закону», тобто чинного 

законодавства та підзаконних нормативних актів, але й «духу закону», тобто 

принципів права, згідно з якими і були прийняті відповідні норми чи 

рішення. Остання ознака, на думку Фурси С.Я. та Щербак С.В. є особливо 

важливою через наявність в органах Державної виконавчої служби такої 

характерної можливості, як свобода адміністративного розсуду [477, c. 19]. 

З принципом верховенства права і законності, наголошують Фурса С.Я. 

та Щербак С.В. тісно пов’язаний принцип правової впорядкованості. Даний 

принцип об’єктивно обумовлює необхідність головним чином законодавчого 

визначення, причому в «правових» законах, основних аспектів цілей, 

функцій, структур, процесу самих принципів організації та діяльності органів 

Державної виконавчої служби [477, c. 19]. 

Сучасний стан правового регулювання виконавчого провадження 

свідчить про сконцентрованість законодавця на правовому описі статусу 

приватних виконавців, водночас фіксується деяка недооцінка законодавцем 

системності правового регулювання роботи ДВС. Порушення вітчизняної 

традиції цілісної системи правових норм, що визначають усі елементи 

адміністративно-правового статусу ДВС у всьому різноманітті її внутрішніх і 

зовнішніх взаємозв’язків може призвести до непогодженості окремих його 

сторін та до суперечливості прийнятих управлінських рішень ДВС. Тому 

серед загальних принципів функціонування Державної виконавчої служби 

важливе значення має принцип системності, що проявляється в об’єднанні, 

при відповідній диференціації окремих взаємообумовлених видів діяльності, 
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необхідних для реалізації конкретних цілей Державної виконавчої служби та 

управління нею. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» підвищив вимоги 

до державних органів щодо відкритості їх діяльності суспільству [326]. 

Тенденції інформування суспільства у сфері діяльності органів ДВС у 

майбутньому тільки посилюватимуться. Зазначені обставини підвищують 

рівень значущості принципу гласності в діяльності ДВС. Суспільство 

здійснює контроль за діяльністю органів Державної виконавчої служби. У 

результаті цього послідовне дотримання принципу гласності активно працює 

на процес зміцнення законності. Зміст гласності як принципу в діяльності 

органів Державної виконавчої служби – це забезпечення правдивою, 

своєчасною інформацією громадськість, учасників виконавчого провадження 

та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій. Особливу роль при 

реалізації принципу гласності відіграють сайти органів ДВС.  

Конституція України визначає права та свободи людини як найвищу 

цінність, закріплює їх як визначальні для діяльності та політики держави 

Принцип пріоритетності прав громадян юридично пов’язує і позитивно 

обмежує дії держави та її органів. Відповідно до цього принципу кожен орган 

Державної виконавчої служби повинен створюватись і функціонувати не 

задля задоволення тих чи інших потреб державних виконавців, а для 

найповнішої реалізації інтересів громадян країни та публічного інтересу.  

Ще одним важливим принципом діяльності ДВС є реалізація принципу 

реординації. Фурса С.Я. та Щербак С.В. зазначають, що у виконавчому 

провадженні він виявляється так: стягувач звертається до відповідного 

відділу Державної виконавчої служби з вимогою про примусове виконання 

рішення суду або іншого юрисдикційного органу, при цьому він має право 

отримати стягувальні суми чи майно у строки, передбачені законодавством, з 

дотриманням усіх його прав та інтересів без завдання йому будь-якої шкоди, 

але сам повинен дотримуватися правил виконавчого провадження, не 

перешкоджати державному виконавцю під час проведення виконавчих дій, 
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виконувати всі його вимоги та не вчиняти правопорушень, за які у 

виконавчому провадженні встановлена відповідальність. Державний 

виконавець, що відкрив виконавче провадження, вправі вимагати належного 

виконання сторонами своїх обов’язків, а також сам наділений широким 

колом прав, що сприяють виконанню ним своїх службових обов’язків [474, c. 

12]. 

Важливість принципу «обов'язковості вимог державного виконавця та 

своєчасності виконання рішень» на думку, М.Й. Штефана, незаперечна і 

потребує активної та рішучої державної підтримки [502, c. 216]. Як 

наголошує цей науковець, обов'язковість виконання вимог державного 

виконавця забезпечується низкою негативних наслідків, що їх тягне за собою 

невиконання порушником цих вимог, а саме стягнення виконавчого збору, 

цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність [502, c. 216].  

Один із активних дослідників принципів діяльності ДВС В.С. Щербак 

характеризує ще декілька принципів, а саме: принцип субординації, принцип 

науковості, принцип комбінування. Так, на думку цього дослідника, принцип 

субординації виявляється в відносинах підпорядкованості органів Державної 

виконавчої служби органам Міністерства юстиції України. Але, крім системи 

підпорядкування відділів Державної виконавчої служби відповідним 

управлінням юстиції, існує внутрішня система підпорядкування в самій 

Державній виконавчій службі, що полягає в особливому порядку 

призначення на посади та звільнення з посади державних виконавців. Цей 

порядок визначений у ст. 11 «Порядку призначення на посади та звільнення з 

посад працівників органів державної виконавчої служби», Закону України 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів». Державні виконавці та інші працівники органів 

державної виконавчої служби, які є державними службовцями, 

призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, 

встановленому Законом України "Про державну службу", з урахуванням 

особливостей, визначених законодавством [379].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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Принцип науковості, зазначає В.С. Щербак, що відноситься до 

загальних, означає вимогу наукової обґрунтованості діяльності органів 

Державної виконавчої служби і її посадових осіб, впровадження на підставі 

наукових розробок рекомендацій та передового практичного досвіду в 

діяльність органів Державної виконавчої служби найбільш досконалих та 

ефективних форм і методів роботи; недопустимість керування без 

компетентності, повного знання предмета та науки управління; керівники 

органів Державної виконавчої служби повинні приділяти значну увагу при 

вирішенні проблем управління залученню фахівців для розробки проекту 

рішення, отримання висновків компетентних наукових установ чи окремих 

вчених. Результатом реалізації цього принципу на практиці стають методичні 

рекомендації, наприклад щодо державної реєстрації прав власності на 

об’єкти нерухомого майна на підставі рішень судів [241], Порядок 

проведення перевірок територіальними управліннями юстиції підвідомчих їм 

відділів державної виконавчої служби, відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції та 

державних нотаріальних контор [293]; Методичні рекомендації щодо 

складання і направлення до суду подання про тимчасове обмеження особи у 

праві виїзду (боржника – фізичної особи або керівника боржника – 

юридичної особи) за межі України та порядку виконання судового рішення 

стосовно такого обмеження [242] тощо. 

Принцип комбінування, зазначає В.С. Щербак, спрямований на 

недопущення дублювання і паралелізму в управлінській діяльності 

структурних підрозділів Державної виконавчої служби, непогодженості між 

ними, наявності зайвих проміжних ланок, відсутності, недостатності та 

застарілості правової регламентації їх статусу [477, c. 19]. 

Принцип професіоналізму і компетентності посадових осіб Державної 

виконавчої служби включає в себе чинники, різні за своєю сутністю, але 

взаємообумовлені і взаємопов’язані. Дотримання принципу професіоналізму 

і компетентності зобов’язує посадових осіб Державної виконавчої служби: 
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бути постійно готовими до здійснення посадових повноважень; добре знати 

предмет власної державно-службової діяльності; знати свої обов’язки і права, 

повною мірою і якісно здійснювати функції і повноваження, передбачені 

законодавством і посадовими положеннями та інструкціями; володіти 

правилами і процедурами діяльності в органах Державної виконавчої 

служби; мати загальну і спеціальну професійну підготовку; знати юридичні і 

морально-етичні норми у сфері державної служби і виконавчого 

провадження зокрема. Вимоги до кваліфікації державних виконавців 

деталізуються в окремих підзаконних актах, наприклад у Наказі Міністерства 

юстиції України «Про затвердження типових кваліфікаційних характеристик 

посад державних виконавців» [368]. 

В.А. Бабич  визначає, що принцип персональної відповідальності 

посадових осіб Державної виконавчої служби займає особливе місце у 

системі принципів і відіграє важливу роль у практичній реалізації завдань і 

функцій Державної виконавчої служби. Даний принцип закріплює саме 

юридичну відповідальність: кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, 

цивільно-правову. У першу чергу посадова особа органів Державної 

виконавчої служби несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх службових обов’язків [18]. 

Принцип контролю знаходить своє практичне втілення у 

повноваженнях відповідних органів Міністерства юстиції України, 

визначених у законодавстві України перевіряти ефективність діяльності, що 

проводиться органами Державної виконавчої служби. Такі контрольні 

повноваження закріплені у Типовому положенні про управління державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі та Типовому положенні про відділ державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [369; 

370]. Метою відомчого контролю Міністерства юстиції України є 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20%D0%92$
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забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів Державної виконавчої 

служби України і якісного виконання її посадовими особами покладених на 

них обов’язків. Реалізація такого контролю на нижньому рівні системи 

органів ДВС, реалізується, наприклад шляхом прийняття Розпоряджень 

Головних управлінь юстиції у областях. Прикладом такого документу може 

стати Розпорядження Головного управління юстиції у Запорізькій області 

Управління державної виконавчої служби «Про розподіл обов’язків з 

кураторства підпорядкованих органів державної виконавчої служби 

Запорізької області між працівниками відділу організації та контролю за 

виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного 

управління юстиції у Запорізькій області» [392]. 

Неупередженість державного виконавця є однією з основ його 

правового статусу як учасника виконавчого провадження. Принцип 

неупередженості державного виконавця спирається на інститут самовідводу 

державного виконавця або його відводу сторонами, або їх представниками. 

Відповідно до ст. 23 «Відводи у виконавчому провадженні» Закону України 

«Про виконавче провадження» у разі виявлення обставин, 

передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону, виконавець 

зобов’язаний заявити самовідвід та повідомити про це стягувача. Так, ця 

процедура застосовується якщо 1) боржником або стягувачем є сам 

виконавець, близькі йому особи (особи, які разом проживають, пов’язані 

спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з виконавцем (у тому 

числі особи, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі), а також 

незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 

мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, 

прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 

свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням виконавця), пов’язані з ним 

особи, а саме юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть 

впливати на умови або результати їхньої діяльності чи діяльності осіб, яких 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/print1478244518628306#n72
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вони представляють, тобто виконавець безпосередньо та/або опосередковано 

(через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи, 

яка є стороною виконавчого провадження, чи спільно з юридичною та/або 

фізичною особою, яка є стороною виконавчого провадження, володіє 

корпоративними правами будь-якої юридичної особи чи виконавець має 

право та/або повноваження призначати (обирати) одноособовий виконавчий 

орган або колегіальний склад виконавчого органу/склад наглядової ради 

зазначених юридичних осіб; 2) боржником або стягувачем є особа, яка 

перебуває у трудових відносинах з таким виконавцем; 3) виконавець, близька 

йому особа або особа, яка перебуває з виконавцем у трудових відносинах, 

має реальний або потенційний конфлікт інтересів; 4) сума стягнення за 

виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, 

що вже перебувають на виконанні у приватного виконавця, перевищує 

мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-

правової відповідальності такого приватного виконавця [304]. Таким чином, 

загальними підставами для відводу мають бути – заінтересованість у 

результаті виконання рішень або інші обставини, що викликають сумнів у 

неупередженості державного виконавця.  

Ст. 23 Закону України «Про виконавче провадження» визначає, що тих 

самих підстав, зазначених вище, відвід виконавцю може бути заявлений 

стягувачем, боржником або їхніми представниками. Відвід має бути 

вмотивованим, викладеним у письмовій формі і може бути заявлений у будь-

який час до закінчення виконавчого провадження. питання про відвід 

державного виконавця, який не заявив самовідвід, вирішується начальником 

відділу, якому підпорядкований державний виконавець, про що виноситься 

постанова., а питання про відвід, самовідвід начальника відділу або всіх 

державних виконавців зазначеного відділу вирішується керівником органу 

державної виконавчої служби вищого рівня. Постанова про задоволення чи 

відмову в задоволенні відводу, самовідводу начальника відділу або всіх 

державних виконавців зазначеного відділу може бути оскаржена в 10-денний 
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строк. У разі відводу державного виконавця виконавчий документ 

передається у встановленому порядку іншому державному виконавцеві або 

іншому органу державної виконавчої служби [304]. Така детальна 

регламентація застосування процедури відводу та самовідводу державного 

виконавця дозволяє зберегти системність виконавчого провадження та при 

переданні справи до іншого органу ДВС чи державного виконавця 

забезпечити неупереджене та повне виконання рішення. 

Для забезпечення повного виконання рішень у виконавчому 

провадженні існує механізм застосування заходів примусового виконання, а 

саме : звернення стягнення на майно боржника, звернення стягнення на 

заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника, вилучення 

у боржника і передачу стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні, 

інші заходи, передбаченні рішенням, відібрання дитини, зобов’язання 

виконати певні дії або утриматися від їхнього вчинення. Як правило 

виконання рішення реалізується через звернення стягнення на майно 

боржників: і лише за їх відсутності – на заробітну плату та інші види доходів 

боржника. Таким чином, слід вести мову про принцип пріоритетності 

звернення стягнення на майно боржників. 

При виконавчому провадженні важлива повна професійна віддача 

державного виконавця, спрямована на застосування всіх правових заходів 

для реалізації рішення компетентного органу. На наш погляд це реалізується 

через принцип безпосередності виконавчої діяльності, який полягає в наданні 

повноважень на вчинення дій виконавчого провадження лише одному 

державному виконавцю [188]. 

Законодавчо закріплене завдання державної виконавчої служби до 

реформи виконавчого провадження 2016 року було визначено Положенням 

про Державну виконавчу службу [344]. На той час основними завданням 

ДВС були реалізація державної політики у сфері організації примусового 

виконання рішень; внесення пропозицій щодо формування державної 

політики у сфері виконання рішень; здійснення освітньо-роз’яснювальної 
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роботи з питань виконання рішень [345]. Ці напрямки діяльності Державної 

виконавчої служби відображають сутність функцій держави, які покладені на 

спеціально утворений орган державної виконавчої влади і мають як суто 

організаційний, так і нормативно-правовий аспекти, оскільки всі 

організаційні питання набувають своєї правової інституціоналізації та 

юридичного закріплення.  

За час функціонування державної виконавчої служби неодноразово на 

законодавчому та підзаконному рівнях змінювалися організаційно-правові 

засади її діяльності, механізм правового регулювання примусових заходів 

тощо, але практично не змінилося її завдання навіть у нинішніх умовах 

удосконалення законодавства, що регулює виконавчі правовідносини. 

З реформуванням організаційно-правових засад примусового 

виконання рішень виникає потреба у детальному аналізі завдань та функцій 

Державної виконавчої служби, що дасть можливість сформулювати сучасні 

шляхи їх реалізації та удосконалення.  

Основним завданням ДВС безспірно було і залишається забезпечення 

своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку 

встановленому законодавством України. Основним методом виконання 

рішень є державний примус, правом на застосування якого на законодавчому 

рівні наділена державна виконавча служба України. Особливість правового 

статусу державної виконавчої служби визначається саме примусове 

виконанням рішень, що не виконані самостійно зобов’язаними особами. 

Державний примус характеризується тим, що він використовується 

спеціально уповноваженим державним органом до зобов’язаних осіб з метою 

спонукати чи примусити їх виконати покладені на них юридичні обов’язки. 

Різновидом державного примусу є адміністративний примус, який 

використовує у своїй діяльності державна виконавча служба України, а його 

основним змістом є звернення стягнення на майно боржника, що 

здійснюється всупереч його волі. Тобто примусовість виконання рішення 

означає, що його виконання здійснюється державною виконавчою службою 
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незалежно від бажання боржника, відносно якого винесено це рішення, 

підкоритися йому чи ні. Тому нагальною потребою є доповнення названого 

пункту словом примусове, чим буде підкреслено не тільки основне 

призначення державної виконавчої служби, але й особливий метод її 

діяльності.  

Аналізуючи інші складові елементи завдання щодо виконання рішень, 

слід зазначити, що воно має як організаційний, так і правовий зміст. Змістом 

організаційних заходів, як однієї з форм управлінської діяльності органу 

виконавчої влади, є розроблення інструктивно-методичних програм 

діяльності, роз’яснення змісту нормативно-правових актів, перевірка 

діяльності підпорядкованих органів, інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення служби тощо. Ці та інші організаційні заходи повинні 

створювати умови для успішного виконання головного завдання служби і 

досягнення поставленої мети, якою є реальне виконання судових та інших 

рішень.  

Здійснення організаційних заходів сприяє і реалізації інших елементів 

завдання з виконання рішень, які повинні виконуватися своєчасно, повно і 

неупереджено. Під своєчасністю розуміється дотримання строків виконання, 

визначених процесуальними нормами законодавства про виконавче 

провадження. Так, за загальними правилами виконавчого провадження, що 

діяли до прийняттю нового Закону України «Про виконавче провадження», 

державний виконавець зобов’язаний був провести виконавчі дії по рішеннях 

суду немайнового характеру повинен провести виконавчі дії у двомісячний 

термін, а по інших виконавчих документах – протягом шести місяців з дня 

винесення постанови про відкриття виконавчого провадження. На теперішній 

час такі строки не передбачено [306]. Встановлюючи такі часові межі до 

реформи 2016 року для виконання рішень держава, з одного боку, 

переслідувала мету забезпечення реалізації конституційних принципів щодо 

обов’язковості виконання судових рішень та захисту порушених прав 

суб’єктів правовідносин у розумні строки, а з іншого боку – строки, як 
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правова категорія, виступають своєрідним стимулом для забезпечення 

законності в процесі примусового виконання рішень та й правовою 

підставою для заохочення державного виконавця за своєчасне виконання 

рішення. На даний час чинне законодавство визначає, що виконавче 

провадження здійснюється з дотримання розумності строків, а по окремим 

виконавчим діям передбачені конкретні строки прийняття рішень 

виконавцями. Так, ст. 13 «Строки прийняття рішень виконавцями та 

вчинення виконавчих дій» Закону України «Про виконавче провадження» 

визначено наступне: під час здійснення виконавчого провадження 

виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення 

постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, 

надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень 

або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом 

та іншими нормативно-правовими актами. Конкретизовані процесуальні 

строки тільки у таких випадках: 1) арешт на майно (кошти) накладається не 

пізніше наступного робочого дня після його виявлення; 2) платіжні вимоги 

на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого 

дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного 

робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках; 

3) опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на п’ятий робочий день з 

дня отримання інформації про його місцезнаходження; 4) постанова про 

зняття арешту виноситься виконавцем не пізніше наступного робочого дня 

після надходження до нього документів, що підтверджують наявність 

підстав, та надсилається в той самий день органу (установі), якому була 

надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно 

боржника; 5) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до 

нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого 

провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про 

доходи та майно боржника; 6) виконавець проводить перевірку майнового 

стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження, 
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у подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз 

на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на 

три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та 

його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника. В будь-

якому випадку, державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання 

рішення до завершення виконавчого провадження у встановленому Законом 

порядку, а саме: 1) закінчення виконавчого провадження – згідно із статтею 

39 Закону; 2) повернення виконавчого документа стягувачу – згідно зі ст. 37 

Закону; 3) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу, 

який його видав, згідно із статтею 38 Закону. За порушення строків 

прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавці несуть 

відповідальність в порядку, встановленому законом. Порушення строків 

прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавцями не є підставою 

для скасування такого рішення чи виконавчої дії, крім випадків, коли вони 

були прийняті або вчинені з порушенням процедури, передбаченої цим 

Зfконом [304]. 

Обов’язковою умовою досягнення кінцевої мети завдання державної 

виконавчої служби є повнота виконання рішення, під чим розуміється 

виконання всіх вимог виконавчого документа по відновленню порушених 

прав стягувача. Тобто, виконання повинно бути не частковим, а виконаним у 

повному обсязі, у точній відповідності зі змістом виконавчого документа. 

Неупередженість виконання рішень полягає у тому, що державна виконавча 

служба та її посадові особи у процесі виконання рішень мають керуватися 

виключно вимогами закону та змістом виконуваного рішення без урахування 

власного ставлення до сторони виконавчого провадження, а також власної 

оцінки доцільності та справедливості постановленого рішення. Таким чином, 

строки, повнота та неупередженість примусового виконання рішень мають 

юридичний зміст і виступають принципами виконавчого провадження, що 

закріплені у відповідних нормах законодавства про виконавче провадження. 
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Саме з дотриманням цих принципів можливе виконання завдання з 

примусового виконання рішення та досягнення його мети.  

У Положенні «Про Державну виконавчу службу України» було 

визначено такі завдання, як реалізація державної політики у сфері організації 

примусового виконання рішень; внесення пропозицій щодо формування 

державної політики у сфері виконання рішень; здійснення освітньо-

роз’яснювальної роботи з питань виконання рішень [345]. Але з огляду на 

наведені вище підходи щодо розмежування завдань і функцій держави та її 

органів, ці положення містили скоріше ознаки функцій, оскільки їх змістом 

були напрямки діяльності, що спрямовувались на забезпечення виконання 

поставленого перед службою завдання. Так, формування державної політики 

у сфері виконання рішень проявлялось у формуванні та розвитку засад 

правового регулювання виконавчих правовідносин, визначенні пріоритетів 

примусового виконання рішень, створенням організаційного механізму 

виконання рішень. З цим напрямком діяльності тісно була пов’язана і 

функція внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 

виконання рішень, що є наслідком управлінської діяльності Державної 

виконавчої служби, в процесі якої виникала необхідність удосконалення як 

організаційних, так і практичних аспектів механізму примусового виконання 

рішень на рівні нормативно - правового регулювання.  

Зарахування зазначених вище нормативних приписів ст. 3 Положення 

про державну виконавчу службу, що втратило чинність, до функцій дало б 

змогу уточнити призначення Державної виконавчої служби України. Тобто 

функції Державної виконавчої служби як органу центральної виконавчої 

влади слід було розуміти як відносно самостійні та якісно однорідні 

напрямки діяльності цього органу, що забезпечують реалізацію завдання з 

примусового виконання судових та інших рішень і досягнення поставленої 

мети щодо захисту порушених прав та інтересів суб’єктів правовідносин.  

З урахуванням останніх змін законодавства, що регулює діяльність 

ДВС, змінились підходи законодавця до формулювання завдань ДВС, а 
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функції так і не були оформлені на законодавчому рівні. Відповідно до ст. 3 

«Завдання органів державної виконавчої служби та приватних виконавців» 

Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів» Завданням органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців стало своєчасне, повне і 

неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено 

законом [379]. Таким чином законодавець залишив тільки одне завдання 

ДВС і за логікою викладеною вище таким чином визначив основну функцію 

ДВС. Водночас повернення ДВС до системи органів Міністерства юстиції 

такі функції ДВС, як реалізація державної політики у сфері організації 

примусового виконання рішень; внесення пропозицій щодо формування 

державної політики у сфері виконання рішень; здійснення освітньо-

роз’яснювальної роботи з питань виконання рішень як реалізація державної 

політики у сфері організації примусового виконання рішень; внесення 

пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання рішень; 

здійснення освітньо-роз’яснювальної роботи з питань виконання рішень, 

перейшли до Міністерства юстиції України та набули детальнішої правової 

регламентації. Так, відповідно до Положення про Міністерство юстиції 

України основними завданнями Мін’юсту у сфері виконання рішень є : 1) 

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень (п. 2-3); 2) забезпечення 

своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, 

встановленому законодавством (п. 2-4); 3) забезпечує розміщення на своєму 

офіційному веб-сайті оголошень про проведення аукціонів з продажу майна 

боржників у процедурах банкрутства; забезпечує розміщення відомостей про 

результати аукціонів або про їх скасування; забезпечує розміщення 

оголошень про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації 

боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (п. 53); 4) 

організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, 

передбачених законом (п. 83-21) ; 5 ) забезпечує доступ державних та 
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приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що 

містять інформацію про боржників, їх майно та кошти (п. 83-22); 5) 

забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого 

провадження (п. 83-23); 6) здійснює контроль за діяльністю державних 

виконавців (п. 83-24); 7) здійснює відповідно до закону державне 

регулювання діяльності приватного виконавця ( п. 83-25) [347]; 8) організовує 

ведення обліково-статистичної звітності( п. 83-26); 9) надає державним та 

приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового 

виконання рішень (п. 83-27); 10) забезпечує контроль за роботою структурних 

підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення 

повноважень у сфері примусового виконання рішень (п. 83-28); 11) здійснює 

міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, 

налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями (п. 83-29); 12) 

виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види 

робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна (п. 83-30); 13) 

затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, 

приватного виконавця (п. 83-31); 14) організовує освітньо-роз’яснювальну 

роботу, зокрема в засобах масової інформації, з питань, що стосуються 

виконання завдань Мін’юсту (п. 83-33). Також Мін’юст з метою організації 

своєї діяльності у сфері виконання рішень організовує та контролює роботу 

державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює 

керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів 

територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень 

у сфері організації примусового виконання рішень (п. 3-2) [347]. З 

урахуванням того, що органи ДВС входять до системи органів Мінюсту, 

Департамент державної виконавчої служби є структурним підрозділом 

Міністерства, а в Україні діє змішана система виконання рішень вважаємо за 

можливе під функціями Державної виконавчої служби розуміти як відносно 

самостійні та якісно однорідні напрямки діяльності цієї служби в особі її 

органів, щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень, 
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примусове виконання яких передбачено законом. На наш погляд, для 

систематизації правового регулювання діяльності ДВС необхідно доповнити 

ст. 3 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» переліком функцій ДВС. 

Серед останніх наукових досліджень функцій ДВС було дослідження 

Чумака О.О., відповідно до результатів якого цей науковець визначив 

наступні функції ДВС: функції внутрішньої організації (управлінські), до 

яких було зараховано функції загального керівництва, аналітичного, 

інформаційного та методичного забезпечення, добору кадрів, ведення 

реєстрів тощо; 2) зовнішнього регулювання (виконавські), до яких віднесено 

функції безпосередньо своєчасного, повного, неупередженого виконання 

рішень, освітньо-розяснювальної роботи, розгляду звернень тощо [491, c. 11]. 

На наш погляд, ця систематизація вже дещо застаріла, оскільки як було вище 

зазначено Міністерство юстиції України перебрало на себе частину цих 

функцій. 

Аналізуючи ці напрямки діяльності державної виконавчої служби слід 

виходити з позиції, що функції та завдання органів державної влади є 

продовженням функцій та завдань держави і вони тісно пов’язані між собою, 

але мають різний юридичний зміст та призначення. Це випливає із загальних 

вчень про державу і право, зазначають Зайчук О.В. та Оніщенко Н.М.., де 

розмежовується зміст категорій «завдання» та «функція» держави. Якщо 

завдання держави визначаються як кінцева мета діяльності, тобто те, що 

необхідно зробити, то функція – це діяльність держави, процес вирішення 

завдання, специфічні прояви, конкретні визначення соціального призначення 

держави у діяльності її органів [91, c. 71]. Скакун О. Ф. вважає, що функції 

держави визначаються як головні напрямки і види діяльності держави, 

обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризують її сутність [424, 

c. 48]. Характеризуючи завдання та функції будь-якого державного органу 

необхідно виходити з того, що в залежності від поставлених завдань, 

виконуються вони конкретно взятим органом, яким у нашому випадку є 
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Державна виконавча служба України. Виходячи з позиції розмежування 

завдань та функцій держави в цілому, варто у такому ж руслі розглядати і 

завдання та функції Державної виконавчої служби в умовах її реформування.  

Для оптимізації правового регулювання відносин у сфері примусового 

виконання судових рішень не можна обмежитись тільки подоланням колізій 

та прогалин у законодавстві про державну виконавчу службу та виконавче 

провадження. Ці зміни мають носити більш глибокий характер і у їх основу 

мають бути покладені принципи, що містяться у Рекомендації Rec (2003) 17 

2003 р. Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо примусового 

виконання, а також Керівних принципах для ефективного застосування 

існуючих рекомендацій Ради Європи по захисту прав (постанова ЄКЕП з 

виконання), які прийняті Європейською комісією з ефективності правосуддя 

9-10 грудня 2009 р  [405].  

 

2.3. Функціональні особливості здійснення управлінської 

діяльності органами державної виконавчої служби 

 

Сучасний стан практики ДВС свідчить про незавершеність процесу 

правового регулювання реформування її певних структур, продовжується 

активний пошук оптимальної моделі вітчизняного законодавства, що 

визначає організацію й функціонування ДВС в Україні. Переслідуючи мету 

створення ефективного державного механізму, здатного реально захищати 

права та інтереси фізичних і юридичних осіб, на підзаконному рівні зроблено 

важливий крок у напрямку реформування державної виконавчої служби, але 

нині конче необхідно ці кроки продовжити і наповнити конкретним змістом 

чинні нормативно-правові акти, що визначають адміністративно-правовий 

статус ДВС. Концепція розвитку ДВС повинна охоплювати не тільки зміни її 

організаційної структури, а також її складовими мають бути перетворення на 

рівні функціональних підрозділів усіх рівнів, що несуть не тільки 

організаційні, а власне виконавчі функції, а також на рівні окремо взятих 



170 

співробітників від керівника до рядового виконавця. Ці положення вказують 

на актуальність підрозділу, метою якого є теоретичний аналіз сучасних змін 

організаційно-правових засад діяльності ДВС виявлення недоліків її 

правового регулювання та напрацювання відповідних рекомендацій щодо їх 

удосконалення та практичного запровадження. 

З метою належного виконання завдань, що покладені на державну 

виконавчу службу, законодавством державним виконавцям було надане 

широке коло повноважень, які перелічені у Законі України «Про виконавче 

провадження» [304], «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» [379]; Типового 

положення про управління державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [370],  

Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [369], 

Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної 

виконавчої служби [363] та в інших нормативно-правових актах. 

До останніх змін законодавства у сфері виконання рішень, Правовий 

статус і повноваження державної виконавчої служби як системи органів 

примусового виконання рішень визначався Законом України «Про державну 

виконавчу службу», а Положенням «Про Державну виконавчу службу 

України» було визначено правовий статус та повноваження ДВС як органу 

управління системою примусового виконання рішень. Але Положення «Про 

Державну виконавчу службу України» [344] втратило чинність на підставі 

Постанови КМУ «Питання Міністерства юстиції» від 31 березня 2015 р. № 

150 [287], без відповідної заміни, а Закон України «Про державну виконавчу 

службу» втратив чинність на підстав Закону України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». З 

цього часу значна частина правових засад виконання рішень в Україні 
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характерна для регулювання діяльності як державного виконавця так і 

приватного. Водночас органи ДВС уповноважені виконувати рішення, при 

цьому одну групу рішень можуть виконувати тільки ДВС, а іншу тягар їх 

виконання ДВС може поділити із приватним виконавцем. Відповідно до ч. 2 

ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» виключно в компетенції 

органів ДВС є виконання наступних рішень:  1) рішень про відібрання і 

передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у 

побаченні з дитиною; 2) рішень, за якими боржником є держава, державні 

органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, 

юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 

відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або 

місцевого бюджету; 3) рішень, за якими боржником є юридична особа, 

примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону; 4) рішень, 

за якими стягувачами є держава, державні органи; 5) рішень 

адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини; 

6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи 

комунальної власності; 7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб; 8) 

рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані 

недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена; 9) рішень про 

конфіскацію майна; 10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом 

безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового 

виконання; 11) інших випадків, передбачених цим Законом та Законом 

України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів» [304]. 

У Положенні про державну виконавчу службу України було визначено, 

що ДВС України з метою організації своєї діяльності не тільки організовує 

роботу державних виконавців та перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо її 

поліпшення, але й здійснює цілий комплекс організаційних заходів, серед яких 

формування кадрового складу та їх фахова підготовка, планово-фінансова 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
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робота, матеріально-технічне забезпечення, діловодство та архівна справа, 

методичне та інформаційне забезпечення органів державної виконавчої служби 

тощо [345]. 

Кожна ланка системи органів ДВС має свої повноваження, що 

включають організаційні, управлінські та безпосередньо примусового 

виконання рішень Як зазначає Чумак О.О., доцільно розмежовувати 

повноваження щодо управлінської діяльності від повноважень щодо 

безпосереднього виконання рішень юрисдикційних органів, що сприятиме 

конкретизації правового статусу кожної категорії працівників ДВС України. 

Цей науковець запропонував, навіть, доповнити Закон України «Про органи 

та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» окремою статтею, у якій буде закріплено функції ДВС та 

повноваження органів виконавчої влади щодо реалізації виконавських 

функцій [491, c. 24, 22]. Практична реалізація запропонованого Чумаком О.О. 

розподілу функції ДВС на повноваження щодо управлінської діяльності та 

повноваження щодо безпосереднього виконання рішень юрисдикційних 

органів виразно проявляються у повноваженнях Департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України. Так, Департамент 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України маючи 

основними завданнями: забезпечення формування і реалізації державної 

політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших 

органів (посадових осіб), а також забезпечення своєчасного, повного і 

неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому 

законодавством, виконує відповідно до покладених на нього завдань наступні 

повноваження : 

1)  організовує, забезпечує та контролює примусове виконання 

рішень у випадках, передбачених законом; 

2)  організовує інформаційне забезпечення виконавчого 

провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення 



173 

Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль 

за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії; 

3)  здійснює державний нагляд та контроль за додержанням 

законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та 

повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями; 

10) надає державним виконавцям роз'яснення та рекомендації з питань 

примусового виконання рішень. 

11) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів 

територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень 

у сфері примусового виконання рішень; 

12) бере участь у міжнародному співробітництві у сфері примусового 

виконання рішень, налагоджує і підтримує зв'язки з міжнародними 

організаціями; 

13) організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає 

заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку 

діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що 

забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового 

виконання рішень; 

14) здійснює інші функції в межах повноважень Департаменту [72]. 

Таким чином повноваження Департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України носять характер управлінської діяльності. 

Завдання та повноваження наступної ланки системи ДВС в Україні, а 

саме управлінь державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі визначені у відповідному 

типовому положенні. Так, Основними завданнями Управління є: 1) реалізація 

державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів 

та інших органів; 2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері виконання рішень; 3) організація, контроль та 

здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених 
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законом. Управління державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі мають наступні повноваження  

1) організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у 

випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового 

виконання рішень та відділом державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі; 

2) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у 

тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, 

в тому числі кошти; 

3) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, 

зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного 

державного реєстру виконавчих проваджень та забезпечує здійснення 

контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені 

виконавчі дії; 

4) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням 

законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та 

повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями; 

5) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання 

рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, 

розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування; 

6) забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом 

примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, 

узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями; 

7) за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під 

час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду 

цих справ; 

8) погоджує питання щодо виплати винагороди державним 

виконавцям; 
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9) розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, 

пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває 

причини, що призводять до подання громадянами скарг; 

10) розглядає запити на отримання публічної інформації; 

11) організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах 

масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на 

Управління завдань; 

12) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його 

вдосконалення директору Департаменту, начальнику головного 

територіального управління юстиції; 

13) здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне 

забезпечення виконання рішень; 

14) здійснює інші повноваження на основі та на 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного 

територіального управління юстиції [370]. 

Суто організаційними повноваженнями управлінь державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі є відповідно до п. 5 Типового положення про управління 

державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі є заходи, що спрямовані на організацію 

діяльності управління, а саме: 1) участь в організації роботи з підвищення 

кваліфікації кадрів Управління та підготовки звітів з кадрових питань; 2) 

контроль та координація діяльності відділу примусового виконання рішень; 

3) внесення начальнику відповідного головного територіального управління 

юстиції подання, погоджене з директором Департаменту, щодо нагородження 

державними нагородами та заохочення працівників Управління, відділу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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примусового виконання рішень управління; 4) внесення начальнику 

відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо 

організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності 

Управління, відділу примусового виконання рішень управління; 5) участь у 

межах своєї компетенції у забезпеченні дотримання державної таємниці в 

Управлінні, відділу примусового виконання рішень управління; 6) контроль 

за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією та 

забезпечує їх неухильне виконання в Управлінні, відділі примусового 

виконання рішень управління; 7) забезпечення в межах повноважень 

проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану 

дотримання антикорупційного законодавства; 8) організація роботи з 

укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 

9) забезпечення організації роботи щодо реалізації Порядку погашення 

заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 

року № 440. [361; 370]. 

Повноваження наступної ланки системи органів ДВС, а саме відділів 

державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі визначені у Типовому положенні про відділ 

державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі [369]. Відповідно до цього документу 

завданнями відділ державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції є 1) реалізація державної політики у сфері примусового 

виконання рішень судів та інших органів; 2) підготовка пропозицій щодо 

формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень; 3) 

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у 

порядку, встановленому законодавством. Цей відділ відповідно до 

покладених на нього завдань: 1) здійснює своєчасне, повне і неупереджене 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/440-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/440-2014-%D0%BF/paran8#n8
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примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом; 2) 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення 

начальнику головного територіального управління юстиції; 3) забезпечує 

ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; 4) аналізує та 

узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-

статистичну звітність; 5) розглядає звернення громадян та юридичних осіб, 

аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що 

належать до компетенції Відділу; 6) забезпечує доступ до публічної 

інформації, розпорядником якої є Відділ; 7) організовує ведення діловодства 

та архіву у Відділі; 8) здійснює інші повноваження на основі та на 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного 

територіального управління юстиції.  

З метою організації своєї діяльності відділ державної виконавчої 

служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі: 1) бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів Відділу; 2) забезпечує здійснення заходів 

щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням; 3) забезпечує у 

межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом. 

Оскільки цей відділ має функції виконання рішень, то для її реалізації 

відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в 

областях, містах Києві та Севастополі має право : 1) залучати до виконання 

завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і 

фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів 

громадянського суспільства; 2) одержувати в установленому законодавством 

порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб; 3) скликати наради, ініціювати питання про 

утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння 

здійсненню покладених на Відділ завдань; 4) користуватися відповідними 

інформаційними базами даних державних органів. 

Розглянувши повноваження органів системи ДВС, необхідно 

наголосити на тенденції підвищення ролі функції виконання рішень в роботі 

у підрозділів нижчого рівня і при зростанні централізації органу ДВС 

підвищується роль організаційних та управлінських функцій. Для успішного 

виконання таких повноважень у структурі апарату Державної виконавчої 

служби України, зазначає Гук Б.М., мають бути всі необхідні підрозділи органу 

державного управління, що повинні забезпечити організаційно-правові та 

контрольні функції в системі органів примусового виконання рішень. 

Так, Департамент ДВС Мінюсту України включає такі посади та 

структурні елементи: директор департаменту, заступник директора 

департаменту; Відділ примусового виконання рішень, Сектор обліку 

депозитних сум, Сектор правового забезпечення, Управління розгляду 

звернень та організації роботи, Відділ розгляду звернень громадян та надання 

публічної інформації, Відділ розгляду запитів і звернень народних депутатів, 

органів державної влади та юридичних осіб, Управління контролю за 

діяльністю органів державної виконавчої служби, Відділ контролю, Відділ 

аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 

арештованого майна [72]. Повноваження цих підрозділів мають бути 

визначені у окремому положенні Про Департамент ДВС Мінюсту України. На 

думку Гука Б.М., в обов’язковому порядку в апараті Державної виконавчої 

служби України повинен бути і підрозділ (можливо, управління) примусового 

виконання рішень з відповідними процесуальними правами, який був би як 

практичний підрозділ з відповідними процесуальними повноваженням щодо 
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примусового виконання рішень, що міг би виконувати найскладніші рішення в 

межах держави [65].  

Сучасне Управління державної виконавчої служби Головних 

територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі має наступну будову з деякими особливостями, 

що враховують особливості окремих областей: Начальник управління ДВС 

Головного територіального управління юстиції , Відділ організації контролю 

за виконанням рішень, заступник начальника управління ДВС – начальник 

відділу організації та контролю за виконанням рішень, заступник начальника 

відділу, головні спеціалісти відділу, провідні спеціалісти відділу; відділ 

аналітики та статистики, начальник відділу, головні спеціалісти відділу; 

відділ примусового виконання рішень, начальник відділу, заступник 

начальника відділу, головні державні виконавці відділу, старші державні 

виконавці відділу, державні виконавці відділу, головний спеціаліст відділу, 

спеціаліст 1 категорії відділу [458]. 

 В межах повноважень органів ДВС, визначаються і повноваження їх 

посадових осіб. Як зазначає Чумак О.О. класифікація повноважень 

працівників ДВС в Україні за ознакою підпорядкованості має такий вигляд: 

1) повноваження, які реалізуються працівниками ДВС стосовно 

підпорядкованих суб’єктів (організація роботи держаних виконавців, 

перевірка їх діяльності тощо); 2) повноваження, що реалізуються ними 

стосовно організаційно не підпорядкованих суб’єктів, які у 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. Чумак О.О. пропонує ще один 

критерій поділу повноважень посадових осіб ДВС – сфера діяльності. Так, за 

цим критерієм повноваження поділяються на 1) організації діяльності 

(управлінської діяльності) або організаційні (управлінські) повноваження; 2) 

виконавчого провадження (безпосереднього виконання рішень 



180 

юрисдикційних органів) або виконавські повноваження, які в свою чергу, за 

концепцією Чумака О.О. 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) [491, c. 19]. Таким чином усі повноваження 

посадових осіб органів ДВС за характером та метою можна поділити на такі 

групи: організаційно-розпорядчі та виконавчі повноваження. 

Організаційно-розпорядчі повноваження входять до компетенції 

керівників органів ДВС, які окрім обсягу роботи, що виконується ними як 

державними виконавцями, здійснюють ще й обов’язки, що випливають з 

обіймання цими особами певних адміністративних посад. Зокрема, керівник 

органу ДВС: здійснює загальне керівництво роботою органу ДВС, 

безпосередньо контролює роботу канцелярії, стан діловодства, зберігання й 

використання документів, своєчасно вживає заходів до усунення недоліків в 

роботі; залежно від рівня органу ДВС призначає та звільняє (або готує 

подання про призначення чи звільнення) працівників органу ДВС; розподіляє 

обов’язки між працівниками органу ДВС та здійснює контроль за їх 

виконанням; вирішує питання щодо заохочення та притягнення до 

відповідальності працівників органів ДВС; організовує ведення статистичної 

звітності тощо. 

Детальніше повноваження начальника управління державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі визначені у п. 10 відповідного типового положення, а саме 

начальник управління:  

1) очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, 

діяльністю Відділу, за дорученням Міністра юстиції України, заступників 
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Міністра, директора Департаменту, начальника відповідного головного 

територіального управління юстиції представляє Управління у відносинах з 

іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний 

Міністру юстиції України, його заступникам, директору Департаменту, 

начальнику відповідного головного територіального управління юстиції за 

організацію та результати діяльності Управління; 

2) організовує роботу Управління, Відділу з виконання завдань, 

покладених на головне територіальне управління юстиції, з питань реалізації 

державної політики у сфері примусового виконання рішень; 

3) вносить на розгляд начальнику відповідного головного 

територіального управління юстиції, директору Департаменту пропозиції 

щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового 

виконання рішень; 

4) забезпечує виконання Управлінням, Відділом Конституції та законів 

України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, 

прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 

Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства 

юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, 

директора Департаменту, наказів головного територіального управління 

юстиції; 

5) звітує перед Міністром юстиції України, директором Департаменту, 

начальником головного територіального управління юстиції щодо виконання 

покладених на Управління завдань та планів роботи; 

6) вносить на розгляд начальника відповідного головного 

територіального управління юстиції пропозиції щодо проекту структури, 

штатного розпису та кошторису на утримання головного територіального 

управління юстиції в частині, що стосується Управління, Відділу; 

7) укладає договори з особами, залученими до проведення чи 

організації виконавчих дій, оплата за якими здійснюється за рахунок 

авансового внеску стягувача; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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8) вносить на розгляд начальника відповідного головного 

територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення або 

ініціювання дисциплінарного провадження стосовно керівників, державних 

виконавців та інших працівників територіальних органів державної 

виконавчої служби; 

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, працівниками 

Управління; 

10) забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих 

проваджень відповідно до вимог закону; 

11) планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний 

стан виконання запланованих заходів, а також погоджує плани роботи для 

відділу державної виконавчої служби головних територіальних управлінь 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в 

областях, містах Києві та Севастополі; 

12) вносить подання про встановлення надбавок до посадових окладів 

заступникам начальника Управління, начальнику відділу примусового 

виконання рішень, начальнику Відділу, іншим працівникам Управління та їх 

позбавлення; 

13) погоджує преміювання працівників Управління та Відділу; 

14) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться 

відповідним головним територіальним управлінням юстиції, а також у 

підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності 

Управління, відділу примусового виконання рішень, інших структурних 

підрозділів Управління, Відділу; 

15) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, 

пов'язаних із діяльністю Управління та Відділу, проводить особистий прийом 

громадян; 

16) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль 

за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого 

порядку та вимог законодавства; 
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17) проводить наради з питань, що належать до компетенції 

Управління; 

18) забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та 

трудової дисципліни; 

19) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення 

працівникам Управління, Відділу; 

20) здійснює інші повноваження відповідно до закону [369; 370]. 

Відповідно до п. 9 Типового положення про відділ державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі начальник цього відділу: 1) очолює Відділ, здійснює 

керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ 

у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями 

та підзвітний перед начальником головного територіального управління 

юстиції та відповідним Управлінням за організацію та результати діяльності 

Відділу; 2) забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, 

указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів 

України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції 

України, заступників Міністра, директора Департаменту, наказів головного 

територіального управління юстиції, доручень начальника головного 

територіального управління юстиції; 3) вносить пропозиції щодо заохочення 

або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно заступника 

начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу; 4) 

організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за 

веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого 

порядку та вимог законодавства з діловодства; 5) забезпечує і контролює 

дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни; 6) 

організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, 

пов'язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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фактів, проводить особистий прийом громадян; 7) виконує рішення і 

здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче 

провадження»; 8) розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, розробляє 

проекти їх посадових інструкцій; 9) розглядає скарги на дії (бездіяльність) 

державних виконавців; 10) за наявності підстав відповідно до вимог 

законодавства погоджує заяви державних виконавців про виплату 

винагороди; 11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства 

[369]. 

Серед наведених переліків повноважень керівників органів ДВС 

переважали організаційні повноваження. Проте за логікою законодавця, 

відповідно до ст. 7 «Державні службовці» Закону України «Про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» керівники органів державної виконавчої служби є також 

державними виконавцями як і їхні заступники, головні державні виконавці, 

старші державні виконавці, державні виконавці органів державної виконавчої 

служби. Усі зазначені категорії працівників органів ДВС реалізують функції 

виконання рішень, що реалізуються через повноваження визначені у ст. 18 

«Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців», а саме 

виконавець має право : 1) проводити перевірку виконання боржниками 

рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; 2) проводити 

перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, 

фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно 

працюючих у них боржників; 3) з метою захисту інтересів стягувача 

одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших 

учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих 

дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; 4) 

за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до 

житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на 

земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14
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особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні 

боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово 

відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, 

опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати 

належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом 

можливо звернути стягнення; на підставі рішення суду здійснювати 

примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та інших 

приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення 

боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у 

користуванні приміщенням (житлом); 5) безперешкодно входити на земельні 

ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної 

особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх; 6) 

накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке 

майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством 

порядку; 7) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на 

кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових 

установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі 

електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на 

рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших 

рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в 

цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання 

грошей; 8) здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з 

виконавчим провадженням; 9) використовувати за згодою власника 

приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також 

транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для 

перевезення майна; 10) звертатися до суду або органу, який видав 

виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про 

видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим 

Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) 
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про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про 

відстрочку чи розстрочку виконання рішення; 11) приймати рішення про 

відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за 

наявності письмової заяви стягувача; 12) звертатися до суду з поданням про 

розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої 

особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ 

про її відібрання; 13) звертатися до суду з поданням про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої 

особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать 

боржникові від інших осіб; 14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з 

приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому 

провадженні; застосування приводу до боржника за рішенням суду, якщо 

боржник не з’явився за викликом виконавця; 15) залучати в установленому 

порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, 

спеціалістів, а для проведення оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - 

суб’єктів господарювання; 16) накладати стягнення у вигляді штрафу на 

фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; 

17) застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, 

відеозапис; 18) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб 

боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень 

за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого 

порушення вимог законодавства про виконавче провадження; 19) у разі 

ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього 

рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у 

праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної 

особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення 

заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;  20) 

залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій 

суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок 
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авансового внеску стягувача; 21) отримувати від банківських та інших 

фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків 

боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також 

інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання 

боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що 

охороняється банком; 22) здійснювати інші повноваження, передбачені цим 

Законом [304]. 

У чинних законах чи підзаконних актах, прийнятих на їх основі не 

визначаються повноваження заступників начальників органів ДВС, не 

диференціюються повноваження головного державного виконавця, старшого 

державного виконавця, державного виконавця. Їх повноваження коротко 

були описані у Наказі Міністерства юстиції України «Про затвердження 

типових кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців» [368], 

прийнятий ще у 2009 році. Відповідно до цього документу при складанні 

посадових інструкцій працівників ДВС необхідно було вказувати наступні 

завдання, обов’язки та повноваження: 1) заступник начальника відділу діє в 

межах повноважень визначених законодавством:  організовує роботу відділу 

у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов'язки в 

разі його відсутності; забезпечує виконання покладених на відділ завдань 

щодо участі у реалізації державної політики з питань діяльності органів 

державної виконавчої служби; розробляє поточні та бере участь у підготовці 

перспективних планів відділу; надає необхідну методичну допомогу 

співробітникам у виконанні завдань, доручень; узагальнює у межах наданої 

компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної 

політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби; вносить 

пропозиції, розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного 

напряму роботи, контролює організацію їх виконання;  бере участь в 

організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених 

до повноважень відділу; готує проекти рішень за напрямами діяльності 

відділу; організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд 
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працівниками відділу доручень та звернень від органів державної влади та 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує проекти 

відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції; вживає 

заходів щодо вдосконалення організації роботи, завдань та функцій відділу 

[368]; заступник начальника відділу має право : за дорученням представляти 

відділ у органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що 

стосуються його повноважень;  у процесі виконання покладених на 

структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати 

ділове листування та одержувати в установленому порядку від органів 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та 

функцій; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, 

що стосуються його повноважень; інші права, що визначені законодавством з 

питань проходження державної служби та організації роботи органів 

державної виконавчої служби; 2) головний державний виконавець діє в 

межах повноважень визначених законодавством, а саме: вживає необхідних 

заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно 

вчиняти виконавчі дії; забезпечує виконання покладених на відділ завдань; 

організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на 

відповідному напрямку діяльності; узагальнює у межах наданої компетенції 

практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з 

питань діяльності органів державної виконавчої служби; вносить пропозиції, 

розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, 

контролює організацію їх виконання; бере участь в організації та проведенні 

нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до повноважень відділу; у 

межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, вносить 

пропозицій керівництву на виконання доручень органів державної влади та 

місцевого самоврядування; розглядає звернення громадян, надає роз'яснення 

та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;  а також 
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головний державний виконавець має право: представляти інтереси відділу в 

інших органах з питань, що належать до його компетенції; одержувати в 

установленому порядку від органів державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян інформацію, 

необхідну для виконання своїх завдань та функцій; вносити пропозиції щодо 

вдосконалення роботи свого відділу; має інші права, що визначені 

законодавством з питань проходження державної служби та організації 

роботи органів державної виконавчої служби; 3) старший державний 

виконавець діє в межах своїх повноважень визначених законодавством, а 

саме:  вживає заходів примусового виконання рішень, неупереджено, 

своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії; - забезпечує виконання покладених 

на відділ завдань в закріпленому за ним напрямі роботи;  контролює, аналізує 

та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи; бере участь в 

узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації 

державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби 

та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень; бере участь у 

підготовці проектів, організаційно-методичних документів та інформації про 

результати цієї роботи; готує проекти відповідей на звернення та заяви, що 

надійшли для розгляду до відділу, а також старший державний виконавець 

має право: представляти інтереси відділу в інших органах з питань, що 

належать до його компетенції;  одержувати в установленому порядку від 

органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та 

функцій;  вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу;  має 

інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної 

служби та організації роботи органів державної виконавчої служби; 4) 

державний виконавець діє в межах своїх повноважень визначених діючим 

законодавством, а саме  зобов'язаний вживати заходів примусового 

виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії; 

забезпечує виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним 
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напрямі роботи; контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці 

роботи; узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації 

державної політики з певних питань, що належать до компетенції відділу;  

бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів;  

готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою 

відділу, а також проекти відповідей на доручення та звернення, що надійшли 

на розгляд до нього; а також державний виконавець має право: – 

представляти інтереси відділу в інших органах з питань, що належать до його 

компетенції; одержувати в установленому порядку від органів державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

громадян інформацію, необхідну для виконання своїх завдань та функцій; 

вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого 

відділу; інші права, що визначені законодавством з питань проходження 

державної служби та організації роботи органів державної виконавчої 

служби [368]. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження 

типових кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців» від: 

09.06.2009 № 484/7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції 

України від 07 листопада 2016 р.  № 1441/29571 «Про затвердження 

Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності державних 

виконавців та керівників органів державної виконавчої служби». Водночас 

останній наказ визначає вимоги тільки до претендентів на посади, а не 

регулює коло повноважень зазначених вище категорій посадових осіб ДВС в  

Україні. Повноваження начальників управлінь та відділів ДВС в системі 

органів Міністерства юстиції визначено у Типовому положенні про 

управління Державної виконавчої служби головних територіальних 

управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та Типовому положенні про 

відділ Державної виконавчої служби головних територіальних управлінь 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в 



191 

областях, містах Києві та Севастополі, але повноваження інших категорій 

державних виконавців на рівні чинних підзаконних актів не деталізуються.  

На наш погляд, є нагальна потреба у доповненні Закону України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» нормами, що визначають особливості правового статусу 

різних посадових осіб ДВС. Можливе, навіть запровадження рангів держаних 

виконавців. 

У складі повноважень державних виконавців є повноваження, 

спрямовані на припинення правопорушень. До них можна віднести права 

щодо притягнення громадян та посадових осіб до відповідальності у 

випадках, передбачених законом. Законодавчо закріплено право державного 

виконавця накладати стягнення у вигляді штрафу, яке застосовується 

безпосередньо до боржника за невиконання рішення, що зобов’язує 

останнього виконати певні дії. У разі подальшого невиконання боржником 

рішення законодавець закріпив за державним виконавцем право порушити 

клопотання перед судом про притягнення боржника до кримінальної 

відповідальності. Так, наприклад в ч. 2 ст. 63 «Порядок виконання рішень, за 

якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення» зазначено, що у разі невиконання без поважних причин 

боржником рішення виконавець виносить постанову про накладення на 

боржника штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати рішення 

протягом 10 робочих днів (за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - 

протягом трьох робочих днів) та попередження про кримінальну 

відповідальність; в ч. 2 ст. 76 «Відповідальність за невиконання законних 

вимог виконавця та порушення вимог цього Закону» зазначено, що за 

наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно 

перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону 

про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і 

звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про 

вчинення кримінального правопорушення [304]. В інших випадках за 
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невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог 

Закону України «Про виконавче провадження» передбачена адміністративна 

відповідальність ст. 188-13 «Невиконання законних вимог державного 

виконавця, приватного виконавця» КУпАП, відповідно до якої виконання 

законних вимог державного виконавця, приватного виконавця щодо 

усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне 

подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших 

доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про 

доходи і майновий стан боржника, ненадання на вимогу державного 

виконавця, приватного виконавця декларації про доходи та майно, що 

подається відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", чи 

зазначення у такій декларації неправдивих відомостей або неповідомлення 

про зміну відомостей, які зазначаються у декларації, неповідомлення 

боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця 

роботи (отримання доходів), а також неявка без поважних причин за 

викликом державного виконавця, приватного виконавця - тягнуть за собою 

накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. Відповідно до ст. 244-21 КУпАП «Органи державної 

виконавчої служби» органи державної виконавчої служби розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням 

законних вимог державного виконавця (стаття 188-13). Від імені органів 

державної виконавчої служби розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право 

начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо 

підпорядковані державні виконавці [150].  

Проаналізувавши результати застосування ст. 188-13 КУпАП у 2015 р. 

було з’ясовано, що усього за рік кількість осіб, щодо яких було розглянуто 

справи за цією статтею склало 83 особи, з них адміністративне стягнення 

було накладене на 47 осіб у всіх випадках це були штрафи на загальну суму 

20910, з них добровільно було сплачено 4590, і середній розмір штрафу склав 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/paran2#n2


193 

445 грн.. У 36 випадках було винесено рішення про закриття справи, з яких 5 

у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності за 

малозначністю з оголошенням усного зауваження, 21 у зв’язку із відсутністю 

події і складу адміністративного правопорушення, 10 у зв’язку із закінченням 

строків накладення адміністративного стягнення [13]. Наведене свідчить про 

неефективність механізму застосування ст. 188-13 КУпАП у 2015 р., як і у 

попередні п’ять років, тому ця норма була законодавцем оновлена у 2016 р. 

відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

виконавче провадження». 

У цих же випадках, але за наявності ознак злочину державний 

виконавець має право звернутися до відповідних правоохоронних органів з 

поданням про притягнення винної особи до відповідальності згідно з чинним 

Кримінальним кодексом України, а саме за статтями: 164 «Ухилення від 

сплати аліментів на утримання дітей», 165 «Ухилення від сплати коштів на 

утримання непрацездатних батьків», 342 «Опір представникові влади, 

працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному 

виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій 

особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», 343 «Втручання в 

діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 

виконавчої служби, приватного виконавця»; 347 «Умисне знищення або 

пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу 

державної виконавчої служби чи приватного виконавця»; 368-4 «Підкуп 

особи, яка надає публічні послуги» [166]. Специфіка повноважень державних 

виконавців спрямованих на припинення правопорушення полягає в тому, що 

може застосовувати їх як до громадян і посадових осіб, які є сторонами 

виконавчого провадження або іншим чином мають відношення до нього, так 

і до будь-яких інших громадян та посадових осіб у разі порушення ними 

вимог Закону України «Про виконавче провадження», навіть якщо це 
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безпосередньо не пов’язано з виконавчими документами, що знаходяться у 

провадженні цього державного виконавця. 

Наведені результати статистичних аналізів свідчать про недостатній 

рівень адміністративного та кримінально-правового захисту діяльності 

державних виконавців. Хоча, одним із важливих факторів, які забезпечують 

ефективність та безпеку даної діяльності, є кримінально-правовий та 

адміністративно-правовий захист здоров’я, честі, гідності працівників 

виконавчої служби. У цілому, наголошує Щербак С.В., в Кримінальному 

кодексі України і Кодексі України про адміністративні правопорушення 

досить широко й детально регламентуються зміст кримінальних і 

адміністративних правопорушень проти працівників виконавчої служби, але 

через різні причини останні можливостями кримінально-правового та 

адміністративно-правового захисту користуються не повністю, що підриває 

принцип соціальної справедливості й негативно впливає на даний вид 

діяльності [506, c. 49-50]. Такими причинами, роз’ясню Крупнова Л.В., є 

незнання законодавчих актів, що захищають працівників виконавчої служби 

від злочинних посягань, неуважність до цієї проблеми керівників, їх 

невимогливість до документального, юридично грамотного оформлення 

правопорушень щодо працівників [170, c. 82]. 

За результатами анкетування державних виконавців, було з’ясовано, 

що більшість із них ініціюють притягнення до адміністративної та 

кримінальної відповідальності осіб, що перешкоджають виконавчому 

провадженню (54,7%), також затребуваним є механізм притягнення до 

адміністративної відповідальності відповідної категорії осіб (27,9%) 

(Додаток А, рис. 3). 

 

Звідси виходить, що, хоча державні службовці органів виконавчої 

служби законодавством України і наділені достатньо широким правовим 

захистом, на практиці ним користується лише незначна кількість 

працівників. У частини з них виявляється такий стереотип поведінки, коли 
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самому працівнику добиватися справедливості незручно та й ніколи. Інші ж 

працівники свідомо не бажають втягуватись у тривалу боротьбу за 

відновлення справедливості, знаючи наперед, з якими труднощами вони 

зустрінуться і в прокуратурі, і в суді, і скільки це забере у них моральних і 

фізичних сил. Тому, ми підтримуємо існуючі наукові пропозиції щодо 

захисту працівника державної виконавчої служби слід покласти на відповідні 

підрозділи внутрішньої безпеки або на підрозділи з виховної і соціально-

психологічної роботи виконавчої служби. 

 

 

 

 

2.4. Адміністративно-правовий статус державного виконавця в 

умовах змішаної системи виконання рішень 

 

Державні органи та їх посадові особи отримують певний правовий 

статус, наголошує Ільєва Н. В., державою створюються реальні умови для 

реалізації повноважень конкретного органу, відповідно, вдосконалення 

статусу має сприяти вирішенню певних проблемних питань організації та 

діяльності і, як наслідок, покращанню діяльності відповідного державного 

органу та його посадових осіб [114]. Як зазначає Мещерякова О.В., 

найбільшої уваги науковцями приділено визначенню та вдосконаленню 

правового статусу громадянина, іноземця, особи без громадянства, а питання 

професійного правового статусу окремих категорій працівників та 

службовців потребують додаткової уваги [243]. 

Адміністративно-правовий статус як правове явище досліджували у 

своїх працях В. Б. Авер’янов, М. В. Вітрук, О. Ф. Скакун, Ю. Н. Старилов, 

О. П. Угровецький та інші науковці. [490] Комлексні дослідження правового 

статусу працівників державної виконавчої служби України здійснювали такі 

наукові як А. М. Авторгов та Л. В. Крупнова. Проте динамічні зміни 
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правового регулювання виконавчого провадження та реформування системи 

органів ДВС створюють постійно нове підґрунтя для проведення наукових 

досліджень. 

Є системо утворюючі юридичні поняття, що носять універсальний 

характер, до такого відносить ся і поняття «правовий статус». Як визначає 

вітчизняний дослідник енциклопедист Шемшученко Ю. С., поняття 

«правовий статус» визначається як «сукупність прав і обов’язків фізичних та 

юридичних осіб. В Україні визначається Конституцією, законами та іншими 

нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, ратифікованими 

Верховною Радою України. Правовий статус фізичної особи визначають 

насамперед конституційні права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина. Правовий статус юридичних осіб визначається через їх 

компетенцію, тобто права і обов’язки цих осіб, зафіксовані в чинному 

законодавстві… Від повноти юридичної фіксації повноважень даних 

юридичних осіб залежить ефективність їхньої діяльності» [495]. 

А.В. Панчишин вважає, що правовий статус «як юридична категорія не лише 

визначає стандарти можливої та необхідної поведінки, що встановлює 

ступінь взаємодії держави, суспільства і особи, а й забезпечує нормальну 

життєдіяльність соціального середовища» [274, с. 95]. В.В. Писаренко 

вважає, що правовий статус, як «категорії, що має сукупність певних ознак, 

які становлять його системну характеристику» [286, c. 1]. Основоположник 

правових засад державності в Україні О.Ф. Скакун, доводить до нас 

концепцію роздільного сприйняття у правовій науці понять правового 

статусу індивідуального та колективного суб’єкта права. Ці поняття пов’язані 

між собою, але водночас різні за своєю природою. Так, правові статуси 

колективних суб’єктів різняться між собою залежно від того, хто є носієм 

конкретного статусу: держава, народ, юридичні особи (державні, недержавні 

органи, підприємства, установи, організації тощо). При цьому О.Ф. Скакун 

визначає, що правовий статус колективного суб’єкта у будь-якому разі 

орієнтований та залежить від правового статусу індивідуального суб’єкта 
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[423, c. 570-571]. На наш погляд саме ця наукова концепція взаємодії 

правового статутсу колективного та індивідуально суб’єкту пояснює зв'язок 

правового статусу ДВС та державного виконавця. На наш погляд поняття 

«правовий статус» є явище статичне, що підлягає певній деформації під 

впливом зовнішніх факторів на його елементи. 

Сучасна правова наука продовжує шукати істину у питанні 

структурних елементів правового статусу фізичної особи взагалі та посадової 

особи зокрема. Такий науковець як П. І. Павленко під правовим статусом 

посадової особи розуміє сукупність юридичних прав та обов’язків, реалізація 

яких сприяє вирішенню питань, захисту прав та законних інтересів громадян, 

а О. М. Харитонов вважає елементами правового статусу правосуб’єктність, 

основні права та обов’язки [243, c. 609]. Ю. М. Старилов елементами 

правового статусу державного службовця визначає його права, обов’язки та 

відповідальність [434, c. 321]. Найширше коло елементів правового статусу 

визначив А.Н. Костюков, який запропонував до адміністративно-правового 

статусу державного службовця віднести правосуб’єктність, посадові 

завдання, основні функції, права та обов’язки, гарантії та форми діяльності, 

відповідальність та порядок посадових взаємовідносин (підпорядкованість) 

[175, с. 610]. О.П. Коренєв вважає, що адміністративно-правовий статус 

складається з прав, свобод, обов’язків та відповідальності, О.М. Бандурка 

визначає елементами адміністративно-правового статусу адміністративну 

правосуб’єктність, права, обов’язки, заборони та відповідальність, 

В.Б. Авер’янов під адміністративно-правовим статусом розуміє комплекс 

прав і обов’язків, реалізація яких забезпечується відповідними, 

встановленими законодавством, гарантіями, О.В. Мещерякова констатує, що 

при всій різноманітності думок щодо структурних елементів 

адміністративно-правового статусу права і обов’язки становлять серцевину 

правового статусу, а тому є його обов’язковими елементами» [114, c. 610]. 

Л.В. Крупнова також підсумовує, що майже всі вчені виділяють у складі 

правового статусу права й обов’язки, відносно решти елементів їх позиції 
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істотно відрізняються. Цей науковець до складу адміністративно-правового 

статусу саме працівника державної виконавчої служби відносить права, 

обов’язки та відповідальність, встановлені адміністративним правом [167, c. 

9, 10]. А.М. Авторгов обґрунтував, що елементами адміністративно-

правового статусу державного виконавця є нормативно встановлені права та 

обов’язки, правосуб’єктність, компетенція та відповідальність [3, c. 11]. На 

думку Чумака О.О., неправильно одночасно зазначати структурними 

елементами правового статусу права та обов’язки і компетенцію. Чумак О.О., 

обґрунтовує свою позицію тим, що компетенція складається з повноважень, 

тобто сукупності прав та обов’язків, а також та предметів відання [237, c. 24; 

23, c. 28]. Таким чином, наполягає Чумак О.О., що А.М. Авторгов дублює 

поняття, що може призвести до неправильного розуміння та трактування 

поняття правового статусу працівника ДВС [487, c. 109]. На думку багатьох 

науковців, таких, як О.М. Харитонов, О.М. Бандурка, А.Н. Костюков, 

В.В. Мальков, А.М. Авторгов та інших, одним зі складових елементів 

адміністративно-правового статусу є правосуб’єктність. 

Адміністративна правосуб’єктність, зазначають Ільєва Н.В. та 

Крупнова Л.В., – це законодавчо закріплена, визнана державою здатність 

особи бути носієм передбачених законом прав та обов’язків, учасником 

правовідносин, суб’єктом права взагалі. Правосуб’єктність, у свою чергу, 

складається з правоздатності - здатності особи мати права й обов’язки та 

дієздатності - здатності особи особисто реалізовувати свої права й обов’язки. 

В юридичній науці розрізняють загальну та спеціальну правосуб’єктність, 

так адміністративна правосуб’єктність конкретної категорії осіб 

характеризується відповідними особливостями, які обумовлюються саме 

специфікою правового статусу цієї категорії [114, c. 610-611; 167, c. 117]. 

Важливо відзначити, наполягає Бичкова С.С., що саме особа, наділена 

конкретним обсягом правосуб’єктності, має право набути визначеного 

законом адміністративно-правового статусу. Враховуючи це Бичкова С.С. 
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робить висновок, що правосуб’єктність не може бути елементом будь-якого 

правового статусу, через те, що вона є передумовою його набуття [30, c. 97].  

Чумак О.О. як дослідник нового етапу правового регулювання 

діяльності ДВС, сформулював власну позицію щодо складових елементів 

адміністративно-правового статусу державного виконавця державної 

виконавчої служби України, до якого запропонував зарахувати нормативно 

закріплені права, обов’язки, обмеження, відповідальність за їх порушення та 

гарантії діяльності. 

Встановлення конкретного переліку елементів адміністративно-

правового статусу взагалі та державного виконавця зокрема, зазначає 

Панчишин А.В., нормативне їх закріплення, максимальна конкретизація 

кожного з них призване визначити місце суб’єкта в суспільстві та 

забезпечити, з одного боку, захист кожного суб’єкта – носія конкретного 

правового статусу, та з другого – у той же час, запобігти зловживанням, 

порушенням вимог чинного законодавства з його боку [274, c. 97]. 

Адміністративно-правовий статус це засіб ідентифікації державного 

виконавця в системі адміністративних відносин. Цю думку підтверджує і 

позиція Л.В. Крупнової, що конкретний вид правового статусу характеризує 

та призваний визначити місце працівників чи державного органу в системі 

розподілу праці або державних органів взагалі як суб’єктів правових 

відносин. Л. В. Крупнова також зазначає, що існує велика кількість видів 

правових статусів, які відрізняються між собою залежно від рівня 

конкретизації та співвідносяться один із одним як загальне, особливе тощо. 

[167, c. 9].  

Процес диференціації правового статусу, зазначає Л.В. Крупнова, 

закінчується лише на рівні встановлення та конкретизації прав, обов’язків 

тощо окремого індивідуального суб’єкта. При цьому всі ступені 

конкретизації відрізняються рівнями деталізації елементів правового статусу. 

Кожний із рівневих правових статусів складається з елементів загальних 

статусів та відповідно з кожним рівнем набувають особливі специфічні 
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ознаки, що становлять саме індивідуальний правовий статус конкретного 

суб’єкта [168, c. 116]. Так, спеціальним статусом є й адміністративно-

правовий статус державного виконавця державної виконавчої служби 

України. Л. В. Крупнова та Чумак О.О. детально визначили місце 

адміністративно-правового статусу державного виконавця в системі 

правових статусів, з’ясували ступені формування та конкретизації статусу 

державного виконавця на підставі нормативно-правової регламентації 

кожного етапу становлення зазначеного статусу. З урахуванням наукових 

доробок цих дослідників адміністративно-правового статусу державного 

виконавця з’ясовано, що: 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 та спеціалізований законодавством 

України про державну виконавчу службу законами України «Про державну 

виконавчу службу», «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 рекомендований Довідником типових професійних 

характеристик посад державних службовців [168, c. 116]. На даний час 

відбулись значні правові зміни на четвертому етапі правової регламентації 

статусу державного виконавця, оскільки набули чинності нові Закони 

України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Досліджуючи види правового статусу державного виконавця необхідно 

навести позицію А.М. Авторгова, який вважає, що адміністративно-правовий 

статус працівника державної виконавчої служби України – державного 

виконавця доцільно поділити на загальний, який характеризує його правове 
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становище у сфері публічного управління та є однаковим для посадових осіб 

певного виду служби, та спеціальний, який визначає місце та роль 

державного виконавця в конкретній сфері та обумовлюється специфікою 

завдань і функцій, покладених на особу відповідно до займаної посади [2; c. 

11]. Чумак О.О. визначав адміністративно-правовий статус державного 

виконавця як установлені законодавством права, обов’язки, обмеження, 

гарантії діяльності та відповідальність, які визначають правове положення 

працівника державної виконавчої служби України [487, c. 110].  

На нашу думку, адміністративно-правовий статус державного 

виконавця необхідно визначити як його засіб ідентифікації у системі 

адміністративних відносин, що включає нормативно закріплені права, 

обов’язки, обмеження, відповідальність за їх порушення та гарантії своєї 

діяльності. Законодавцем визначений сучасний адміністративно-правовий 

статус державного виконавця як представника влади, що діє від імені 

держави і перебуває під її захистом та уповноважений державою здійснювати 

діяльність із примусового виконання рішень у порядку, передбаченому 

законом. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну виконавчу службу» 

державний виконавець був визначений законодавцем як представник влади, 

що здійснював примусове виконання судових рішень, постановлених іменем 

України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких 

покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому 

законом [318]. Відповідно до ст. 7 «Державні виконавці» Закону України 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» державний виконавець є представником влади, діє від 

імені держави і перебуває під її захистом та уповноважений державою 

здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, 

передбаченому законом [379]. Різниця між двома визначеннями полягає у 

законодавчому закріпленні гарантій державного захисту державного 
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виконавця, а також відсутності конкретизації рішень, що підлягають 

виконанню саме державною виконавчою службою. 

Чинний Закон України «Про виконавче провадження» у ст. 18 містить 

перелік прав та обов’язків державних виконавців, як і Закон України «Про 

виконавче провадження» від 24 березня 1998 року, який визначав цей перелік 

у ст. 11 «Обов'язки і права державних виконавців». Так, відповідно до цього 

нормативного акту державний виконавець був зобов’язаний: 1) вживати 

передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, 

неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії; 2) 

здійснювати заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання 

рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення у спосіб 

та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом; 3) 

надавати сторонам виконавчого провадження та їх представникам 

можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;  4) 

розглядати заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні 

клопотання; 5) заявляти в установленому порядку про самовідвід за 

наявності обставин, передбачених цим Законом; 6) роз'ясняти сторонам їхні 

права і обов'язки.  

Зазначеним вище законом було передбачено і права державного 

виконавця у процесі здійснення виконавчого провадження, а саме: 1) 

проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають 

виконанню відповідно до цього Закону; 2) здійснювати перевірку виконання 

юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними 

особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників; 3) з 

метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, 

установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого 

провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та 

іншу інформацію, у тому числі конфіденційну; 4) безперешкодно входити до 

приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити 

огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово 
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відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища; 5) накладати арешт на 

майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на 

зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку; 

6) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, 

які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових 

установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, 

приміщення і місця зберігання грошей; 7) за згодою власника 

використовувати приміщення, у тому числі комунальної власності, для 

тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби 

стягувача або боржника для перевезення майна; 8) звертатися до суду, який 

видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, про видачу 

дубліката виконавчого документа, про встановлення чи зміну порядку і 

способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення; 9) 

звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, 

про роз'яснення змісту документа; 10) звертатися до суду з поданням про 

розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення 

вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого 

володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно 

боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або 

дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання; 11) 

викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, 

що знаходяться у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без 

поважних причин виносити постанову про його привід через органи 

Національної поліції; 12) залучати у встановленому порядку до провадження 

виконавчих дій понятих, поліцейських, інших осіб, а також експертів, 

спеціалістів, а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів 

господарювання; 13) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, 

юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; 14) 

застосовувати під час провадження виконавчих дій відеозапис, фото- і 

кінозйомку; 15) у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого 
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рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння 

фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та 

інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, у якої знаходиться 

майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, 

проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в 

установленому порядку із залученням  поліцейських, опечатувати такі 

приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові 

майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;  

16) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - 

юридичних осіб або від боржників - фізичних осіб надання пояснень за 

фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи 

іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження; 17) з 

метою профілактичного впливу повідомляти органам державної влади, 

громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем 

проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог 

законодавства про виконавче провадження; 18) у разі ухилення боржника від 

виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за 

встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної 

особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до 

виконання зобов'язань за рішенням; 19) у разі необхідності залучати до 

проведення чи організації виконавчих дій суб'єктів господарювання, у тому 

числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача; 20) 

здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими 

законами [305].  

Чинний Закон України «Про виконавче провадження» визначає майже 

аналогічний перелік прав та обов’язків державного виконавця. Так, 

відповідно до ст. 18 «Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог 

виконавців» цього закону  1) виконавець зобов’язаний вживати передбачених 

цим законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, 

ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії; 2) 
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здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які 

встановлені виконавчим документом і цим Законом; 3) надавати сторонам 

виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику 

виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами 

виконавчого провадження; 4) розглядати в установлені законом строки заяви 

сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання; 5) 

заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, 

передбачених цим Законом; 6) роз’яснювати сторонам та іншим учасникам 

виконавчого провадження їхні права та обов’язки. Водночас, відповідно до 

зазначеної статті виконавець під час здійснення виконавчого провадження 

має право: 1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що 

підлягають виконанню відповідно до цього Закону; 2) проводити перевірку 

виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними 

особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у 

них боржників; 3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати 

безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників 

виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій 

пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; 4) за 

наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла 

чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні 

ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, 

в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від 

інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в 

установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі 

приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові 

майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути 

стягнення. Примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та 

інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про 

виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод 
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у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі 

такого рішення суду; 5) безперешкодно входити на земельні ділянки, до 

приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, 

проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх; 6) накладати 

арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на 

зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку; 

7) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, 

які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах 

та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів 

(крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом 

використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які 

заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, 

приміщення і місця зберігання грошей; 8) здійснювати реєстрацію обтяжень 

майна в процесі та у зв’язку з виконавчим провадженням; 9) використовувати 

за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого 

майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою 

для перевезення майна; 10) звертатися до суду або органу, який видав 

виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про 

видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим 

Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) 

про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про 

відстрочку чи розстрочку виконання рішення; 11) приймати рішення про 

відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за 

наявності письмової заяви стягувача; 12) звертатися до суду з поданням про 

розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої 

особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ 

про її відібрання; 13) звертатися до суду з поданням про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої 
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особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать 

боржникові від інших осіб; 14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з 

приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому 

провадженні, у разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за 

викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо 

застосування до нього приводу; 15) залучати в установленому порядку 

понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а 

для проведення оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів 

господарювання; 16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, 

юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; 17) 

застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, 

відеозапис; 18) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб 

боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень 

за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого 

порушення вимог законодавства про виконавче провадження; 19) у разі 

ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього 

рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у 

праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної 

особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення 

заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів; 20) 

залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій 

суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок 

авансового внеску стягувача; 21) отримувати від банківських та інших 

фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків 

боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також 

інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання 

боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що 

охороняється банком; 22) залучати для проведення виконавчих дій 

працівників поліції за власною вмотивованою постановою; 23) право на 

безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та 
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кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і 

реєстрах, у тому числі електронних; 24) здійснювати інші повноваження, 

передбачені цим Законом [304]. 

У чинному законодавстві бракує переліку прав та обов’язків ДВС та 

державних виконавців у службовій сфері, що визначають їх адміністративно-

правовий статус, така ситуація робить правове регулювання їх службової 

діяльності  неефективним та несистемним. За таких умов ускладнюється 

також контроль за діяльністю державних виконавців та можливості 

оскарження їх дій, у зв’язку із не зручністю систематизації норм, що 

регламентують правовий статус ДВС державної виконавчої служби. На наш 

погляд, переліком прав та обов’язків ДВС та державних виконавців має бути 

доповнена ст. 8 «Правовий статус працівників органів державної виконавчої 

служби» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» у відповідно 4 та 5 її 

частинах (Додаток Г). Така пропозиція є актуальною до моменту прийняття 

Виконавчого кодексу, у якому ці норми мають увійти до першої глави 

«Державна виконавча служба» 3 розділу «Загальні положення про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів». 

З урахуванням останньої реформи системи виконавчого провадження 

2016 року та результатів дослідження правового регулювання окремих 

елементів адміністративно-правового статусу державного виконавця було 

з’ясовано, що чинне законодавство втратило якісний рівень деталізації 

правового статусу державного виконавця, частина напрацьованих практикою 

традицій правового регулювання діяльності державного виконавця не 

знайшли відображення у чинному законодавстві. Зазначене наводить на 

висновок про необхідність повернення чинному законодавству існуючого до 

2016 року рівня правової регламентації адміністративно-правового статусу 

державного виконавця. В першу чергу, необхідно у Законі України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
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інших органів» визначити перелік повноважень державної виконавчої 

служби України, визначити їх управлінські функції та функції щодо 

безпосереднього виконання рішень. Зазначене пропонується оформити в 

окремих статтях Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Особливість адміністративно-правового статусу державного виконавця 

одночасно визначає і особливість відповідальності у сфері державно-

службових відносин, що буде розглянута у підрозділі 3.5. Не менш важливе 

значення для характеристики адміністративно-правового статусу державного 

виконавця аналіз його соціально-правового захисту, що буде здійснений у 

підрозділі 3.5. монографії. 

Обов’язковою умовою професійної діяльності державних службовців 

виконавчої служби є їх правова захищеність, наполягає Авторгов А.М.. 

Правовий захист працівника виконавчої служби передбачає надання йому 

можливості відновлення стану, в якому він перебував до порушення його 

прав, припинення дій, що порушують його права або створюють загрозу їх 

порушення, визнання недійсними актів державного органу, органу місцевого 

самоврядування, інших організацій, установ стосовно державного службовця 

виконавчої служби, якщо вони прийняті з порушенням чинного 

законодавства, самозахисту своїх прав у передбачених законом випадках, 

відшкодування збитків, компенсації моральної шкоди, завданої працівникові 

протиправно [5, c. 114]. Однак сьогодні захищеність органів державної 

виконавчої служби перебуває на низькому рівні: не реалізується право 

громадян на рівні умови прийняття на службу і не завжди службове 

просування залежить від знань, досвіду та здібностей, існує недосконала 

практика регламентації посадових обов’язків, спостерігається низька 

активність і недооцінюється атестаційна робота, відсутня довіра службовців 

до офіційних структур, покликаних захищати їх права, не спрацьовують у 

повній мірі механізми захисту працівників та членів їх сімей від насилля, 

погроз, кривди у зв’язку з виконанням ними службових своїх обов’язків та 
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рішень судів, а також існує проблема значного професійного емоційного 

перевантаження державних виконавців. 

Так за результатами анкетування державних виконавців щодо 

обставин, які найбільше впливають на їх незадоволеність службою, такими 

опитані вважають низьку заробітну плату та рівень винагороди – 67,9%;  

неефективне законодавство – 47,4%; значна кількість документації, 

бюрократія – 46,3%; постійні організаційні зміни – 36,1%; неналежне 

інформаційне забезпечення роботи – 34,2%; низький рівень довіри населення 

– 35,7% та інші (Додаток А, рис. 4). 

Послідовне та систематичне підвищення рівня соціально-правової 

захищеності державних службовців виконавчої служби передбачає постійне 

удосконалення їх професійно-психологічної підготовки. Для цього необхідно 

у процесі професійного навчання працівників служб та органів державної 

виконавчої служби постійно звертати увагу на професійно-ділові якості 

співробітників, їх професійно-психологічну стійкість. Працівник державної 

виконавчої служби, виконуючи професійні обов’язки, часто перебуває у стані 

психологічної перевантаженості, а це вимагає від нього високої професійно-

психологічної підготовленості, відсутність або недостатність якої 

призводить, як правило, до невпевнених дій, внаслідок чого виникають 

соціально-психологічні конфлікти [208]. 

Чумак О.О. зазначає, що удосконалення професійно-психологічної 

підготовки працівників державної виконавчої служби сприяє формуванню у 

них впевненості у своїй соціально-правовій захищеності через розвиток 

спеціальних властивостей: психологічної стійкості, професійно-ділових 

психологічних якостей, вміння враховувати психологічні фактори під час 

вирішення складних завдань [492, c. 364]. З огляду на це, психологічну 

стійкість слід формувати шляхом: постановки цілей і створення мотивів 

діяльності, розвитку професійної свідомості, формування впевненості у 

соціальній важливості професійної діяльності, морального виховання. 

Професійно-ділові психологічні якості формуються на основі розвитку 
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психологічної чуйності, професійної спостережливості, професійного 

розуміння, професійної пам’яті, професійного мислення та вольових ознак і 

властивостей. Ключові засади етичної поведінки державних службовців 

повинні знайти відображення у Закону України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Так, на наш погляд, текст цього закону необхідно доповнити ст. 4-1 

«Морально-етичні засади діяльності державних виконавців», до цієї статті, 

ми вважаємо необхідно перемістити ч. 2-4 ст. 4 «Принципи діяльності 

органів державної виконавчої служби та приватних виконавців», а також 

доповнити її положеннями, що визначають правила етичної поведінки 

державного виконавця  [379]. Державна виконавча служба не мала власного 

етичного кодексу, на відміну від Державної кримінально-виконавчої служби 

України [146]. На даний час розробка та затвердження етичного кодексу це 

ініціатива самих територіальних органів ДВС, наприклад Кодекс професійної 

етики державного службовця органів державної виконавчої служби було 

розроблено у Запорізькій області та затверджено Наказом начальника 

Головного управління юстиції у Запорізькій області [148]. На наш погляд, 

діяльність державних виконавців постійно пов’язана із застосуванням 

примусового виконання рішень, що часто здійснюється проти волі 

боржників, постійно виникають конфліктні ситуації, які у свою чергу 

повинні врегульовуватись із урахування нормативно визначених засад 

етичної поведінки державних виконавців.  

Державний виконавець як державний службовець в першу чергу був 

зобов’язаний дотримуватись правил етичної поведінки державного 

службовця, що з 04.08.2010 р. визначались Загальними правилами поведінки 

державного службовця, затвердженими Наказом Головного управління 

державної служби [331], а потім з 11.02.2016 р. Правилами етичної поведінки 

державних службовців, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого 2016 р. № 65 [365], який втратив чинність відповідно 

до Постанови КМУ від 22 березня 2017 р. № 163 [303]. Така ситуація 
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відсутності підзаконного акту, що визначає морально-етичні засади 

діяльності державних службовців, ще більше посилює необхідність 

доповнення Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» статтею 4-1 «Морально-

етичні засади діяльності державних виконавців», оскільки дозволить більш 

стабільно закріпити відповідні засади. 

Викладене дає підставу констатувати, що адміністративно-правовий 

статус державного виконавця потребує вдосконалення, що насамперед 

можливо зробити через удосконалення правового регулювання його окремих 

елементів, а саме: через чітке визначення прав, обов’язків, розширення 

гарантій та конкретизацію відповідальності. 

 

 

2.5. Інформаційне забезпечення діяльності державної виконавчої 

служби 

 

Окремі аспекти удосконалення діяльності ДВС України висвітлюються 

у вітчизняних правників-адміністративістів і практиків А.М. Авторгова, 

В.Б. Авер'янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.Г. Заброди, Р.В. Ігоніна, 

Д.П. Калаянова, Т.О. Коломієць, В.А. Кройтора, Р.В. Миронюка, 

Н.Р. Нижника, С.Л. ФурсиС.В. Щербак та інших. У їхніх працях 

сформульовано теорію адміністративного процесу та адміністративно-

юрисдикційної діяльності; досліджено теоретичні основи виконавчого 

провадження та адміністративно-правового регулювання організації та 

діяльності виконавчої служби, особливості функціонування механізму 

захисту прав громадян та юридичних осіб в адміністративному процесі; 

виокремлено проблеми примусового виконання рішень у взаємовідносинах 

між стягувачем і боржником тощо. Однак, при багатоманітності поглядів на 

реформування діяльності ДВС, вважаємо недостатньо сформульованими 
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положення щодо інформатизації її діяльності з формуванням єдиного 

інформаційного простору в системі виконавчого провадження.  

Прийняття нових законів України «Про виконавче провадження» та 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» визначило новий етап еволюції механізму 

виконавчого провадження в Україні результатом якого стало формування 

змішаної системи виконання рішень.  

Законом України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 у 

ст.4 було закладено перші основи інституту інформаційного забезпечення 

виконавчого провадження. Так, у цій статті було визначено, що з метою 

забезпечення електронного документообігу в органах державної виконавчої 

служби, ведення обліку виконавчих проваджень, контролю за дотриманням 

державними виконавцями вимог законодавства під час здійснення 

виконавчих дій, надання оперативного доступу сторонам виконавчого 

провадження до його матеріалів Міністерство юстиції України забезпечує 

функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. 

Порядок ведення такого реєстру, умови доступу до нього та отримання 

інформації встановлюються Міністерством юстиції України. Також було 

зазначено, що під час виконання рішень державний виконавець має право на 

безпосередній доступ до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що 

містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти. Порядок доступу до 

таких реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України спільно з 

відповідними центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх 

ведення [304]. У чинному Законі України «Про виконавче провадження» 

відсутня стаття аналогічна до зазначеної вище, проте є норми, що визначають 

отримання та використання інформації державними виконавцями у 

виконавчому провадженні: 1) платіжні вимоги на примусове списання коштів 

надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту 

та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 

інформації про наявність коштів на рахунках (ч. 3 ст. 13); 2) опис та арешт 
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майна здійснюються не пізніш як на п’ятий робочий день з дня отримання 

інформації про його місцезнаходження. У разі виявлення майна виконавцем 

під час проведення перевірки майнового стану боржника за місцем 

проживання (перебування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної 

особи здійснюються опис та арешт цього майна (ч. 4 ст. 13); 3) Виконавець 

під час здійснення виконавчого провадження має право з метою захисту 

інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових 

осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для 

проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому 

числі конфіденційну ( п. 3 ч. 3 ст. 18); 4) Виконавець під час здійснення 

виконавчого провадження має право отримувати від банківських та інших 

фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків 

боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також 

інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання 

боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що 

охороняється банком (п. 21, ч. 3 ст. 18); 5) під час виконання рішень 

виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, 

їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в 

державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок 

доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється 

Міністерством юстиції України разом із державними органами, які 

забезпечують їх ведення ( ч. 5 ст. 18); 6) У разі необхідності проведення 

перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про місце 

роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного 

виконавця, державний виконавець доручає проведення перевірки або 

здійснення опису та арешту майна відповідному органу державної 

виконавчої служби (ч. 5 ст. 24); 7) розшук боржника - юридичної особи, 

майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до 

відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно 
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чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки 

майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його 

місцезнаходженням (ч. 2 ст. 36); 8) інформацію про наявні у боржника 

рахунки виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших державних 

органах, на підприємствах, в установах та організаціях, які зобов’язані 

надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше ніж у триденний строк, 

а також за повідомленнями стягувача (ч. 1 ст. 52); 9) виконавець має право 

звернутися за інформацією про дебіторську заборгованість боржника до 

органів доходів і зборів, які зобов’язані протягом трьох робочих днів з дня 

одержання відповідної вимоги виконавця надати виконавцю необхідні 

документи та інформацію (ст. 54); 10) до створення умов для 

безпосереднього доступу державних виконавців, приватних виконавців до 

державних баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять 

інформацію про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі 

конфіденційну інформацію, органи виконавчої влади, що забезпечують 

ведення таких баз даних та реєстрів, подають відповідну інформацію на 

письмові запити державних виконавців, приватних виконавців, що надходять 

у зв’язку з виконавчим провадженням, у триденний строк з дня надходження 

запиту (ч. 4 розділу XIII) тощо [304]. Зазначені положення Закону України 

«Про виконавче положення» є основними засадами системи інформаційного 

забезпечення діяльності ДВС при виконанні рішень. 

Зазначені норми обумовлюють інформаційне забезпечення 

виконавчого провадження, що є важливим для реалізації державної політики 

щодо безумовного та гарантованого забезпечення виконань рішень суду ДВС 

України, а також підвищення якості надання нею адміністративних послуг 

населенню.  

Від рівня якості розробки питання інформаційного забезпечення 

державної виконавчої служби України істотним чином залежить не тільки 

якість інформаційних управлінських зв’язків у цій службі, а їх повнота та 

стабільність. Водночас ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
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основоположних свобод визначає право людини на приватність, тобто кожен 

має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 

кореспонденції [156]. У ст. 32 Конституції України також зазначено, що 

ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ріст 

важливості питання захисту персональних даних як невід’ємної частини 

права на приватність було також відмічено в Резолюції про крайню 

необхідність захисту недоторканості приватного життя у світі без кордонів, 

прийняту на 30-тій Міжнародній конференції уповноважених із захисту 

даних та приватності у Стразбурзі. 

Якісне інформаційне забезпечення державної виконавчої служби є 

гарантом ефективності примусового виконання рішень державних органів, а 

захист персональних даних у роботі держаних виконавців є гарантією 

дотримання права людини на приватність у сфері публічної адміністрації.  

Важливим елементом системи інформаційного забезпечення державної 

виконавчої служби є автоматизована систему виконавчого провадження. 

Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, було 

затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016  № 2432/5 

[341], одночасно цим же наказом було визнано такими, що втратили чинність 

наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про 

затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих 

проваджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 

року за № 388/7709 [346] та наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 

2015 року № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного 

розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю 

строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16#n16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0478-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0478-15
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зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 

478/26923 [367]. 

Відповідно до Положення про автоматизовану систему виконавчого 

провадження автоматизована система виконавчого провадження це 

комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, 

узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування 

Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. До 

автоматизованої системи виконавчого провадження увійшов Єдиний 

державний реєстр виконавчих проваджень як окремий спецрозділ, що є 

архівною складовою Системи та містить відомості про виконавчі 

провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу 

Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про 

затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих 

проваджень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 

року за № 388/7709, наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 

року № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного 

розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю 

строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 

478/26923.  

Важливими елементами автоматизованої системи виконавчого 

провадження також є Єдиний реєстр боржників як систематизована база 

даних про боржників, що є складовою Системи та ведеться з метою 

оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові 

зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна, а 

також Реєстр рiшень, виконання яких гарантується державою, - складова 

частина Системи, в якій здійснюється облік рішень, виконання яких 

гарантується державою, інвентаризація заборгованості за цими рішеннями та 

їх передача до органу Казначейства.  Реєстраторами автоматизованої системи 

виконавчого провадження є відповідальні особи; державні виконавці органів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16#n16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16#n16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0478-15
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державної виконавчої служби; приватні виконавці; керівники органів 

державної виконавчої служби та їх заступники, а користувачами системи є: 

Міністерство юстиції України; структурні підрозділи територіальних органів 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень у 

сфері організації примусового виконання рішень; посадові особи 

Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 

прав людини, визначені Міністерством юстиції України, до повноважень 

яких належать виконання рішень Європейського суду з прав людини та 

представництво держави у справах  щодо невиконання рішень національних 

судів; сторони виконавчого провадження. Під час реєстрації виконавчого 

документа у автоматизованій системі виконавчого провадження 

відповідальна особа зобов’язана  внести до Системи такі відомості: 1) дата 

надходження виконавчого документа; 2) найменування органу державної 

виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, до 

якого надійшов виконавчий документ; 3) кореспондент, дата та номер заяви 

(супровідного листа) про відкриття виконавчого провадження (у разі якщо 

виконавчий документ надійшов без заяви (супровідного листа), робиться 

відповідна відмітка); 4) назва виконавчого документа, дата й номер видачі; 5) 

найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада  посадової особи, 

що видав(ла) документ; 6) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для 

фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань для юридичної особи – стягувача; прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), число, місяць, рік народження для фізичної особи або 

повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для 

юридичної особи - боржника; 7) адреса стягувача, адреса боржника, 

зазначена у виконавчому документі або  заяві про примусове виконання 

рішення; 8) категорія стягнення за виконавчим документом; 9) дата набрання 
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рішенням законної (юридичної) сили; 10) резолютивна частина рішення (у 

тому числі сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим 

документом); 11) відомості про негайне виконання рішення; 12) відомості 

про заяву стягувача про накладення арешту на майно боржника одночасно з 

відкриттям виконавчого провадження; 13) реєстраційний номер облікової 

картки платника податків - боржника - фізичної особи; 14) номер телефону, 

факсу (телефаксу), адреси електронної пошти стягувача та боржника; 15) 

відомості щодо серії та номера паспорта фізичної особи - боржника; 16) 

реквізити рахунків стягувача та боржника [341]. Під час виконання рішень 

державний виконавець має право на безпосередній доступ до баз даних і 

реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, 

їхнє майно та кошти. Порядок доступу до таких реєстрів встановлюється 

Міністерством юстиції України спільно з відповідними центральними 

органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення [122]. Також 

працівник державної виконавчої служби з метою захисту інтересів стягувача 

має право одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, 

посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для 

проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому 

числі конфіденційну. Наведене свідчить про значний обсяг персональних 

даних, що знаходяться у користуванні працівників ДВС. 

В результаті удосконалення вітчизняного законодавства щодо 

дотримання конфіденційності персоніфікованої інформації 1 червня 2010 

року було прийнято Закон України «Про захист персональних даних» [371], 

призначення якого упорядкувати діяльність з формування та використання 

баз персональних даних, підвищити організацію процесів охорони та захисту 

цих відомостей суб’єктами приватного та публічного права. Аналізуючи 

перелік відомостей, що складають персональні дані нами з’ясовано, що у 

Законі України «Про захист персональних даних» чітко не вказано зміст 

відомостей, що складають персональні дані, проте Законом України «Про 

інформацію» до конфіденційної інформації про фізичну особу віднесено дані 
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про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан 

здоров'я, а також адреса, дата і місце народження [375]. Конституційний Суд 

України  Рішенням від 30 жовтня 1997 року № 5-зп відніс до конфіденційної 

інформації про фізичну особу, ще й відомості про її майновий стан та інші 

персональні дані, а рішенням від 20 січня 2012 року N 2-рп/2012, даючи 

офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України 

пояснив, що до інформації про особисте та сімейне життя особи (персональні 

дані про неї) входять відомості про національність, освіту, сімейний стан, 

релігійні переконання, стан здоров'я, і т. д. Таким чином, Конституційний 

Суд України вважає, що перелік даних про особу, які визнаються як 

конфіденційна інформація, не є вичерпним. Ця ситуація свідчить про 

необхідність створення великої кількості баз даних за усіма напрямами 

діяльності органів державної виконавчої влади, у тому числі органами 

державної виконавчої служби на всіх громадян, які звертаються до них за 

допомогою та всіх щодо яких порушено виконавче провадження.  

Працівники органів державної виконавчої служби є державними 

службовцями, і відповідно вони зобов’язані зберігати поряд з державною 

таємницею, також інформацію про громадян, що стала їм відома під час 

виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно 

з законодавством не підлягає розголошенню. Порядок використання 

працівниками державної виконавчої служби персональних даних боржників 

та стягувачів в процесі виконавчого провадження повинен відповідати 

основним правилам, визначеним у Типового порядку обробки персональних 

даних у базах персональних даних [448]. Відповідно до Положення про 

районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), 

міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби, кожен 

відділ повинен був забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію 

державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом 

[290]. Чинні Типове положення про управління державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/45/KS97005.html#45
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
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Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та 

Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі не 

містять таких положень, тому, ми вважаємо, що у кожному органі державної 

виконавчої служби повинно бути затверджено положення про захист 

персональних даних, в якому має бути відображені особливості організації 

процесу захисту такої інформації саме в цьому підрозділі. Навіть Положення 

про автоматизовану систему виконавчого провадження не містить норм, що 

вимагали б дотримуватись правил обігу персональних даних в роботі ДВС.  

Правове регулювання використання персональних даних в органах 

державної виконавчої служби недостатньо розвинене. На наш погляд, 

потребує доповнення нормативних актів, що регулюють діяльність державної 

виконавчої служби положеннями, що відображають основні вимоги чинного 

законодавства про захист персональних даних, зобов’язують працівників 

державної виконавчої служби забезпечувати захист персональних даних 

стягувачів, боржників та всіх інших учасників виконавчого провадження. 

Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, потребує 

удосконалення процедур захисту персональних даних учасників виконавчого 

провадження. Систематизуючу роль у дотриманні законодавства про захист 

персональних даних в державній виконавчій службі зіграє розробка та 

прийняття положення про обробку персональних даних в державній 

виконавчій службі України. Цей документ повинен містити: перелік 

відомостей, що складають персональні дані у системі інформаційного 

забезпечення виконавчої служби; перелік документів, в яких ця інформація 

може міститись; перелік посадових осіб служби, що будуть забезпечувати 

захист персональних даних; підстави та порядок передання цих відомостей 

до різних відомств та інші елементи механізму забезпечення захисту 

персональних даних. 
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У законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» частинами 2 та 3 ст. 4 

визначається, що державний виконавець та приватний виконавець повинні 

здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-

який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, 

третіх осіб, не принижувати їхню гідність. До професійної таємниці, цими 

нормами внесено інформацію, що стала відома державному виконавцю, 

приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із 

здійсненням професійної діяльності. Ці норми зазначають, що державний 

виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам 

інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і 

порядку, передбачених законом, а також що обов’язок зберігати професійну 

таємницю поширюється на особу і після її звільнення з посади державного 

виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника 

приватного виконавця [379] Водночас визначення професійної таємниці, що 

сформульовано законодавцем у ст. 4 цього закону, на наш погляд є не 

повним. Стверджуючи це ми спираємось на результати наукових досліджень 

інших юристів.  

Сучасні дослідження науковців змісту професійної таємниці дозволили 

визначити такі її ознаки: може належати особі, яка у зв’язку зі своїм 

професійним статусом отримала доступ до конфіденційних відомостей та не 

перебуває на державній чи муніципальній службі, оскільки у цьому випадку 

інформація має характер службової таємниці; це певні відомості були 

довірені чи стали відомі представнику відповідної професії у зв’язку з 

виконанням ним своїх професійних обов’язків; заборона розповсюдження 

конфіденційної інформації, яка встановлена законом чи іншим нормативно-

правовим актом; інформація не відноситься до відомостей, що становлять 

загальнодоступну інформацію чи державну таємницю; застосування заходів 

охорони секретності конфіденційних відомостей особою, якій вони були 

довірені внаслідок здійснення професійних обов’язків; конфіденційна 
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інформація, як правило, зачіпає приватне життя її власника [411, c. 16; 240, c. 

10; 403, c. 290]. 

Визначення професійної таємниці міститься у розділі 16 Сорока 

Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей, у якому зазначено, що професійну таємницю, як правило, складає 

інформація, яку адвокатам, нотаріусам або іншим незалежним професіоналам 

і бухгалтерам надають, чи, яку вони одержують від одного з своїх клієнтів 

під час визначення юридичного статусу своїх клієнтів, або під час захисту чи 

представлення такого клієнта, або стосовно процедур юридичного, 

адміністративного, арбітражного чи посередницького характеру [393].  

У чинному законодавстві України визначення професійної таємниці 

відсутнє. У ст. 20 Закону України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 

р. № 315196-ВР до 27.03.2014 містилось законодавче визначення професійної 

таємниці під якою розумілось стан збереження матеріалів, документів, інших 

відомостей, якими користуються посадові особи Рахункової палати та особи, 

які залучаються до здійснення функцій Рахункової палати під час проведення 

перевірок, ревізій, обслідувань, і про які забороняється розголошувати у 

будь-якій формі до моменту прийняття рішення Рахункової палати [388]. 

Аналогічна ситуація склалась і з нормою п. 11 ст. 1 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 

12 липня 2001 р. № 2664-III відповідно до якої професійною таємницею 

визнавались матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в 

процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи 

державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, 

та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється 

розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення 

відповідним уповноваженим державним органом. Ці норми було виключено 

у зв’язку із прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» ця стаття була виключена також із 

Закону України «Про Рахункову палату» [309] . У новому законі «Про 
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рахункову палату» аналогічна норма відсутня [387], що може свідчити про її 

застарілу правову конструкцію. 

При визначенні поняття професійної таємниці на той час законодавець 

дотримувався широкого розуміння її природи, можливо внаслідок того, що у 

Законі України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII у 

ст. 1 установлювалось, що державна служба в Україні – це професійна 

діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо 

практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну 

плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і 

мають відповідні службові повноваження. Посада – це визначена структурою 

і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та 

його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло 

службових повноважень [320]. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

державну службу» від 17 листопада 2011 року державна служба була 

визначена як це професійна діяльність державних службовців з підготовки 

пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації 

та надання адміністративних послуг, а державний службовець - громадянин 

України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі 

влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату 

за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, 

та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо 

пов'язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу 

або органу влади Автономної Республіки Крим щодо визначених законом 

питань [321]. Ст. 1 чинного Закону України «Про державну службу» 

закріпила наступне поняття державної служби - це публічна, професійна, 

політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і 

функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної політики на 

загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки 

пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення 

експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших 
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нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2) 

забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-

правових актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних 

адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства; 5) управління державними фінансовими 

ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 6) управління 

персоналом державних органів; 7) реалізації інших повноважень державного 

органу, визначених законодавством [322]. Таким чином законодавець 

закріпив тісний зв'язок таких понять як державна служба та професійна 

діяльність. Тобто суб’єктом професійної таємниці є особа, якій певна 

інформація стає відомою не лише у зв’язку з виконанням професійних 

обов’язків, а й службових. Оскільки відповідно до Закону України «Про 

державну службу» регулювання правового становища державних 

службовців, що працюють в органах ДВС, здійснюється відповідно до цього 

Закону [320], то їх діяльність можна розглядати також як професійну 

діяльність. 

Тлумачний словник визначає термін професія як рід занять, трудової 

діяльності, що вимагає певних знань і навичок і є для кого-небудь джерелом 

існування [428, Том 8, c. 332]. Звідси термін «професійний» означає 

пов'язаний з певною професією [428, Том 8, c. 331]. Служба – це обов’язок 

визначений посадою, водночас це праця, заняття як засіб існування [428, Том 

9, с. 377]. Службовий – призначений для виконання обов'язків по службі  

[428, Том 9, с. 378]. Національний класифікатор професій України визначав 

професію як здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи 

певної кваліфікації [249]. Міжнародна стандартна класифікація професій 

визначає термін «професія» як «сукупність видів роботи, цілі та обов’язки 

яких характеризуються високим ступенем подібності [261]. Наведені 

визначення підтверджують розуміння державної служби в органах ДВС як 

виду професійної діяльності. 
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У правовій науці, зазначає Г.І. Резнікова, визначають два підходи до 

розуміння професійної таємниці. Перший підхід дозволяє професійну 

таємницю розглядати у широкому розумінні як матеріали, документи, інші 

відомості, якими користується особа у процесі та у зв’язку з виконанням 

своїх професійних обов’язків, що забороняється розголошувати у будь-якій 

формі [403]. В юридичній енциклопедії «професійна таємниця» визначається 

як узагальнена назва відомостей (переважно з обмеженим доступом), якими 

володіє особа у зв’язку зі здійсненням нею професійної діяльності й 

розголошення яких заборонено. Різновидом професійної таємниці, як 

зазначає Т. А. Костецька, є службова таємниця, їй підлягають відомості, 

якими користуються у процесі та у зв'язку з виконанням своїх службових 

обов'язків особи, визнані законом як службові особи, тобто відповідно до 

примітки до ст. 364 КК України, такі, які постійно, тимчасово чи за 

спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 

місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 

чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 

підприємства, установи, організації, судом або законом [166; 495]. Підтримує 

цю позицію і положення постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про хабарництво» № 5 від 26 квітня 2002 р., п. 1 

абз. 6 якої встановлює, що працівники підприємств, установ, організацій, які 

виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, 

водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися 

службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони 
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виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські 

обов’язки [396]. 

Другий підхід (вузький) підтримується науковцями, серед яких: 

І.Л. Бачило [107], Б. А. Кормич [161], В. М. Лопатін [107] , А. А. Рожнов 

[411], І. В. Смолькова [430, c. 23], О. О. Фатьянов [471, c. 290, 285]. Як 

зазначає, Г.І. Резнікова, на думку вчених, професійна таємниця – це 

охоронювана законом інформація, яка була довірена чи стала відома особі 

(утримувачу) виключно у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, 

не пов’язаних із державною та муніципальною службою, розголошення якої 

може спричинити збитки правам та законним інтересам іншої особи, що 

довірила ці відомості, які не є державною чи комерційною таємницею [107, c. 

535-539]. 

Г.І. Резнікова підсумовує, що поширеною ознакою професійної 

таємниці є й те, що вона може належати «особі, яка у зв’язку зі своїм 

професійним статусом отримала доступ до конфіденційних відомостей та не 

перебуває на державній чи муніципальній службі, оскільки у цьому випадку 

інформація має характер службової таємниці». Професійна та службова 

таємниця, зауважує С.Л. Ємельянов, суттєво відрізняються за суб’єктним та 

об’єктним складом, умовами виникнення та режимом правового захисту. 

Утримувачем професійної таємниці є особа, що не перебуває на державній 

або муніципальній службі, якій певна інформація надана клієнтом – 

довірителем таємниці. І навпаки, службова таємниця – це конфіденційна 

інформація, що стала відомою державним органам та органам місцевого 

самоврядування тільки на законних підставах, у зв’язку з виконанням їх 

представниками службових обов’язків. На відміну від професійної таємниці, 

яку становить тільки «чужа» інформація, службова таємниця, окрім таємниці 

довірителя, може містити ще й службову інформацію [79, c. 1–7].  

Не можна погодитись із такою ознакою професійної таємниці як те, що 

завжди її предметом виступають особисті чи приватні таємниці. Так, 

Я.Д. Скиба наголошує, що сьогодні органи державної влади, взаємодіючи із 
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зовнішнім середовищем (громадянами і підприємницькими структурами), 

отримують значну кількість інформації з обмеженим доступом, яку повинні 

зберігати у відповідному режимі. До неї належать персональні дані, 

інформація, яка складає комерційну, банківську, професійну таємницю.  

На думку Г.І. Резнікової службова таємниця не набуває якогось 

особливого самостійного змісту, а слугує для захисту іншої таємної 

інформації, що потрапила у сферу діяльності державних органів. 

розмежування службової та професійної таємниці за критерієм перебування 

суб’єкта, якому довірена інформація, на державній або муніципальній службі 

є теоретично обґрунтованим та заслуговує на увагу. Проте варто враховувати 

й те, що на практиці трапляються випадки, коли певна професійна таємниця 

(на законних підставах) надається органам державної влади, і фактично одна 

й та сама інформація захищається одночасно як професійною, так і 

службовою таємницею. Отже, можна погодитись із думкою Г.І. Резнікової, 

що не заперечуючи теоретичної самостійності професійної та службової 

таємниць, необхідно констатувати їх тісний взаємозв’язок у практичному 

аспекті збереження інформації, що є предметом професійної таємниці [403].  

Враховуючи зазначені ознаки, Г.І. Резнікова пропонує таке визначення 

професійної таємниці – це інформація обмеженого доступу, що стала 

відомою або була довірена представнику певної професії через виконання 

ним своїх професійних чи службових обов’язків, неправомірне розголошення 

чи використання якої може спричинити настання негативних наслідків як для 

власника такої інформації, так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються 

законом [403]. На наш погляд, є слушною думкою позиція Костенко О.В., що 

в сучасних умовах розмежування професійної та службової таємниці 

таємниць є дещо умовним, оскільки їх забезпечення здійснюється режимом 

таємності. Сучасним та повним, з нашої точки зору є визначення професійної 

таємниці, сформульоване для органів прокуратури Костенко О.В.. Так, цей 

науковець професійною таємницею в органах прокуратури визначає 

інформацію обмеженого доступу, яка стала відомою або була довірена 
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співробітникам органів прокуратури через виконання ним своїх професійних 

чи службових обов'язків, неправомірне розголошення або використання якої 

може спричинити настання негативних наслідків як для власника такої 

інформації, так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом [165, c. 

55]. 

З урахуванням наведених вище ознак професійної таємниці та з 

урахуванням змісту ч.2 і 3 ст. 4 Закону України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

[379]. Пропонуємо професійну таємницю державних та приватних 

виконавців визначити наступним чином: це інформація обмеженого доступу, 

яка стала відомою чи була створена державним виконавцем, приватним 

виконавцем, помічником приватного виконавця у зв’язку із здійсненням 

ними їх професійних чи службових обов'язків, яку вони повинні зберігати 

протягом усього часу своєї професійної діяльності та після її припинення,що 

на законних підставах та у визначеному порядку може надаватись іншим 

особам, проте неправомірне розголошення або використання якої може 

спричинити настання негативних наслідків як для власника такої інформації, 

так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом. Конкретизувати 

професійну таємницю саме державних виконавців можна наступним чином: 

це інформація обмеженого доступу, яка стала відомою чи була створена 

державними виконавцями, у зв’язку із здійсненням ним своїх професійних чи 

службових обов'язків, яку вони повинні зберігати протягом усього часу своєї 

професійної діяльності, обіймаючи відповідні посади та після звільнення з 

ДВС, що на законних підставах та у визначеному порядку може надаватись 

іншим особам, проте неправомірне розголошення або використання якої 

може спричинити настання негативних наслідків як для власника такої 

інформації, так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом.  

На наш погляд, Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» необхідно 

доповнити окремою статтею : інформаційне забезпечення діяльності ДВС, де 
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потрібно розмістити запропоновані визначення професійної таємниці, 

поняття інформаційного забезпечення ДВС, загальні засади використання 

інформаційних баз даних у роботі державних виконавців та визначити засади 

інформатизації ДВС.  

У попередніх роботах ми визначили інформаційне забезпечення 

діяльності ДВС як частину управлінської діяльності з аналізу, планування і 

підготовки управлінських рішень, яка є безперервним процесом обробки та 

використання інформації про стан функціонування системи державної 

виконавчої служби і здійснюється за допомогою інформаційних засобів та 

методів, призводить до формуванням інформаційних фондів, спрямована на 

забезпечення належного функціонування системи державної виконавчої 

служби України [231, c. 73]. 

Незначну, але досить важливу частину інформаційного забезпечення 

Державної виконавчої служби займає службова інформація. Проте суспільна 

увага велика щодо цієї частини інформації, оскільки вона не може бути 

надана за запитом громадян як відкрита інформація і є винятком із правила.  

На сайті ДВС розміщено Перелік відомостей, що становлять службову 

інформацію у Державній виконавчій службі України [280]. Дивно також 

включення до цього переліку методичних посібників та рекомендацій для 

державних виконавців. Так, згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

інформацію», обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до 

закону за дотримання сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може 

завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої 

інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Видається 

сумнівним віднесення до службової інформації методичних посібників та 



231 

рекомендації для державних виконавців, які навряд чи відповідають 

вищезазначеним критеріям.  

Положення про Державну виконавчу службу України регламентує 

покладені на неї завдання: 1) реалізація державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень; 2) внесення пропозицій щодо 

формування державної політики у сфері виконання рішень; 3) забезпечення 

своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, 

встановленому законодавством; 4) здійснення освітньо-роз'яснювальної 

роботи з питань виконання рішень [288]. Останній пункт завдань ДВС може 

бути реалізований у тому числі шляхом забезпечення вільного доступу до 

методичних розробок забезпечення ДВС примусового та добровільного 

виконання рішень судів та уповноважених державних органів. Водночас 

необхідно враховувати вплив розкриття такої інформації на ефективність 

виконання ДВС своїх функцій. 

Основними видами роботи ДВС України відповідно до покладених на 

неї завдань у сфері інформаційного забезпечення є: 1) забезпечення доступу 

державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що 

містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти; 2) забезпечення 

ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; 3) здійснення 

аналітичного, інформаційного та методологічного забезпечення роботи 

структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що 

забезпечують реалізацію повноважень ДВС України; 4) організація ведення 

обліково-статистичної звітності та аналіз стану виконання рішень 

державними виконавцями; 5) надання роз'яснення та рекомендації 

державним виконавцям з питань примусового виконання рішень; 6) 

організація розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань, 

пов'язаних із діяльністю ДВС України, структурних підрозділів 

територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію 

повноважень ДВС України; 7) організація освітньо-роз'яснювальної роботи, в 

тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання 
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її завдань [288]. Останні пункти є частиною конституційного 

забезпечувального механізму свободи слова та доступу до відкритої 

інформації. Так, Конституція України у статті 34 закріпила право кожного 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб, за винятком спеціально визначених у законі 

обставин [159]. Таке обмеження здійснюється за допомогою правового 

інституту інформації з обмеженим доступом, яка у свою чергу поділяється за 

чинним законодавством на конфіденційну, таємну та службову інформації 

[120]. Зазначені види інформації охоплюють як публічно-правові, так і 

приватноправові таємниці, оскільки чинне законодавство, що містить 

визначення таємниць чітко не вказує на характер обмеження доступу до 

інформації, що їх становить. Загалом чинне українське законодавство 

передбачає більше двадцяти видів таємниць. Значна частина режимів 

таємниць переживають своє становлення, тому термінологія у сфері їх обігу 

не досить виважена, до того ж останні зміни у інформаційному законодавстві 

вказують на необхідність перегляду підходу до цього виду інформації з 

обмеженим доступом як до таємної [326].  

Яскравим прикладом термінологічної неузгодженості у сфері обігу 

інформації з обмеженим доступом є використання в законодавстві на одному 

рівні таких термінів як «службова таємниця» та «службова інформація». Така 

негативна термінологічна невизначеність законодавства, що регулює 

інформаційні відносини з приводу використання службових відомостей є 

свідченням перебудови системи інформації з обмеженим доступом, що 

розпочалась із прийняттям Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Інтенсивний інформаційно-технологічний розвиток привів до 

створення можливостей відносно легкого та швидкого отримання будь-яких 

відомостей. Як зазначено у Концепції технічного захисту інформації в 

Україні, на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій створилися 

можливості витоку інформації, порушення її цілісності та блокування. У 

свою чергу витік інформації, яка становить державну та іншу передбачену 
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законом таємницю, службову інформацію, - це одна з основних можливих 

загроз національній безпеці України в інформаційній сфері. Тому 

законодавець вважає одним з головних принципів технічного захисту 

інформації - це захист відомостей, що становлять службову інформацію на 

рівні з державною та іншими видами таємниць. Таким чином легітимність 

переліків службової інформації в діяльності ДВС, висвітлені на її офіційному 

сайті, залежить від їх комплексного нормативного закріплення. 

Відповідно до чинного законодавства службовою інформацією є 

інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 

становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи 

або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної 

влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню 

та/або прийняттю рішень, а також інформація, що зібрана в процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 

країни, яку не віднесено до державної таємниці. Документам, що містять 

інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для 

службового користування». Конкретизований перелік відомостей, що 

складають службову інформацію в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому 

числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у 

доступі.  

Аналогічні законодавчі положення щодо використання конфіденційної 

інформації, що є власністю держави, існували і до прийняття Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». Фактично має місце заміна назви 

«конфіденційна інформація, що є власністю держави» на «службову 

інформацію», про що пише і Я.Д. Скиба. Цей науковець однією із проблем 

правового регулювання використання службової інформації вбачає те, що 

пунктом 3 ст. 21 Закону «Про інформацію» та ст. 9 Закону «Про доступ до 

публічної інформації» визначено, що порядок доступу до службової 
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інформації регулюється законом. Скиба Я.Д. зазначає, що жодного єдиного 

порядку віднесення інформації до службової не встановлено чинними 

законами України [426, c. 335]. Слід погодитись, що основні правила 

правового режиму використання службової інформації, визначені не у законі, 

а у підзаконному нормативно-правовому акті «Про затвердження Інструкції 

про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та 

інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» 

[334]. Зміна назви цього акту, а також заміна терміну «конфіденційна 

інформація, що є власністю держави» на «службову інформацію» у значній 

кількості правових документів відбулась відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 938, прийняття якої пов’язано із 

Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

Тепер заборона не розголошувати конфіденційну інформацію, що є 

власністю держави, замінена на заборону не розголошувати службову 

інформацію. На сучасному етапі розвитку вітчизняного законодавства 

система нормативного забезпечення режиму службової інформації 

знаходиться на гідному рівні, оскільки визначена основна частина правил 

формування, зберігання, використання, передання, знищення відомостей, що 

складають службову інформацію та передбачені норми, які визначають 

підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності службових 

осіб за порушення правил використання службової інформації.  

На сучасному етапі розвитку законодавства про публічну інформацію 

нормативно-правові акти, що регламентують порядок обігу публічної 

службової інформації поділяють на декілька груп: 1) відомчі положення та 

інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації [117; 119; 339]; 

2) нормативно-правові акти, що визначають обов’язок не розголошувати 

службову інформацію [149; 299]; 3) відомчі переліки відомостей, що 

складають службову інформацію [279; 337]; 4) відомчі інструкції та 

положення про порядок використання службової інформації в окремих 

службах та органах [335; 337]; 5) акти про ведення загального діловодства 
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щодо обігу службових листів, службових документів, записок [363; 332]; 6) 

нормативно-правові акти, що передбачають проведення службових 

розслідувань за порушення правил використання службової інформації та 

дисциплінарну відповідальність [336].  

Нормативно-правове регулювання використання публічної інформації 

в діяльності ДВС визначено Наказом ДВС України від 5 березня 2012 року N 

10/2 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником 

якої є Державна виконавча служба України» проте відсутня Інструкція про 

порядок забезпечення доступу до публічної інформації в ДВС. Обов’язок 

працівників ДВС не розголошувати службову інформацію не деталізований у 

Кодексі професійної етики та поведінки працівників ДВС, який ще підлягає 

розробці та прийняттю. Перелік відомостей, що містять службову 

інформацію в діяльності держаних виконавців не затверджено наказом ДВС, 

проте є Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1537/5 «Про 

затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію 

у Міністерстві юстиції України» [340]. Аналогічна ситуація і з Інструкції про 

порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних 

носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, яка 

відсутня для ДВС, проте є затверджена для Міністерстві юстиції України 

[340]. Відсутність інструкцій про роботу із надання публічної інформації та 

правил використання службової інформації для ДВС не визначені, можливо 

працівники ДВС повинні застосовувати аналогічні інструкції для 

Міністерства юстиції України, оскільки. Діяльність ДВС, відповідно до 

положення про неї, координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра юстиції України. Тоді викликає запитання чому затверджений у 

2012 році наказом ДВС перелік видів публічної інформації, розпорядником 

якої є Державна виконавча служба України [339]? Також відповідно до 

Інструкція з діловодства в Міністерстві юстиції України [332] був прийнятий 

і Порядок роботи з документами в органах державної виконавчої служби 

[363]. Відсутність нормативних документів, що визначають перелік та 
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порядок роботи із службовою інформацією в ДВС України створює правову 

невизначеність, та нагальну потребу у розробці, обговоренні та прийнятті 

таких актів. 

Максимальна розумна відкритість та прозорість органу на який 

покладено завдання своєчасного реального та повного виконання рішень 

судів та інших органів, є цьому запорукою. Водночас, зазначає 

Авторгов А.М., - адвокат, кандидат юридичних наук, член громадської ради 

при Державній виконавчій службі України незрозуміло, чому до Переліку 

відомостей, що становлять службову інформацію у ДВС України, включено 

«посвідчення працівників ДВС  України». Яким же чином громадянину поза 

стін відділу ДВС, відрізнити державного виконавця, від, наприклад, 

колектора, як не за його службовим посвідченням встановленого зразка. На 

його думку апофеозом таємничості є загадкові «листи, довідки, висновки та 

інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями 

секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної 

таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам 

національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, 

здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до 

розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або 

вчиненню злочинів тощо». Авторгов А.М. наводить приклад Російської 

Федерації, де всі методичні рекомендації Федеральної служби судових 

приставів, навіть такі, як «Використання мережі Інтернет з метою пошуку 

інформації про боржників та їх майно», знаходяться у вільному доступі в 

будь якій інформаційно-пошуковій базі законодавства. Так боржник може 

ознайомитись з застереженням адресованим судовому приставу, стосовно 

того, що «використання інформації отриманої за допомогою Інтернету з 

метою здійснення тиску на боржника та його близьких, недопустимо» [6]. 

Ми погоджуємось з Авторгов А.М. щодо необхідності перегляду переліку 

відомостей, що можуть бути віднесені до службової інформації в діяльності 

ДВС та необхідності її обговорення в рамках засідань громадської ради при 
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ДВС України. На наш погляд, ці дії є шляхом до справедливого балансу між 

необхідністю та невідворотністю виконання судового рішення і 

конституційними правами боржника, які захищаються ДВС.  

Таким чином назріла нагальна потреба переглянути перелік інформації, 

що може бути віднесена до службової інформації ДВС шляхом її 

обговорення в рамках засідань громадської ради при ДВС. Потребують 

врегулювання правила поводження із службовою інформацією та її носіями 

працівниками ДВС шляхом розробки та прийняття інструкція про порядок 

забезпечення доступу до публічної інформації в ДВС, переліку відомостей, 

що складають службову інформацію в діяльності ДВС та інструкції про 

порядок роботи із службовою інформацією, які будуть враховувати 

специфіку виконавчого провадження та діяльності ДВС.  

Без ґрунтовного правового регулювання системи інформаційного 

забезпечення діяльності ДВС та організації єдиного інформаційного 

простору виконавчого провадження діяльність ДВС не буде ефективною . 

Сучасні дослідження інформаційного забезпечення суб’єктів владних 

повноважень проводили різні науковці. Так, Г.А. Титоренко - як 

найважливіший елемент інформаційних систем і інформаційних технологій, 

призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого 

об’єкта і який є основою для ухвалення управлінських рішень», і включає в 

себе сукупність єдиної системи показників, потоків інформації - варіантів 

організації документообігу; систем класифікації і кодування економічної 

інформації, уніфіковану систему документації і різні інформаційні масиви 

(файли), що зберігаються в машині і на машинних носіях та мають різний 

ступінь організації [108]; Є.Д. Бондаренко – як процес задоволення потреб в 

інформації, заснованої на застосуванні спеціальних засобів і методів її 

одержання, опрацювання, накопичення і видачі в зручному для використання 

виді, а структура цього забезпечення включає інформаційний фонд та 

спеціальні прийоми і методи інформаційного забезпечення [33]. P.A. 

Калюжний, досліджуючи інформаційне забезпеченням системи управління 
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пропонує розуміти його як поєднання усієї інформації, що використовується, 

специфічних засобів і методів її опрацювання, а також діяльність фахівців 

щодо ефективного використання даних, відомостей, знань в організації 

управління конкретною системою [123, c. 9]. Вивчаючи інформаційне 

забезпечення управління С.М. Петренко, вважає, що ним є сукупність 

реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного 

складу, розміщення і форм організації, метою є своєчасне надання необхідної 

і достатньої інформації для прийняття управлінських рішень, що 

забезпечують ефективну діяльність як підприємства в цілому, так і його 

структурних підрозділів [283, с.20]. Безпосередньо інформаційне 

забезпечення як незалежне поняття JI.B. Балабанова пропонує розуміти як 

сукупність дій з надання необхідної для управлінської діяльності інформації 

в зазначене місце на основі певних процедур із заданою періодичністю [19, с. 

9]; В.В. Лушером під інформаційним забезпеченням органів прокуратури 

України пропонується розуміти комплекс нормативно-правових, 

організаційно-управлінських, науково-технічних та інших заходів поєднання 

усієї інформації, що використовується в органах прокуратури, специфічних 

засобів і методів її оброблення, використання, дослідження, зберігання та 

захисту. Така діяльність охоплює надходження, рух та перетворення 

інформації, методи її зберігання та передавання. Інформаційне забезпечення 

в органах прокуратури включає в себе, зазначає Лушер В.В., роботу з 

інформаційними ресурсами, інформаційним програмним забезпеченням, а 

також з аналізом інформації (інформаційно-аналітичну роботу) [180, с. 340]. 

З наведеного можна зробити висновок, що зміст та система інформаційного 

забезпечення як багатостороннього явища ще не конкретизувався у рамках 

правової науки. 

Цільова складова системи інформаційного забезпечення, за 

результатами дослідження Є. Шевченко, спрямована на підтримання: 

а) актуальності інформації, яка відображає реальний стан справ у відповідних 

сферах діяльності за визначений період; б) об’єктивності даних, які 



239 

відображають достовірність стану справ; в) повноти відбиття явищ таким 

чином, що дає можливість визначитися щодо пріоритетних напрямів 

діяльності; г) погодженості та інформаційної єдності показників, завдяки 

чому первинні дані не суперечать зведеним та похідним; д) можливості 

виконання таких функцій управлінського процесу, як облік та аналіз, 

прогнозування та планування, координація та контроль [494, с.119–122].  

З урахуванням зазначених вище концепцій вважаємо за необхідне 

сформулювати авторське поняття системи інформаційного забезпечення 

державної виконавчої служби України як частини управлінської діяльності з 

аналізу, планування і підготовки управлінських рішень, яка представляє 

собою непереривний процес обробки та використання інформації про стан 

функціонування системи державної виконавчої служби, яка здійснюється за 

допомогою інформаційних засобів та методів, призводить до формуванням 

інформаційних фондів, та спрямована на забезпечення належного 

функціонування системи державної виконавчої служби України [231, c. 126]. 

Пов’язаним із цим поняттям є поняття єдиний інформаційний простір 

виконавчого провадження, який ми розуміємо як сукупність інформаційних 

ресурсів (баз, банків даних, реєстрів), технології їх ведення і використання, 

інформаційно-телекомунікаційних систем та сітей, що функціонують на 

підставі єдиних принципів і за загальними правилами, забезпечуючи 

взаємодію суб’єктів виконавчого провадження, з метою задоволення їх 

інформаційних потреб. 

Зрозуміло, що формування і розвиток єдиного інформаційного 

простору виконавчого провадження і відповідного технологічного середовища – 

проблема міжгалузева. Вона потребує вирішення складних організаційно-

технічних задач, значних затрат і не може бути вирішена одноособово тільки 

Міністерством юстиції України. Тим більше, необхідно розуміти, що створення 

єдиного інформаційного простору виконавчого провадження є об’єктивна 

необхідність системи виконавчого провадження та аспектом покращення 
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діяльності Державної виконавчої служби України, що повинно 

супроводжуватись відповідним рівнем інформатизації підрозділів ДВС. 

Окремі напрацювання у в цьому напрямку все ж існують. Так, 

погодимося з висновками О.С. Клименка про те, що складовою об’єкту 

діяльності державної виконавчої служби виступають сучасні технології 

забезпечення виконавчого провадження [139], до яких ми, в свою чергу, 

віднесемо й інформатизацію основних процесів, що здійснюються 

Державною виконавчою службою України. На підставі окресленого, виникає 

необхідність у формулюванні основних аспектів інформатизації діяльності 

ДВС України. 

Загальні питання вирішення проблем інформатизації Україні на 

законодавчому рівні висвітлюються Концепцією Національної програми 

інформатизації, затвердженої Законом України «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 року [74], Державною 

програмою інформаційно-телекомунікаційного забезпечення 

правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із 

злочинністю, затвердженою постановою КМУ від 08.04.2009 № 321 [160], 

Концепцією Державної цільової науково-технічної програми використання в 

органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом, 

затвердженої розпорядженням КМУ від 23 грудня 2009 р. N 1588-р [456], 

Указом Президента України від 31 січня 2006 р. № 80 «Про Єдину 

комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань 

боротьби зі злочинністю» [456] тощо. Таким чином, ми бачимо, що 

актуальність визначеного нами питання підтверджується й значним 

інтересом, який приділяється на державному рівні інформатизації органів 

державної влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних 

органів. Згідно окреслених нормативно-правових актів одним із пріоритетів 

розвитку інформаційного суспільства в Україні є інформатизація органів 

державної влади, яка повинна сприяти забезпеченню прозорості та 

відкритості їх діяльності та підвищенню ефективності функціонування, 
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поліпшенню якості надання населенню інформаційних послуг, інтеграції 

України до глобального інформаційного простору.  

Здійснення інформатизації залежить насамперед від рівня розвитку 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, у тому числі від використання 

програмного забезпечення, необхідного для виконання органами державної 

влади покладених на них завдань. Однак, на сьогоднішній день питання 

інформатизації відділів Державної виконавчої служби України не 

знаходяться на належному рівні.  

Важливим елементом системи інформаційного забезпечення 

діяльності органів ДВС є функціонування їх сайтів. Загалом відповідно до 

Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади при 

формуванні інформаційної структури веб-сайту органу виконавчої влади 

слід користуватися одним з таких принципів: на сайті повинні бути 

представлені дві суттєво різні групи об'єктів, а саме інформація 

відповідно до компетенції органу виконавчої  влади та інформація власне 

про орган виконавчої влади [294].  

Порядком оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

органів виконавчої влади визначається наступне коло інформації для 

публічного оголошення так, на офіційному веб-сайті органу виконавчої 

влади розміщується така інформація:  

1) для міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 

найменування органу; основні завдання та нормативно-правові засади 

діяльності; структура та керівництво органу; прізвища, імена та по батькові 

керівників; місцезнаходження апарату, урядових органів державного 

управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних 

структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, 

номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів та електронної 

пошти); основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по 

батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 
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плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них; 

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих 

актів і аналіз їх регуляторного впливу; звіти про відстеження 

результативності прийнятих органом регуляторних актів; відомості про 

регуляторну діяльність органу; перелік та порядок надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які 

перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання 

таких послуг; відомості про взаємодію з громадською радою при органі 

виконавчої влади; відомості про проведення консультацій з громадськістю, 

громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності; 

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян 

до органу; розпорядок роботи органу та час прийому керівництва; 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління 

органу; цільові програми у відповідній сфері; відомості про проведення 

закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; державні інформаційні 

ресурси з питань, що належать до компетенції органу; поточні та заплановані 

заходи і події у відповідній сфері; відомості про наявні вакансії; 

2) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської 

та Севастопольської міської держадміністрації: найменування органу; 

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; структура та 

керівництво органу; прізвища, імена та по батькові керівників; 

місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові 

адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та офіційних 

веб-сайтів районних, районних у містах Києві та Севастополі 

держадміністрацій); основні функції структурних підрозділів, а також 

прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх 

керівників; нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції 

органу; плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до 

них; повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти 
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цих актів і аналіз їх регуляторного впливу; звіти про відстеження 

результативності прийнятих органом регуляторних актів; відомості про 

регуляторну діяльність органу; перелік та порядок надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які 

перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання 

таких послуг; відомості про взаємодію з громадською радою при органі 

виконавчої влади; відомості про проведення консультацій з громадськістю, 

громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності; 

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян 

до органу; розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва; 

виконання бюджету відповідного рівня; показники розрахунків за 

енергоносії; відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних 

платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, 

розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня; 

установи і заклади соціальної сфери; підприємства, установи та організації, 

що належать до сфери управління органу; цільові програми у відповідній 

сфері; відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні 

кошти; поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; відомості 

про наявні вакансії; перелік комунальних підприємств, правоохоронних 

органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів 

телефонів, розпорядку роботи; порядок оскарження рішень, прийнятих 

органом відповідного рівня; державні інформаційні ресурси з питань, що 

належать до компетенції органу. 

3) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 

та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують 

інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі 

держадміністрації: найменування органу; основні функції та нормативно-

правові засади діяльності; структура та керівництво органу; 
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місцезнаходження органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та 

інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів); 

основні завдання структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по 

батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 

плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них; 

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих 

актів і аналіз їх регуляторного впливу; звіти про відстеження 

результативності прийнятих органом регуляторних актів; відомості про 

регуляторну діяльність органу; порядок реєстрації, ліцензування окремих 

видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, 

необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові 

рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо); розпорядок 

роботи керівництва і працівників органу; відомості про виконання бюджету 

відповідного рівня; показники виплати заробітної плати, грошового 

забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; показники 

розрахунків за енергоносії; відомості про сплату місцевих податків і зборів, 

комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам 

платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного 

рівня; установи і заклади соціальної сфери; відомості про проведення 

закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; перелік комунальних 

підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням 

адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи [292]. 

Результати вивчення інформаційного наповнення сайтів підрозділів 

ДВС свідчать, що інформація, розміщена в них, неоднорідна, є сайти органів 

ДВС, що можуть бути прикладом системності, повноти, актуальності, 

оперативності оновлення інформації, як, наприклад, сайт Державної виконавчої 

служби Запорізької області. На наш погляд, департаменту ДВС Міністерства 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5vd6W3JfUAhXEVSwKHbESAC8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdvs-zp.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHpeTp7Of_8STvq51YMBUOg7r0G5g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5vd6W3JfUAhXEVSwKHbESAC8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdvs-zp.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHpeTp7Of_8STvq51YMBUOg7r0G5g
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юстиції слід розробити наказ про наповнення та оновлення сайтів органів ДВС, 

що сприятиме підвищенню рівня довіри громадян до ДВС. 

Результати анкетування громадян щодо наповненості сайтів ДВС 

свідчать, що для 49,1% опитаних громадян на веб-сайтах Управління юстиції 

недостатньо висвітлюється інформація про діяльність ДВС, для 35,0 % – 

достатньо, а 15,9% вагаються з відповіддю (Додаток А). 

Основним нормативно-правовим актом національного законодавства, 

яким передбачено право осіб на доступ до публічної інформації, є 

Конституція України. До спеціального законодавства, котрим врегульовано 

зазначені відносини, належить Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» [326]. Аналіз ч. 1 ст. 1 Закону свідчить, що законодавець, даючи 

визначення терміну «публічна інформація», не конкретизував сферу 

діяльності суб'єкта владних повноважень або коло його обов’язків, у процесі 

виконання яких може бути отримана або створена запитувана інформація 

[326]. Наголос робиться лише на тому, що публічна інформація повинна 

створюватися в процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством. 

9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України за №319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до публічної інформації у формі відкритих даних», яким вносяться 

зміни до низки законів про доступ до публічної інформації у формі відкритих 

даних. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна 

інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення 

електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її 

подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати 

публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і 

регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних та на своїх веб-сайтах. Публічна інформація у формі відкритих даних є 

дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення [308].  
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Таким чином, було з’ясовано, що відсутній нормативно-правовий акт, 

наприклад у вигляді Наказу Мінюсту про зміст та порядок наповнення сайтів 

органів ДВС. Хоча на сайті Міністерства юстиції є посилання на всі наявні сайти 

органів ДВС, вивчення змісту яких свідчить про строкате наповнення сайтів, 

різні роки оновлення інформації, різну повноту викладення інформації тощо. 

Зазначене створює передумови для розробки та прийняття на рівні Міністерства 

юстиції України підзаконного акта, що регулював би ці питання.  

 

2.6. Правові засади взаємодії державної виконавчої служби з 

суб’єктами публічного та приватного права 

 

Актуальність дослідження проблеми взаємодії органів примусового 

виконання судових рішень обумовлюється необхідністю підвищення якості 

виконання судових рішень і, як наслідок, ролі й авторитету судової влади.. 

На проблеми виконання рішень юрисдикційних органів звертають увагу і 

науковці і юристи-практики. Окремі аспекти функціонування органів 

примусового виконання судових рішень досліджувалися в працях: 

М.Г. Авдюкова, А. М. Авторгова, Ю. М. Грошевого, М. А. Гурвіча, 

Т.Н. Добровольської, П. П. Заворотька, В. Т. Маляренка, Д. Я. Малєшина, 

І. Є. Марочкіна, І. Б. Морозової, А. І. Перепелиці, Д. М. Притики, 

А. О. Селіванова, А. К. Сергун, В. В. Сердюка, Є. В. Фесенка, С. Я. Фурси, 

Н. М. Чепурнової, Н. А. Чечіної, І. У. Чіналієвої, М. С. Шакарян, 

С. В. Щербак, В. П. Шибіко, М. Й. Штефана, О. З. Хотинської та ін. 

Координація діяльності державної влади спільно з правоохоронними 

органами щодо боротьби із злочинністю є пріоритетним завданням держави і 

полягає в такому: 1) дотримання законності при здійсненні заходів; 2) 

планова основа координації; 3) компетенції кожного органу, невтручання у 

виняткову компетенцію інших органів; 4) ініціативи кожним органом; 5) 

рівність прав учасників координації, їх самостійність у здійсненні прийнятих 

рекомендацій [145].  
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Ґрунтуючись на дослідженнях у сфері організації взаємодії, 

Гречанюк С. К. визначає такі елементи цієї теорії: 1) категоріальний апарат 

(основні поняття); 2) загальний базовий механізм організації взаємодії 

(нормативна основа, управлінські рішення щодо взаємодії, її основні 

принципи, форми, способи організації); 3) Специфікація взаємодії залежно 

від особливостей суб‘єктів взаємодії (виду, функцій, завдань окремих 

правоохоронних органів); 4) спеціальні питання організації взаємодії 

(конфліктність та її усунення; недостатність нормативного підґрунтя та 

шляхи його удосконалення; контроль та нагляд за взаємодією) [61, c. 9]. 

До основних структурних елементів взаємодії Гречанюк С. К. 

відносить: суб'єктів взаємодії; обґрунтованість і необхідність взаємодії; 

правові підстави взаємодії; організаційні форми взаємодії; тактику взаємодії; 

напрями взаємодії [61, c. 9]. Гречанюк С. К, зазначає, що організація 

взаємодії по своїй суті є управлінською діяльністю, а точніше соціальним 

управлінням. Спираючись на дослідження наукової літератури у сфері 

організації управління, дисертант доходить висновку, що координатором 

взаємної діяльності в більшості випадків є кримінально-виконавчі установи, а 

також класифікує форми взаємодії на таких засадах: 1. За нормативним 

регулюванням (передбачені (прямо або опосередковано) Кримінально-

виконавчим кодексом України, врегульовані відомчими актами Державного 

департаменту України з питань виконання покарання, а також міжвідомчими 

нормативними актами). 2. За способом здійснення співробітництва (спільна 

або погоджена робота, обмін інформацією). 3. За рівнями взаємодії 

(організаційні, тактичні). 4. За обов’язковістю організації взаємодії 

(обов’язкова взаємодія, взаємодія, що сприяє організації діяльності (не 

носить обов’язкового характеру)). При цьому передбачається, що взаємодія 

може мати як постійний, так і епізодичний та разовий характер [61, c. 10]. 

Важливим напрямком розвитку інформатизації ДВС є організація 

регулярної інформаційної взаємодії ДВС України з органами виконавчої і 

законодавчої влади, іншими підприємствами, установами, організаціями як 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%9A.$%3C.%3E%29
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на територіальному, так і на муніципальному рівні. У кінцевому результаті 

це повинно забезпечити вирішення головної задачі, яка стоїть перед ДВС 

України – виконання державних гарантій забезпечення громадян належним 

рівнем виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів. На 

сучасному рівні правової регламентації організації роботи щодо 

інформаційної взаємодії державних виконавців з центральними органами 

виконавчої влади регламентована, зокрема спільним наказом Міністерства 

юстиції України та Міністерства внутрішніх справ № 1480/5/868 від 8 жовтня 

2012 р. «Про організацію роботи щодо інформаційної взаємодії Міністерства 

юстиції України [380], Міністерства внутрішніх справ України та Державної 

виконавчої служби України, спільним наказом Міністерства юстиції України 

та Міністерства фінансів України № 3639/5/1085 від 13 грудня 2016 р. «Про 

затвердження Порядку надання інформації Державною фіскальною службою 

України на запити органів державної виконавчої служби та приватних 

виконавців» [359], наказом Міністерства юстиції України 07.12.2016 № 

3596/5 та Постановою Фонду України від 07.12.2016 № 28-1 «Про 

затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на 

запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців» [360].  

Ефективна взаємодія правоохоронних органів, наголошує 

Гречанюк С. К., багато в чому стримується неузгодженістю і суперечністю 

відомчих нормативних правових актів. Чинна міжвідомча нормативна 

правова база, що регламентує взаємодію правоохоронних органів, не повною 

мірою забезпечує ефективність і комплексність вирішення завдань 

гарантування правового порядку у державі, характеризується відсутністю 

єдиних підходів до організації, проведення й інформаційного забезпечення 

спільних заходів [60, c. 10]. 

Враховуючи комплексність та складність процедури та процесу 

примусового виконання рішень, важко уявити їх ефективність без 

злагодженої взаємодії органів примусового виконання рішень: державних 

виконавців, приватних виконавців та інших органів і їх посадових осіб. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/zb607-16/paran6#n6


249 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначає 

Сергієнко Н.А., їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, 

тому виконавці не можуть перебирати на себе повноваження інших органів 

[419, c. 58]. Коваль Г.В. та Бадалова О.С. зазначають, що правоохоронні 

органи мають різну, чітко розмежовану компетенцію: вони організаційно 

самостійні і незалежні один від одного. Мета у них одна – зміцнення 

законності і правопорядку. Саме спільність мети передбачає потребу в 

координації їх діяльності, що сприяє кращому використанню сил і засобів 

державних органів, усуненню дублювання в їх роботі та перешкоджає такому 

положенню, коли відомчі інтереси ставляться вище за загальнодержавні. 

Єдність завдань і кінцева мета, що стоять перед органами юстиції – 

державною виконавчою службою, органами внутрішніх справ, 

прокуратурою, судами і митною службою, з одного боку, і різні 

організаційно-правові основи, адміністративна незалежність цих органів 

один від одного, з іншого, на думку Коваль Г.В. та Бадалова О.С., 

потребують взаємного в сил і можливостей на користь досягнення спільних 

цілей. Ці науковці стверджують, що на сьогодні розроблено систему 

координаційних зв’язків державних і органів в центрі і на місцях, 

удосконалено їх принципи, види і форми [145]. 

Взагалі поняття взаємодії визначив Гречанюк С. К. як організовану у 

відповідності з вимогами чинного законодавства узгоджену за цілями, місцем 

та часом спільна діяльність органів та установ ДПтС України з державними 

та неурядовими інституціями, яка спрямована на досягнення цілей та завдань 

взаємодіючих суб‘єктів, при цьому об’єднуючою пріоритетною метою є 

здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних 

покарань [60, c. 9]. Цей же науковець під внутрішньосистемною взаємодією 

пропонує розуміти організовану у відповідності з вимогами чинного 

законодавства, узгоджену за цілями, місцем та часом спільну діяльність 

підрозділів органів та установ ДПтС України, яка спрямована на досягнення 
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цілей та завдань, передбачених державною політикою у сфері виконання 

кримінальних покарань. Особливостями цієї взаємодії наполягає цей 

науковець, що суб‘єкти взаємодії є структурними елементами однієї системи 

(ДКВС України); спільна діяльність має одну пріоритетну, стратегічну мету 

(реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань), 

проте конкретні тактичні завдання можуть бути різними; відносини взаємодії 

часто переплітаються з координацією і контрольною діяльністю. Під 

взаємодією структурних підрозділів установи ДПтС України необхідно 

розуміти нормативно встановлену, структурно і функціонально закріплену 

систему спільних або узгоджених за завданнями, напрямками і часом дій, 

здійснюваних для вирішення оперативних і службових завдань та виконання 

покладених на ці підрозділи функцій з метою ефективного виконання 

покарання у виді позбавлення волі [60, c. 25]. Ми підтримуємо позицію 

Гречанюк С. К та вважаємо можливим застосувати його концепцію і до 

органів ДВС. Тому  з урахуванням особливостей діяльності ДВС під її 

взаємодією із суб’єктами приватного та публічного права можна розуміти: 

організовану у відповідності з вимогами чинного законодавства узгоджену за 

цілями, місцем та часом спільна діяльність органів ДВС в України з 

суб’єктами приватного та публічного права, яка спрямована на досягнення 

цілей та завдань взаємодіючих суб‘єктів, при цьому об’єднуючою 

пріоритетною метою є забезпечення своєчасного, повного і неупередженого 

виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом. 

Так, під взаємодією структурних підрозділів органів ДВС в Україні 

необхідно розуміти нормативно встановлену, структурно і функціонально 

закріплену систему спільних або узгоджених за завданнями, напрямками і 

часом дій, здійснюваних для вирішення службових завдань та виконання 

покладених на ці підрозділи функцій з метою своєчасного, повного і 

неупередженого виконання рішень, примусове виконання яких передбачено 

законом. 
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Ми підтримуємо концепцію Коваль Г.В. та Бадалової О.С., що на 

сьогодні на практиці здійснюється два основних види координації та 

взаємодії – комплексно-територіальна і відомчо-галузева. Перша полягає в 

розробці, обговоренні і здійсненні всієї сукупності соціально-економічних, 

організаційних, правових заходів у межах певного регіону. Друга – у 

координації діяльності державних органів і громадських організацій щодо 

пропаганди правових знань і правового виховання населення. Особлива роль 

у цьому процесі належить Міністерству юстиції України і його органам, на 

які безпосередньо покладено функції з координування. Координація 

взаємодії здійснюється не лише за допомогою відповідних структурних 

підрозділів органів юстиції, але і через координаційно-методичні ради з 

правової освіти населення. Такі міжвідомчі консультативні органи діють при 

міських і районних управліннях юстиції. Координація, як правило, полягає в 

плануванні і проведенні тих чи інших заходів. При цьому вона не повинна 

суперечити правовим і організаційним основам діяльності органів, що беруть 

участь у ній і діють у межах своєї компетенції згідно з розробленими 

координаційними планами, які складаються на певний календарний період 

(як правило, на рік). На досягнення потрібних цілей такі форми реалізації 

спільних заходів, як проведення, а потім обговорення їх підсумків на 

координаційних радах із залученням представників зацікавлених організацій, 

внесення пропозицій та рекомендацій до відповідних органів тощо [145]. 

Історично так склалося, що предметом наукових досліджень 

найчастіше становились відносини взаємодії виконавців та судів, а взаємодія 

держаних виконавців із поліцією, прокуратурою, податковою службою 

Державним пенсійним фондом, громадськими організаціями, банками та 

іншими суб’єктами приватного та публічного права не були предметом 

комплексних ґрунтовних досліджень.  

Результати анкетування державних виконавців ДВС свідчать, що 

частіше за інших працівники ДВС взаємодіють із такими субєктами 

публічної адміністрації, як: суди (18,4 %); поліція (14,9%); Державна митна 
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служба (12,9%); Державний пенсійний фонд (12,7%); Державна прикордонна 

служба (11,6%); прокуратура (8%); нотаріат (6,5%); Державне казначейство 

(4,9%); податкова міліція (4,1%); податкова служба (1,7%); Служба безпеки 

України (1,3%); інші суб’єкти (3%) (Додаток А, рис. 5). 

Взаємодія ДВС та судів відбувається за судовими провадженнями, що 

пов’язані із виконавчим провадженням. Так, Сергієні Н. А. запропонувала 

класифікацію судових проваджень, пов’язаних з виконавчим провадженням 

по виконанню судових рішень у цивільних справах в Україні, за критеріями:  

а) які безпосередньо пов’язані із виконавчим провадженням (основні), а саме 

щодо: 1) заміни сторони виконавчого провадження; 2) зупинення виконання 

рішення; 3) визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню; 4) 

відстрочки, розстрочки виконання, зміни чи встановлення способу і порядку 

виконання; 5) укладення мирової угоди у процесі виконання судового 

рішення; 6) відмови стягувача від примусового виконання; 7) роз’яснення 

рішень; 8) повороту виконання; 9) вирішення питання про тимчасове 

влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу; 10) вирішення 

питання про оголошення розшуку боржника або дитини; 11) вирішення 

питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи; 

12) вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що 

знаходяться на рахунках; 13) визначення частки майна боржника у майні, 

яким він володіє спільно з іншими особами; 14) - вирішення питання про 

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника-фізичної 

особи або керівника боржника-юридичної особи; 15) оцінки законності 

вчинення виконання рішень;  б) які опосередковано пов’язані з виконавчим 

провадженням (похідні), а саме щодо: 1) виправлення помилки у 

виконавчому листі; 2) поновлення пропущеного строку для пред’явлення 

виконавчого документа до виконання; 3) видачі дубліката виконавчого листа 

або судового наказу [420]. 

Ч. 2 ст. 14, підпункту 15 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче 

провадження» передбачена можливість залучення виконавцем працівників 
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поліції під час здійснення виконавчого провадження. Цілі, для досягнення 

яких залучаються працівники поліції виконавцем, визначені пунктом 2 

розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, 

затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 

489/20802, а саме : забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання, 

припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття 

заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю виконавців, 

фізичних осіб, що виникли при проведенні виконавчих дій щодо 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. Наведене 

відображено й у положеннях підпункту 26 частини першої статті 23 Закону 

України «Про Національну поліцію» [377].  

Деякими науковцями, наприклад М. В. Голубом та О.О. Чумаком 

висловлювались ідеї щодо створення у складі Державної виконавчої служби 

підрозділу силової підтримки. Результати анкетування працівників ДВС 

показали, що 61,8 % опитаних державних виконавців підтримують цю 

пропозицію, але 33,3% зазначили, що такий підрозділ не потрібен, достатньо 

взаємодії з іншими правоохоронними органами при забезпечення виконання 

рішень  (Додаток А). 

На думку М.В. Голуба, це питання стало актуальним під час 

проведення аналізу проходження процесу виконання судових рішень під час 

масових заходів, насамперед політичної спрямованості [52, c. 86]. Як 

аргумент на користь ефективності такої пропозиції В. М. Голуб наводить 

приклад організації роботи служби федеральних маршалів США, яка 

передбачає не тільки безпосереднє виконання судових рішень, а в разі 

необхідності і силові дії [52, c. 87]. Проте чинне законодавство не передбачає 

можливість застосування сили під час примусового виконання, також 

дефіцит Державного бюджету України не дозволить створити нові 

структурні елементи в системі органів примусового виконання рішень. 

Відповідно до абз. 2 частини4 четвертої статті 18 Закону України «Про 

виконавче провадження», пункт 2 розділу ІІ Інструкції з організації 
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примусового виконання рішень Залучення для проведення виконавчих дій 

працівників поліції здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, 

яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем 

проведення виконавчої дії [304; 333].  

Як виявляє Сергієні Н., визначення в законодавстві саме постанови 

виконавця як підстави залучення працівників поліції до участі у здійсненні 

виконання рішень заслуговує на увагу в тому контексті, що подеколи не 

виконавець, а суд санкціонує вчинення певних виконавчих дій чи можли- 

вості подальшого вчинення певних виконавчих дій, наприклад, суд 

санкціонує розшук боржника-фізичної особи, дитини, суд санкціонує привід 

боржника. При цьому, як видається Сергієні Н., сам по собі привід не є 

виконавчою дією, а є необхідною передумовою вчинення в подальшому 

виконавцем виконавчих дій після фактичного приводу боржника-фізичної 

особи до виконавця [419]. З огляду на зазначене, на практиці необхідно 

з’ясувати чи за наявності ухвали суду про розшук боржника-фізичної особи 

чи дитини або привід боржника, чи потрібна постанова державного 

виконавця про залучення працівників поліції.  

Часто відповідні ухвали суди надсилають безпосередньо до органів 

поліції для виконання, тобто для [464; 462] безпосереднього розшуку, 

приводу, про що свідчить судова практика [461, 460]. Обов’язковість і 

виконуваність судових рішень, що набрали законної сили, відповідно, 

наприклад, до ст. 14 ЦПК України, зобов’язує органи поліції виконувати 

відповідні ухвали безпосередньо, без потреби винесення виконавцем ще й 

постанови про залучення працівників поліції. Якщо ж таких судових ухвал 

немає, чи вони не спрямовуються одразу до органів поліції, то за 

необхідності залучення виконавцем працівників поліції до вчинення 

виконавчих дій обов’язковим є винесення виконавцем відповідної постанови.  

Сергієні Н., визначає конкретні випадки взаємодії виконавців та 

працівників поліції у виконавчому провадженні. На думку цього науковця 

взаємодія державного виконавця та органів поліції має місце у разі при 
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мусового входження виконавця до житла чи іншого володіння фізичної 

особи, на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника-

фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, 

належні боржникові від інших осіб, проведенні в них огляду, у разі потреби 

примусового відкриття їх виконавцем, опечатування таких приміщень, 

арешту, опечатування та вилучення належного боржникові майна, яке там 

перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення (підпункт 

четвертий частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче 

провадження», підпункт 2.1. Інструкції про порядок взаємодії органів 

внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при 

примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), 

затвердженої спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ України та 

Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 [118]. Взаємодія 

виконавців та працівників поліції, зазначає Сергієні Н., має місце також у 

процесі здійснення примусового виселення, примусового вселення. Згідно з 

приписами частини четвертої статті 66 Закону України «Про виконавче 

провадження», примусове виселення здійснюється у присутності понятих за 

участю працівників поліції. Аналогічні положення містить підпункт 6 

розділу ІХ Інструкції з організації примусового виконання рішень, підпункт 

2.1. Інструкції про порядок взаємодії. При цьому норми частини першої 

статті 66 Закону України «Про виконавче провадження» пов’язують початок 

саме примусового виконання рішення про виселення з невиконанням 

рішення боржником самостійно у строк, визначений частиною шостою статті 

26 наведеного НПА. Даний вид виконавчого провадження, зазначає 

Фурса С.Я., відрізняється значною емоційною напруженістю, оскільки 

порушується звичний порядок життя боржника [475, c. 715]. Працівники 

поліції, як вважає Сергієні Н., безпосередньо виконують ухвали судів про 

привід боржника, розшук боржника або дитини у виконавчому провадженні. 

Приписи підпункту чотирнадцятого частини третьої статті 18 Закону України 

«Про виконавче провадження» передбачають право виконавця звертатися до 
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суду щодо застосування до боржника, який без поважних причин не з’явився 

за викликом виконавця, приводу. У судових рішеннях, інформує Сергієні Н., 

нерідко зазначається, що привід за своєю правовою природою є заходом 

процесуального примусу, що полягає у затриманні і примусовому доставлені 

особи для забезпечення її участі у провадженні у разі, якщо цю особу було 

належним чином викликано, але вона не з’явилася без поважних причин або 

без повідомлення про причини неприбуття [468; 466; 419]. Суб’єктами 

доказування є учасники процесу, які мають передбачене цивільним 

процесуальним законодавством право приймати юридично значущі рішення, 

що впливають на предмет і межі доказування, а також на подання, 

дослідження й оцінку доказів [469, c. 18]. 

Аналіз судової практики свідчить, що у разі доведеності належного 

повідомлення боржника про потребу з’явитись за викликом виконавця та 

неявки боржника за викликом без поважних причин суди задовольняють 

відповідні заяви виконавців про привід боржника (як приклад див. ухвали: 

[461; 468]), а за відсутності такого доведення – відмовляють у їх задоволенні 

(як приклади див. ухвали: [465]).  

Працівники поліції здійснюють фактичний розшук боржника, дитини 

за відповідними ухвалами суду, транспортних засобів боржників за 

постановами виконавців (частина третя статті 36 Закону України «Про 

виконавче провадження», розділ 3 Інструкції про взаємодію).  

Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майдан- 

чиках чи стоянці виявленого у результаті розшуку транспортного засобу 

боржника здійснюються відповідно до Порядку тимчасового затримання та 

зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 

1102 [447] (зокрема, тимчасове затримання транспортного засобу 

здійснюється також у разі виявлення транспортного засобу боржника, 

оголошеного в розшук відповідно до статті 36 Закону України «Про 

виконавче провадження». 



257 

У контексті здійснення розшуку боржника-фізичної особи органами 

поліції варто звернути увагу на Порядок розшуку боржника-фізичної особи, 

затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.08.2008 

№ 408 [449]. Положення чинної редакції Закону України «Про виконавче 

провадження» не містять переліку видів виконавчих проваджень, у яких 

можливе оголошення розшуку боржника-фізичної особи. Підпункт 1.2. 

Порядку розшуку передбачає, що цей Порядок розроблений відповідно до 

статей 78, 375 Цивільного процесуального кодексу України. Згідно з 

частиною першою статті 375 ЦПК України, розшук боржника або дитини, 

привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за 

останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи 

місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) 

стягувача. Наведені обставини мають бути доказані виконавцем, який 

звертається до суду для вирішення даного питання. Як свідчить судова 

практика, засобами доказування наведених обставин можуть бути: довідки 

про місце проживання, акти виконавця за результатами виходу за місцем 

проживання тощо [462; 467]. Однак нинішній стрімкий розвиток 

інформаційних технологій, інформатизації зумовлює постановку питання 

щодо можливості отримання інформації в мережі Інтернет (наприклад, зі 

сторінок у соціальних мережах) для її використання як доказової [127, c. 

119]. 

Ще одним видом взаємодії ДВС із правоохоронними органами є 

взаємодія із податковою міліцією, яка відбувається відповідно до Наказу 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку взаємодії органів 

державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому 

виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за 

позовами органів державної податкової служби» N 60/5; 304 від 03.07.2002. 

Відповідно до цього документу Підставою для залучення державними 

виконавцями працівників податкової міліції при примусовому виконанні 

рішень судів про стягнення на користь держави за позовами органів 
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державної податкової служби є постанова державного виконавця, 

затверджена начальником відділу державної виконавчої служби та скріплена 

печаткою. Працівники податкової міліції залучаються державними 

виконавцями при проведенні примусових заходів виконання рішень судів про 

стягнення коштів на користь держави, винесених за позовами податкових 

органів, з метою надання допомоги державним виконавцям щодо виїзду на 

місця виконання рішень та супроводження працівників органів державної 

виконавчої служби при примусовому входженні до приміщень та сховищ 

підприємств-боржників.  

Про залучення працівників органів податкової міліції для проведення 

виконавчих дій державним виконавцем виноситься постанова. постанові 

державного виконавця зазначаються назва виконавчого документа, на 

підставі якого здійснюється примусове виконання рішення, дата його видачі 

та номер, назва органу, який видав виконавчий документ, резолютивна 

частина рішення, підстави для необхідності залучення працівників органів 

податкової міліції, кількість працівників органів податкової міліції, яка 

необхідна для проведення виконавчих дій, час та місце проведення 

виконавчих дій.  

Постанова державного виконавця про залучення працівників 

податкової міліції для проведення виконавчих дій не пізніше ніж за три дні 

до запланованого часу проведення виконавчих дій направляється керівнику 

відповідного органу державної податкової служби. Керівник відповідного 

органу державної податкової служби в залежності від місця проведення 

виконавчих дій та характеру примусових заходів виконання рішення надає 

розпорядження підпорядкованому керівнику підрозділу податкової міліції 

щодо направлення необхідної кількості працівників органів податкової 

міліції для забезпечення проведення державним виконавцем виконавчих дій.  

Про одержання постанови державного виконавця та прийняте рішення 

щодо виділення працівників податкової міліції для участі у проведенні 

виконавчих дій керівник органу державної податкової служби письмово 



259 

повідомляє державного виконавця не пізніше наступного дня після її 

отримання [354; 46].  

Законодавчо було закріплено і співпрацю з органами прокуратури, що 

регулювалась спільним наказом № 642/5/32 від 13.04.2009 р. між 

Генеральною прокуратурою і Мін’юстом «Про затвердження Порядку 

взаємодії органів державної виконавчої служби та органів прокуратури при 

направленні та розгляді подань державних виконавців про притягнення 

винних осіб до кримінальної відповідальності» [248]. У ньому зазначалось, 

що з метою забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби та 

прокуратури за примусового виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб) слід забезпечити повний та своєчасний розгляд органами 

прокуратури подань державних виконавців про притягнення винних осіб до 

кримінальної відповідальності. Цей Порядок був спрямований на 

забезпечення ефективної взаємодії між органами державної виконавчої 

служби та прокуратури з питань притягнення винних осіб до кримінальної 

відповідальності. У разі умисного невиконання службовою особою вироку, 

рішення, ухвали чи постанови суду, що набрали законної сили, або 

перешкоджання виконанню, розтрати, відчуження, приховування, підміни, 

пошкодження майна або інших незаконних дій з майном, на яке накладається 

арешт або яке описано, чи порушення обмеження права користуватися таким 

майном, що здійснене особою, якій це майно ввірено; здійснення 

представником банківської або іншої фінансової установи банківських 

операцій з коштами (вкладами), на які накладено арешт, вчинення опору 

державному виконавцеві, представникові влади чи працівникові 

правоохоронного органу при проведенні виконавчих дій; наявності ознак 

іншого злочину, віднесеного законом до підслідності прокуратури, винну 

особу може бути притягнено до кримінальної відповідальності. Подання про 

притягнення винної особи до кримінальної відповідальності надсилалися до 

відповідного органу прокуратури за місцем вчинення злочину. Органи 

прокуратури розглядали подання державних виконавців про притягнення 
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осіб до кримінальної відповідальності та ухвалювали рішення згідно з 

вимогами Кримінально-процесуального кодексу України. Про прийняте 

рішення повідомлявся відповідний орган державної виконавчої служби. У 

разі невідповідності подання вимогам, визначеним чинним законодавством, 

органи прокуратури повертали матеріали до органу державної виконавчої 

служби для доопрацювання. Проте, спільним Наказом Міністерства юстиції 

України та Генеральної прокуратури України від 12.03.2013 № 412/5/30 був 

визнаний таким, що втратив чинність наказ Міністерства юстиції України, 

Генеральної прокуратури України від 13 квітня 2009 року № 642/5/32 «Про 

затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та 

органів прокуратури при направленні та розгляді подань державних 

виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності» 

[302]. Заміни зазначеному порядку в чинному законодавстві ще немає. 

Ще одним кроком ефективного виконання судових рішень та 

налагодження взаємодії з іншими правоохоронними органами є спільний 

наказ Міністерства юстиції України і Державної митної служби № 1833/5/934 

від 12.10.2009 р. «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної 

виконавчої служби і митних органів при переданні майна, конфіскованого за 

рішенням судів, та розпорядженні ним» [247]. Порядок взаємодії органів 

державної виконавчої служби та митних органів під час передання майна, 

конфіскованого за рішенням суду, та розпорядження ним розроблено 

відповідно до Митного кодексу України та Закону України «Про виконавче 

провадження» з метою регулювання механізму передання вилученого 

митними органами та конфіскованого за судовими рішеннями майна 

органами державної виконавчої служби, дальшого інформування про 

здійснене розпорядження ним та взаємодії представників митних органів та 

державних виконавців. Метою такої взаємодії є забезпечення виконання 

завдань з мобілізації коштів із Державного бюджету України шляхом вжиття 

заходів щодо забезпечення визначення реальної вартості конфіскованого 

майна, а також якісного і своєчасного оформлення потрібних документів у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0333-09
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0333-09
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роботі з конфіскованим майном. Облік, попередня оцінка, а також 

відповідальність за зберігання конфіскованого за рішенням судів майна до 

моменту його вилучення державним виконавцем або передачі торговельній 

організації покладаються на митні органи та здійснюються відповідно до 

Порядку обліку, зберігання, оцінювання вилученого митними органами 

майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його 

органам ДВС [295].  

ДВС взаємодіє також з Державною прикордонною службою України 

відповідно до Наказу Міністерства юстиції України та Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.01.2014 № 288/5/102 «Про затвердження 

Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів 

Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого 

провадження» [355]. Цей Порядок розроблений з метою узгодження дій при 

застосуванні щодо осіб заходів тимчасового обмеження в'їзду в Україну або 

права виїзду з України з використанням бази даних Державної прикордонної 

служби України про осіб, яким згідно із законодавством України не 

дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України. 

У разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього 

судовим рішенням або рішенням іншого органу, що відповідно до Закону 

України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню, 

державний виконавець має право звернутися до суду з поданням про 

встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-фізичної 

особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України до 

виконання зобов’язань за рішенням. У разі невиконання особою рішення про 

накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ за якими належить до 

компетенції Державної прикордонної служби України, державний 

виконавець звертається до органу охорони державного кордону з поданням 

про заборону в’їзду в Україну осіб відповідно до Закону України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [355]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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З урахуванням часу прийняття цих нормативно-правових актів, видно, 

що Інструкція про по рядок взаємодії, Порядок розшуку боржника-фізичної 

особи, Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів 

на спеціальних майданчиках і стоянках, Порядку взаємодії органів державної 

виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень 

судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів 

державної податкової служби, Порядок взаємодії органів державної 

виконавчої служби та митних органів під час передання майна, 

конфіскованого за рішенням суду, Порядку взаємодії органів державної 

виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під 

час здійснення виконавчого провадження, не приведені у відповідність до 

нової редакції Закону України «Про виконавче провадження».   

ДВС взаємодіє не тільки із правоохоронними органами, але й з 

державними ораганами, котрі є учасниками фінансових відносин, наприклад, 

Державне казначейство, Державний пенсійний фонд.  

Скажімо, взаємодія Державного пенсійного фонду та ДВС полягає у 

тому, що на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 

значна кількість виконавчих документів про стягнення заборгованості на 

користь Пенсійного фонду. З метою повного та своєчасного опрацювання 

виконавчих документів про стягнення боргу на користь Пенсійного фонду 

його спеціалісти разом із державними виконавцями здійснюють спільні 

виходи до боржників, під час яких здійснюється опис майна боржників. 

Зі свого боку управління пенсійного фонду своєчасно виявляють та 

надають органам ДВС інформацію про працевлаштування чи набуття статусу 

пенсіонера осіб, які мають заборгованість перед ПФУ, з метою стягнення 

суми боргу із заробітної плати чи пенсії боржника. При направленні заяв про 

відкриття виконавчого провадження управління ПФК інформує органи ДВС 

про відомі розрахункові рахунки боржника.  

З метою виявлення причин не виконання судових рішень представники 

управління ПФУ проводять ознайомлення з матеріалами виконавчих 
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проваджень по виконавчим документам, адже мають місце зведені виконавчі 

провадження. З метою усунення виявлених порушень, управлінням ПФУ 

направляються скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців. 

Взаємодія з органами ДВС для ПФУ не завжди дає очікувані 

результати. Наприклад, перепоною у своєчасному стягненні заборгованості, є 

відсутність боржника за адресою, вказаною у виконавчому документі, 

відсутність у боржника майна, на яке можливо звернути стягнення. 

Управліннями ПФУ періодично проводяться спільні з органами ДВС наради, 

на яких обговорюються питання, що стосуються посилення роботи стосовно 

повного та своєчасного погашення заборгованості до бюджету Пенсійного 

фонду України [48].  

Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні висуває на порядок денний посилення вимог та 

оновлення механізмів і процедур діяльності органів виконавчої влади з 

громадськістю. Керівництвом держави поставлено завдання щодо створення 

сприятливих законодавчих, фінансових, податкових та організаційних умов 

для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства, 

забезпечення публічності усіх етапів підготовки й прийняття органами 

виконавчої влади рішень, відкритості і прозорості всіх рівнів державної 

влади перед громадськістю.  

За результатами анкетування державних виконавців щодо взаємодії із 

недержавними організаціями та їх представниками, було визначено такі 

категорії із якими працівники ДВС взаємодіє частіше: банківські установи 

(31,8%); адвокатура (22,5%); громадські організації (10,8% ); приватні 

охоронні структури (17,7%); засоби масової інформації (12,9%); інші 

суб’єкти: 4,3% (Додаток А, рис. 6). 

Для визначення взаємодії ДВС із суб’єктами приватного права, 

наведемо думку Гречанюка С.К. щодо взаємодії органів та установ 

Державної пенітенціарної служби України з неурядовими організаціями. Так, 

цей науковець визначає її як постійні, об'єктивно обумовлені природою 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%9A.$%3C.%3E%29
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правової держави взаємовідносини органів та установ Державної 

пенітенціарної служби України з інститутами громадянського суспільства в 

особі неурядових організацій, які відбуваються за спільним задумом 

(планом), узгоджені за завданнями, напрямами, часом і способами дій для 

досягнення важливої соціально значимої мети - підвищення ефективності 

виконання кримінальних покарань на гуманістичних, демократичних засадах 

і корекції злочинних проявів у суспільстві [60, c. 27]. Приймаючи його 

концепцію за основу, пропонуємо взаємодію ДВС із суб’єктами приватного 

права визначити як постійні, об'єктивно обумовлені природою правової 

держави взаємовідносини органів ДВС з суб’єктами приватного права, які 

відбуваються за спільним задумом (планом), узгоджені за завданнями, 

напрямами, часом і способами дій для досягнення важливої соціально 

значимої мети - підвищення ефективності забезпечення своєчасного, повного 

і неупередженого виконання рішень, примусове виконання яких передбачено 

законом. 

Одним із кроків на шляху налагодження конструктивного діалогу 

влади з громадськістю, більш широкого залучення громадян та інститутів 

громадянського суспільства до управління державними справами стало 

проведення детального аналізу щодо наявної практики такої взаємодії.  

Аналізуючи форми підготовки та оприлюднення інформації щодо 

взаємодії з громадськістю, варто зазначити, що найпоширенішими є 

проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з 

керівництвом органу ДВС у засобах масової інформації.  

В той же час забезпеченню публікацій про діяльність ДВС  у ЗМІ та на 

громадських електронних ресурсах приділяється недостатня увага. Так, за 

результатами анкетування громадян, було з’ясовано, що на їх думку 

висвітлення діяльності органів ДВС в ЗМУ є недостатнім (45%); частково 

висвітлено 27%, і тільки 15 вважають таке висвітлення достатнім (Додаток 

А). 
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Виправною позицією для формулювання засад взаємодії ДВС, можуть 

бути висновки Коваль Г.В. та Бадалова О.С., що для підвищення 

ефективності зв’язків державної виконавчої служби з правоохоронними 

органами слід підвищити відповідальність працівників ДВС; удосконалити 

координацію дій між органами ДВС, прокуратурою, митницею, органами 

внутрішніх справ; з боку держави підвищити контроль за виконанням 

службових обов’язків працівників відповідних служб. 

Здійснивши аналіз правового регулювання взаємодії ДВС з іншими 

суб’єктами приватного та публічного права було з’ясовано, що стан цього 

законодавства є клаптиковим, представлений окремими відомчими чи 

міжвідомчими документами. Єдиних засад взаємодії ДВС з іншими 

суб’єктами на законодавчому рівні не передбачено. На наш погляд це є 

прогалина у правовому регулюванні правового статусу ДВС. Зауваживши на 

це пропонуємо внести зміни до нового Закону України «Про органи та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів», закріпивши, наприклад, там засади взаємодії ДВС з іншими 

суб’єктами.  

 

2.7. Контроль за діяльністю працівників органів державної 

виконавчої служби 

 

Принципове значення для розкриття питання адміністративно-

правового статусу державної виконавчої служби має контроль та нагляд за її 

діяльністю. Питання контролю і нагляду за додержанням законодавства, що 

регламентує розгляд скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб державної 

виконавчої служби вивчали у своїх працях різні науковці, у першу чергу це 

Б. Я. Бачук, О. П. Ботезат, В. М. Гаращук, Л.І. Гомберг, Л. В. Коваль, 

В.К. Колпаков, М.С. Шалумов, М.М. Щупеня та ін. Постійні зміни 

вітчизняного законодавства, що визначають правовий статус ДВС, 
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незважаючи на внесок вчених в розробку тематики цього наукового 

дослідження, постійно виявляють нову проблематику.  

Найновішим науковим дослідженням питань контролю за діяльністю 

державної виконавчої служби України здійснив Чумак О.О.. Так, у своїй 

дисертації Чумак О.О. визначив контроль за діяльністю ДВС в Україні як 

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; становлення причин і умов, що сприяють 

порушенню правових норм; прийняття заходів щодо притягнення до 

відповідальності винних осіб. Цей науковець наголошує, що вирішальною 

причиною неефективності інституту примусового виконання рішень є 

відсутність належного контролю за діяльністю ДВС в Україні. Ця 

неналежність контролю за діяльністю ДВС проявляється у наступному: 1) 

відсутні єдині уніфіковані норми та стандарти здійснення контролю в 

державному управлінні в цілому та щодо діяльності ДВС зокрема; 

2) відсутнє чітко визначене коло контролюючих суб’єктів у цій сфері із 

прозорим переліком їх 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 [491, c. 25]. 

Зазначені Чумаком О.О. обставини, обумовлені загальною тенденцією 

реформи системи виконання рішень 2016 року, а саме критичне обмеження 

обсягу правових норм, що регулюють діяльність ДВС на рівні закону , а 

віддання пріоритету такого регулювання правового статусу приватного 
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виконавця. Натомість головні акценти правового регулювання статусу ДВС 

змістились у бік підзаконних актів.  

Важливими також є принципи контролю за їх діяльністю ДВС. Так 

Чумак О.О., який визначаючи принципи здійснення контролю за діяльністю 

ДВС в Україні, поділяє їх на такі групи: 1) загальні принципи: законність, 

публічність, відповідальність суб’єктів владних повноважень, 

професіоналізм, принцип взаємодії або принцип зворотніх зв’язків, 

системність; 2) спеціальні принципи : об’єктивність, оперативність, дієвість, 

регулярність, незалежність; участь громадськості у здійсненні контролю; 

забезпечення конфіденційності отриманої інформації [491, c. 7-8]. 

На даний час ст. 12 «Контроль за діяльністю працівників органів 

державної виконавчої служби» Закону України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

визначає, що контроль за діяльністю державних виконавців та інших 

працівників органів державної виконавчої служби здійснюють органи 

примусового виконання рішень, визначені у статті 6 цього Закону, в порядку, 

встановленому Міністерством юстиції України. Таким чином ця бланкетна 

норма відсилає до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Порядку здійснення контролю за діяльністю працівників органів державної 

виконавчої служби, приватних виконавців» від 21.10.2016 № 3004/5 [357]. З 

урахуванням часу прийняття цього підзаконного акту та часу розсилки 

автореферату дисертації О. О. Чумака на тему «Адміністративно-правові 

засади діяльності державної виконавчої служби в Україні в умовах 

реформування органів виконавчої влади», а саме 25 жовтня 2016 року, 

робимо висновок, про часову неможливість Чумака О.О. врахувати у 4 

«Контроль за діяльністю державної виконавчої служби в Україні: проблеми і 

шляхи вдосконалення» розділі своєї роботи, що призвело до втрати 

актуальності певної частини його висновків щодо неврегульованості сфери 

контролю за діяльністю ДВС.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/print1483453344305598#n36
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1440-16/paran14#n14
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О. О. Чумак визначив мету та завдання контролю за діяльністю ДВС. 

Так, мета такого контролю полягає в отриманні всебічної й об’єктивної 

інформації щодо організаційного стану діяльності служби, стану виконання 

покладених на неї завдань взагалі й щодо стану примусового виконання 

рішень. Завдання такого контролю, на думку цього науковця полягають у 

наступному: 1) перевірка та аналіз стану дотримання законності при 

здійсненні примусового виконання рішень; 2) попередження та недопущення 

порушень конституційних прав і свобод, захист законних інтересів громадян 

України, які перебувають на службі у ДВС; 3) встановлення фактичного 

стану, якості та ефективності примусового виконання рішень та сприяння 

такого виконання; 4) попередження, виявлення та припинення 

правопорушень серед державних виконавців, встановлення передумов щодо 

притягнення винних до відповідальності згідно з повноваженнями суб’єкта 

контролю; 5) своєчасне, повне і об’єктивне інформування населення про 

діяльність ДВС, вивчення громадської думки про роботу служби; 6) 

перевірка ефективного використання коштів і майна, стану і достовірності 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності у державній виконавчій службі 

тощо [491, c. 24–25]. 

Порядок здійснення контролю за діяльністю працівників органів 

державної виконавчої служби, приватних виконавців від 21.10.2016 р. 

визначає, що основними завданнями здійснення контролю за діяльністю 

працівників органів державної виконавчої служби є: 1) перевірка організації 

роботи органів ДВС, приватних виконавців, у тому числі дотримання вимог 

до офісу приватного виконавця, страхування цивільно-правової 

відповідальності, наявності осіб, що працюють на умовах правових чи 

трудових договорів, умов зберігання архіву, печаток тощо; 2 ) перевірка 

дотримання державними і приватними виконавцями правил ведення 

діловодства, правильності формування документів; 3) перевірка дотримання 

державними і приватними виконавцями порядку вчинення виконавчих дій; 4) 

виявлення порушень законодавства у сфері організації примусового 



269 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); 5) надання 

рекомендацій з усунення причин, унаслідок яких допущено порушення; 

6) застосування до державних і приватних виконавців заходів реагування, 

передбачених законодавством, у разі виявлення під час перевірки допущених 

ними порушень; 7) узагальнення результатів перевірок з метою визначення 

типових порушень, недоліків, помилок, що допускаються державними і 

приватними виконавцями; 8) поширення позитивного досвіду роботи [357]. З 

наведеного переліку видно, що основними об’єктами контролю за діяльністю 

державних виконавців виступають : організація роботи органів ДВС; 

дотримання правил ведення діловодства, правильність формування 

документів; порядок вчинення виконавчих дій; порушення законодавства у 

сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів. 

Водночас наслідки виявлених недоліків при дослідження об’єкта контролю 

носять не тільки каральний характер, а спрямовані також на покращання 

якості роботи державних виконавців, а саме: надання рекомендацій з 

усунення причин, унаслідок яких допущено порушення; узагальнення 

результатів перевірок з метою визначення типових порушень, недоліків, 

помилок, що допускаються державними виконавцями; поширення 

позитивного досвіду роботи, і звичайно, застосування до державних 

виконавців заходів реагування, передбачених законодавством, у разі 

виявлення під час перевірки допущених ними порушень. Таким чином 

функціями такого контролю, на наш погляд є : аналітична, консультаційна, 

корегувальна, каральна, стимулююча, узагальнювальна, вдосконалювальна. 

Підсумовуючи слід зазначити, що сутність контролю за діяльністю 

державних виконавців полягає у спостереженні та перевірці діяльності 

державних виконавців відповідно до законодавчо визначених вимог, а також 

у запобіганні та виправленні можливих помилок і припиненні неправомірних 

дій, що перешкоджають такій діяльності. Враховуючи відносини 

субординації ДВС та державних виконавців, а також масштаби та 

особливості контролю за їх діяльністю вважаємо за можливе визначити зміст 
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контролю за діяльністю ДВС як діяльність Мін’юсту, що полягає у 

спостереженні та перевірці організації діяльності органів ДВС відповідно до 

законодавчо визначених вимог, а також у запобіганні помилкам та 

виправленні недоліків управління у цій сфері. 

Слід звернути увагу, хоча Міністерство юстиції у назві зауважило, що 

ним визначається порядок здійснення контролю за діяльністю працівників 

ДВС, проте вже перше завдання такого контролю у п. 2 визначено як 

перевірка організації роботи органів ДВС. Таке формулювання свідчить про 

відсутність теоретичної розробки правових основ контролю за діяльністю 

ДВС як служби та контролю за діяльністю державних виконавців.  

З’ясуємо види контролю діяльності ДВС, які визначають науковці. Так, 

Чумак О.О. робить висновок, що контроль за діяльністю ДВС може бути 

класифікований за такими критеріями: 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); 

антикорупційний (при прийнятті кандидата на державну службу, за 

додержанням державними службовцями антикорупційного законодавства та 

під час реалізації управлінської діяльності; прокурорський нагляд; 2) за 

часом здійснення: попередній; поточний; наступний; 3) за метою здійснення: 

загальний – контроль керованої системи у цілому; галузевий – контроль 

окремої ланки системи, окремої функції, підрозділу [491, c. 18]. 

Контроль за діяльністю ДВС, на наш погляд, це поняття ширше ніж 

контроль за діяльністю працівників органів ДВС, оскільки є 

багатокомпонентним, а об’єкти та сфери такого контролю визначаються 

завданнями ДВС. А оскільки у чинному законодавстві завдання ДВС у ст. 3 

Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів» визначено як своєчасне, повне і 

неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено 
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законом, а своєї деталізації не отримало, навіть на рівні підзаконних актів, то 

це три елементи виконавчої діяльності ДВС і є об’єктами контролю.  

Підтримуючи позицію О. О. Чумака щодо визначення за метою 

здійснення таких видів контролю діяльності ДВС як : загальний – контроль 

керованої системи у цілому та галузевий – контроль окремої ланки системи, 

окремої функції, підрозділу, вважаємо за можливе доповнити його третім 

рівнем, а саме контроль за діяльністю державного виконавця. Наказ Мінюсту 

від 21.10.2016 № 3004/5 визначає зміст саме цього виду контролю. Подібним 

до цієї класифікації видів контролю, пропонуємо запровадити класифікацію 

видів контролю у системі виконання рішень за критерієм об’єкту, що 

контролюється: 1) глобальний контроль системи виконання рішень, що 

включає в себе контроль з боку держаних органів за діяльністю Мінюсту, 

ДВС, держвиконавців, приватних виконавців та інших органів і установ, що 

виконують рішення, у їх комплексному поєднанні; 2) системний контроль, 

тобто контроль за окремою ланкою системи виконання рішень - за 

Мін’юстом, за діяльністю ДВС, за системою самоврядування приватних 

виконавців, за системою інших органів і установ, що виконують рішення; 3) 

локальний – контроль за діяльністю державних та приватних виконавців.  

Сучасні тенденції інформатизації сприяють створенню нових 

можливостей для контролю у сфері виконавчого провадження. Уже на даний 

час у системі інформаційного забезпечення діяльності ДВС діють комплексні 

програми та бази даних, наприклад, Автоматизована система виконавчого 

провадження, яка включає в себе: Єдиний державний реєстр виконавчих 

проваджень, Єдиний реєстр боржників та Реєстр рiшень, виконання яких 

гарантується державою; Єдиний реєстр приватних виконавців, Електронна 

система торгів. Сучасним напрямом покращення роботи ДВС є також 

удосконалення сайтів її органів та їх оперативне оновлення. Використання 

інформації з цих джерел надає можливість контролюючим органам 

дистанційно здійснювати контроль за діяльністю ДВС та державних 

виконавців та оперативно реагувати на виявлені недоліки. Таким чином, 
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залежно від джерел отримання контролюючими органами інформації про 

діяльність ДВС, пропонуємо визначити ще документальний; фактичний та 

дистанційний (мережевий, електронний) контроль. 

З урахуванням, глобалізацій них процесів судового захисту інтересів як 

людини так і держави, євро інтеграційними процесами в Україні та 

посиленням позицій міжнародних правозахисних організацій в України, 

вважаємо за можливе запропонувати критерій для класифікації видів 

контролю за системою виконання рішень як територіальна належність 

контролюючого органу: національний контроль, іноземний та міжнародний 

контроль.  

Прикладом міжнародного контролю виконання рішень у нашій державі 

є інститут, що здійснює контроль за виконанням рішень ЄСПЛ, а саме 

Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини, підвідомчий Міністерству юстиції України. На Урядового 

уповноваженого у справах ЄСПЛ покладено завдання з виявлення причин 

порушень Європейської конвенції, розробки пропозицій щодо їх усунення та 

недопущення таких випадків у майбутньому. Із цією метою він здійснює 

аналіз практики Євросуду, готує аналітичні огляди та висновки. Хоча інших 

конкретних шляхів здійснення цих функцій Урядовим уповноваженим, на 

жаль, не передбачено. Невирішеним залишається питання визначення 

конкретних шляхів виявлення причин порушень, усунення обставин, які 

сприяють їх учиненню, тощо. Нічого не сказано й про відповідальність 

Урядового уповноваженого за нереалізацію заходів, потрібних для 

досягнення кінцевої мети. Однак зазвичай вплив Ради Європи на державу, 

котра не виконує покладених на неї Судом зобов'язань, є лише політичним. 

Відповідальність за забезпечення реалізації відповідних заходів на виконання 

рішення ЄСПЛ несе Комітет міністрів. Виконуючи рішення, держава-член 

зобов'язана інформувати його про здійснені кроки, обговорення яких 

одночасно триває в Департаменті з виконання рішень Суду, котрий 

допомагає Комітетові міністрів, визначаючи заходи, яких, можливо, 
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доведеться вжити країні для цілковитого втілення рішення ЄСПЛ. Як засіб, 

що має стимулювати держави до виконання рішень Суду, Комітет міністрів 

використовує гласність, видаючи проміжні резолюції, в яких повідомляється 

про прогрес країни на шляху до виконання рішення та може висловлюватися 

стурбованість з приводу недостатності вжитих нею заходів. Такі засоби 

неофіційного примусу зазвичай виявляються ефективними для 

стимулювання діяльності держави щодо виконання рішень Суду [486]. 

Таким чином контроль за діяльністю державного виконавця є 

локальним видом контролю, що входить до механізму контролю діяльності 

ДВС. З урахуванням змісту Порядку здійснення контролю за діяльністю 

працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, 

вважаємо за можливе визначити наступні види контролю за діяльністю 

державних виконавців: 1 ) залежно від часу проведення контрольних заходів 

: попередній, поточний та наступний; 2) залежно від джерел отримання 

контролюючими органами інформації: документальний; фактичний, 

мережевий (електронний) контроль; 3) за підставою проведення: плановий та 

позаплановий; 4) за обсягом питань, що охоплюються перевіркою : 

комплексний і цільовий.  

У Законі України «Про державну виконавчу службу» у ст. 10 було 

визначено організаційні засади контролю за діяльністю державних 

виконавців. Якщо відповідно до ст. 5 цього Закону до компетенції органів 

юстиції було віднесено контроль за діяльністю органів державної виконавчої 

служби, то у ст. 10 йшлося про контроль за діяльністю саме державних 

виконавців, обов'язок здійснення якого було покладено на Департамент 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та відповідні 

відділи державної виконавчої служби.  

Відповідно до чинних наказів Мінюсту контроль за діяльністю 

державних виконавців здійснюють Міністерство юстиції України через 

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а 

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
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Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління 

юстиції – через відповідні відділи державної виконавчої служби. Так, 

відповідно до пп. 83-21 Положення «Про міністерство юстиції України» 

Мінюст організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у 

випадках, передбачених законом; до пп. 83-24 – здійснює контроль за 

діяльністю державних виконавців; пп. 83-28 – забезпечує контроль за 

роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що 

забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання 

рішень, а також пп. 3-2 п. 5 організовує та контролює роботу державних 

виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та 

проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних 

органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері 

організації примусового виконання рішень [347].  

Відповідно до п. 4 Типового положення про управління державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі основними завданнями у сфері виконання рішень контрольного 

характеру Управління державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі : 1) 

організовують, контролюють здійснення примусового виконання рішень у 

випадках, передбачених законом, відповідними відділами примусового 

виконання рішень та відділами державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі ; 2) 

організовують інформаційне забезпечення виконавчого провадження, 

зокрема електронного документообігу, забезпечують ведення Єдиного 

державного реєстру виконавчих проваджень та забезпечують здійснення 

контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені 

виконавчі дії; 3) здійснюють державний нагляд та контроль за додержанням 
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законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та 

повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями; 4) забезпечує 

ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання 

рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан 

виконання рішень державними виконавцями; 5) здійснює контроль та 

координує діяльність відділів державної виконавчої служби головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі ; 6) 

організовують інформаційне забезпечення виконавчого провадження, 

зокрема електронного документообігу, забезпечують ведення Єдиного 

державного реєстру виконавчих проваджень та забезпечують здійснення 

контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені 

виконавчі дії; 7) здійснюють державний нагляд та контроль за додержанням 

законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та 

повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями; 8) забезпечує 

ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання 

рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан 

виконання рішень державними виконавцями; 9) здійснює контроль та 

координує діяльність Відділу; 10) здійснює контроль за дотриманням актів 

законодавства з питань боротьби з корупцією та забезпечує їх неухильне 

виконання в Управлінні, Відділі [370]. 

Відповідно до типового положення про відділ державної виконавчої 

служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі цей відділ забезпечує здійснення заходів щодо запобігання 

корупції і контроль за їх здійсненням (пп. 2 п. 5), а начальник цього відділу 

організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за 

веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого 

порядку та вимог законодавства з діловодства та забезпечує і контролює 
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дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни , а 

також видає доручення та забезпечує контроль за їх виконанням (п. 9) [369]. 

Згідно з таким розподілом функцій контролю відрізняється і об'єкт 

контролю органів юстиції та органів державної виконавчої служби. Об'єктом 

контролю відділів державної виконавчої служби є діяльність кожного 

конкретного державного виконавця щодо виконання відповідних рішень. У 

свою чергу, об'єктом контролю органів юстиції є стан виконання рішень в 

цілому, в усій сфері діяльності відповідного відділу державної виконавчої 

служби. Предметом контролю за діяльністю державних виконавців є 

законність, повнота і своєчасність виконання рішень, правильність 

оформлення службових документів, дотримання державним виконавцем 

трудової і службової дисципліни тощо.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. З’ясовано, що систему ДВС становлять: Департамент державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України, до якого входить відділ 

примусового виконання рішень; управління державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до 

складу яких входять відділи примусового виконання рішень; районних, 

районних в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, 

міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних 

територіальних управлінь юстиції. 

2. Виявлено, що засади правового статусу державних виконавців 

визначені у ст. 7 «Державні виконавці» та ст. 8 «Правовий статус працівників 

органів державної виконавчої служби» Закону України «Про органи та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів»  відповідно до яких державними виконавцями є керівники органів 

державної виконавчої служби, їхні заступники, головні державні виконавці, 
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старші державні виконавці, державні виконавці органів державної виконавчої 

служби.  

3 Система органів ДВС побудована за вертикальним принципом, 

відповідно до якого органи ДВС мають таке підпорядкування:  1) 

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - 

очолює органи ДВС в Україні; 2) управління державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до 

складу яких входять відділи примусового виконання рішень - регіональні 

органи ДВС; 3) районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), 

міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних 

територіальних управлінь юстиції - територіальні органи ДВС. 

4. Органи ДВС вищого рівня здійснюють по відношенню до органів 

ДВС нижчого рівня такі функції: 1) контрольну функцію, що полягає у праві 

цих органів здійснювати перевірки законності, повноти і своєчасності 

виконання рішень, правильності оформлення службових документів, 

дотримання державними виконавцями трудової й службової дисципліни 

тощо; 2) функцію кадрового забезпечення, що виражається в організації 

добору, розстановки кадрів та підвищення професійного рівня державних 

виконавців; 3) методичну функцію, яка полягає у наданні вищими органами 

ДВС відповідних роз’яснень та рекомендацій з окремих питань виконання 

державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом; 4)  

функцію фінансування та матеріально-технічного забезпечення. 

5. Доведено, що, система нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність ДВС повинна мати чітку структуру, а не рудименти історичного 

правого процесу еволюції виконавчої системи, що фрагментарно 

висвітлюють діяльність ДВС в Україні. Законодавство, що регулює 

адміністративно-правовий статус ДВС не повинно бути суперечливим та має 

стати доступним для сприйняття не тільки фахівцям у галузі права, а і 

пересічним громадянам, що захищають свої права. Цьому сприятиме 



278 

прийняття на перехідному етапі до запровадження Виконавчого кодексу: 

Положення про Департамент ДВС Міністерства юстиції України. 

6. Виявлено, що перелік принципів визначених у Законі України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів», майже повністю повторюється із Законом України «Про 

виконавче провадження», з тією тільки різницею, що Закон України «Про 

виконавче провадження» передбачає ще принцип розумності строків 

виконавчого провадження та забезпечення права на оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.  

7. Сучасний стан правового регулювання виконавчого провадження 

свідчить про сконцентрованість законодавця на правовому описі статусу 

приватних виконавців, водночас фіксується деяка недооцінка законодавцем 

системності правового регулювання  роботи ДВС.  Порушення вітчизняної 

традиції  цілісної системи правових норм, що визначають усі елементи 

адміністративно-правового статусу ДВС у всьому різноманітті її внутрішніх і 

зовнішніх взаємозв’язків може призвести до непогодженості окремих його 

сторін та до суперечливості прийнятих управлінських  рішень ДВС. 

8. Для забезпечення повного виконання рішень у виконавчому 

провадженні існує механізм застосування заходів примусового виконання, а 

саме : звернення стягнення на майно боржника, звернення стягнення на 

заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника, вилучення 

у боржника і передачу стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні, 

інші заходи, передбаченні рішенням, відібрання дитини, зобов’язання 

виконати певні дії або утриматися від їхнього вчинення. Як правило 

виконання рішення реалізується через звернення стягнення на майно 

боржників: і лише за їх відсутності – на заробітну плату та інші види доходів 

боржника. Таким чином, слід вести мову про принцип пріоритетності 

звернення стягнення на майно боржників. 

9. З урахуванням останніх змін законодавства, що регулює діяльність 

ДВС, констатовано зміну підходів законодавця до формулювання завдань 
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ДВС, а функції так і не були оформлені на законодавчому рівні. Відповідно 

до ст. 3 «Завдання органів державної виконавчої служби та приватних 

виконавців» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» завданням органів 

державної виконавчої служби та приватних виконавців стало своєчасне, 

повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких 

передбачено законом [379]. Таким чином законодавець залишив тільки одне 

завдання ДВС і за логікою викладеною вище таким чином  визначив основну 

функцію ДВС. 

10. Вивчивши  законодавство, що регулює діяльність ДВС, а саме ст. 4 

 «Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних 

виконавців» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів»  пропонується перелік 

принципів діяльності державних та приватних виконавців доповнити такими 

принципами як 10) сумлінності та конфіденційності, оскільки державний 

виконавець та приватний виконавець повинні не розголошувати в будь-який 

спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, 

третіх осіб, не принижувати їхню гідність; 11) недопущення конфлікту 

інтересів. 

11. У чинних законах чи підзаконних актах, прийнятих на їх основі не 

визначаються повноваження заступників начальників органів ДВС, не 

диференціюються повноваження головного державного виконавця, старшого 

державного виконавця, державного виконавця. Є нагальна потреба у 

доповненні Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» нормами, що визначають 

особливості правового статусу різних посадових осіб ДВС. 

12. Запропоновано чинний закон України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

потребує доповнення статтею, що визначатиме підстави, порядок та наслідки 

притягнення до відповідальності державних виконавців. Доцільним також є 
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розробка та прийняття дисциплінарного кодексу ДВС, етичного кодексу 

ДВС, норми яких у майбутньому мають бути  включені до окремого розділу 

Виконавчого кодексу. 

13. Сформулювати авторське поняття системи інформаційного 

забезпечення державної виконавчої служби України як частини 

управлінської діяльності з аналізу, планування і підготовки управлінських 

рішень, яка представляє собою непереривний процес обробки та 

використання інформації про стан функціонування системи державної 

виконавчої служби, яка здійснюється за допомогою інформаційних засобів та 

методів, призводить до формуванням інформаційних фондів, та спрямована 

на забезпечення належного функціонування системи державної виконавчої 

служби України. 

14. Запропоновано професійну таємницю державних та приватних 

виконавців визначити так: це – інформація обмеженого доступу, яка стала 

відомою чи була створена державним виконавцем, приватним виконавцем, 

помічником приватного виконавця у зв’язку із здійсненням ними їх 

професійних чи службових обов'язків, яку вони повинні зберігати протягом 

усього часу своєї професійної діяльності та після її припинення,що на 

законних підставах та у визначеному порядку може надаватись  іншим 

особам, проте неправомірне розголошення або використання якої може 

спричинити настання негативних наслідків як для власника такої інформації, 

так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом. 

15. Запропоновано під взаємодією ДВС із іншими органами суб’єктами 

публічного права можна розуміти як організовану у відповідності з вимогами 

чинного законодавства узгоджену за цілями, місцем та часом спільна 

діяльність органів ДВС в України з суб’єктами приватного та публічного 

права, яка спрямована на досягнення цілей та завдань взаємодіючих 

суб‘єктів, при цьому об’єднуючою пріоритетною метою є забезпечення 

своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень, примусове 

виконання яких передбачено законом. 
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16. З’ясовано, що більшість підзаконних нормативно-правових актів, 

що регулюють взаємодію ДВС із іншими органами не відповідають змісту  

нових законів України. 

17. Доведено, що для підвищення  ефективності зв’язків державної 

виконавчої служби з правоохоронними органами слід підвищити 

відповідальність працівників ДВС; удосконалити координацію дій між 

органами ДВС, прокуратурою, митницею, органами внутрішніх справ;  з 

боку держави підвищити контроль за виконанням службових обов’язків 

працівників відповідних служб 

18. З’ясовано, що єдиних засад взаємодії ДВС з іншими суб’єктами на 

законодавчому рівні не передбачено. На наш погляд це є прогалина у 

правовому регулюванні правового статусу ДВС. Зауваживши на це 

пропонуємо внести зміни до нового Закону України  «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», 

закріпивши, там засади взаємодії ДВС з іншими суб’єктами.  

19. Виявлено, що основними об’єктами контролю за діяльністю 

державних виконавців виступають: організація роботи органів ДВС; 

дотримання правил ведення діловодства, правильність формування 

документів; порядок вчинення виконавчих дій; порушення законодавства у 

сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів. 

Водночас наслідки виявлених недоліків при дослідження об’єкта контролю 

носять не тільки каральний характер, а спрямовані також на покращання 

якості роботи державних виконавців, а саме: надання рекомендацій з 

усунення причин, унаслідок яких допущено порушення; узагальнення 

результатів перевірок з метою визначення типових порушень, недоліків, 

помилок, що допускаються державними виконавцями; поширення 

позитивного досвіду роботи, і звичайно, застосування до державних 

виконавців заходів реагування, передбачених законодавством, у разі 

виявлення під час перевірки допущених ними порушень. Таким чином 
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функціями такого контролю, на наш погляд є : аналітична, консультаційна, 

корегувальна, каральна, стимулівна,  узагальнювальна, удосконалююча. 

20. Встановлено, що сутність контролю за діяльністю державних 

виконавців полягає у спостереженні та перевірці діяльності державних 

виконавців відповідно до законодавчо визначених вимог, а також у 

запобіганні та виправленні можливих помилок і припиненні неправомірних 

дій, що перешкоджають такій діяльності. Контроль за діяльністю державного 

виконавця є локальним видом контролю, що входить до механізму контролю 

діяльності ДВС. Визначено види контролю за діяльністю державних 

виконавців: 1) залежно від часу проведення контрольних заходів: попередній, 

поточний та наступний; 2) залежно від джерел отримання контролюючими 

органами інформації: документальний;  фактичний, мережевий 

(електронний) контроль; 3) за підставою проведення: плановий та 

позаплановий; 4) за обсягом питань, що охоплюються перевіркою : 

комплексний і цільовий.   

21. Враховуючи відносини субординації ДВС та державних виконавців, 

а також масштаби та особливості контролю за їх діяльністю вважаємо за 

можливе визначити зміст контролю за діяльністю ДВС як діяльність 

Мінюсту, що полягає у спостереженні та перевірці організації діяльності 

органів ДВС відповідно до законодавчо визначених вимог, а також у 

запобіганні помилкам та виправленні недоліків управління у цій сфері. 

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ  

ЯК УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1. Сутність правового режиму виконавчого провадження та 

гарантії дотримання прав людини 

 

У наукових джерелах в основному досліджуються поняття, види, 

елементи виконавчого провадження, проте питання правового режиму 
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виконавчого провадження та його механізму, правового режиму виконавчого 

процесу та механізму виконання рішень розглядаються рідко. На наш погляд, 

цим питанням повинно бути приділено більше уваги, у зв’язку з активним 

реформуванням системи виконання рішень в Україні сьогодні та 

трансформацією виконавчого провадження у виконавчий процес, а також 

формуванням самостійної галузі виконавчого права.  

Сукупність накопичених наукових концепцій, практичних 

рекомендацій та пропозицій до нормативно-правових актів, що регулюють 

виконавче провадження обумовили реформу 2016 року, що стала виправною 

точкою для формування в Україні змішаної системи виконання рішень. 

Кардинальне реформування системи примусового виконання рішень в 

Україні, зазначає Береза Н., полягає y наступних основних змінах: примусове 

виконання рішень покладається на державних і приватних виконавців; 

запроваджено Єдиний реєстр боржників та Єдиний реєстр приватних 

виконавців; за прийняття виконавчого документа до примусового виконання 

стягувач зобов’язаний заплатити авансовий внесок; при відкритті 

виконавчого провадження строк для самостійного (добровільного) виконання 

рішення боржнику не надається; виконавець при відкритті виконавчого 

провадження зобов’язаний одразу накласти арешт на майно (кошти) 

боржника; після відкриття виконавчого провадження виконавець зобов’язує 

боржника подати декларацію про доходи та майно; визначення вартості 

майна боржника має здійснюватися за взаємною згодою стягувача та 

боржника, якщо такої згоди не досягнуто, то для оцінки майна залучається 

суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання; реалізація майна 

боржника здійснюється на електронних торгах; змінено строки вчинення 

вагомих виконавчих дій; із Закону «Про виконавче провадження» виключено 

положення щодо контролю за законністю виконавчого провадження з боку 

керівних органів ДВС; Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», на відміну від 

Закону України «Про державну виконавчу службу», що втратив чинність, не 
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містить цілий ряд норм, якими визначається структура органів державної 

виконавчої служби, компетенція органів ДВС з організації її діяльності, 

вимоги до керівників структурних органів ДВС, а порядок призначення на 

посаду та звільнення з посади працівників органів ДВС фактично звужено до 

примітивної відсилки на Закон України «Про державну службу» [28]. 

Зазначені зміни мають забезпечити дієвий механізм швидкого і повного 

виконання рішень, у тому числі завдяки розвантаженню органів ДВС, а 

також впливають на сучасне розуміння режиму виконавчого провадження та 

режиму виконавчого процесу. Вдосконалення адміністративно-правового 

режиму виконавчого провадження та його адаптація до національних і 

міжнародних стандартів., зазначає Отчак Н.Я., є актуальним досі [269, c. 3]. 

Одностайності наукової позиції щодо поняття та змісту режиму 

виконавчого провадження не спостерігається. Для з’ясування сутності 

правового режиму виконавчого провадження та виконавчого процесу 

розглянемо наукові концепції щодо розуміння поняття «режим». Тлумачний 

словник надає загальне розуміння терміну «режим», а саме це: 1) державний 

лад, спосіб правління; 2) точно встановлений розпорядок життя, праці, 

відпочинку тощо; 3) система правил, законів, запроваджуваних для 

досягнення мети; 4) умови діяльності, існування [43, с. 1021].  

З наукової позиції В.Б. Рушайла, правовий режим – це закріплені у 

законодавстві права, обов’язки і відповідальність, система заходів, яка 

використовується для досягнення поставленої мети, і система правового 

впливу, яка полягає у специфіці прийомів регулювання та його механізму 

[412, с. 56]. С.Ф. Константінов під правовим режимом розуміє комплекс 

суспільних відносин певного виду діяльності, закріплений юридичними 

нормами і забезпечений сукупністю юридично-організаційних заходів. Він 

же наголошує, що категорія режимів є новою для юридичної теорії і 

практики, а тому її не можна віднести до досконало розроблених правових 

явищ [158, с. 12]. 
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Систематизувала правові режими у сфері адміністративного права 

Мінка Т.П., яка визначила правовий режим адміністративного прав як 

системне утворення, що складається з трьох рівнів – універсального, 

інституціонально-галузевого та галузево-конкретного. На універсальному 

рівні, за концепцією Мінка Т.П., правовий режим адміністративного права 

розглядається у більш абстрактному вигляді як загальноправовий феномен. 

Зміст другого рівня (інституціонально-галузевого) складають правові режими 

підгалузей та інститутів адміністративного права. У межах підгалузевих та 

інституціональних правових режимів діють галузево-конкретні 

адміністративно-правові режими, що складають зміст третього рівня [244, c. 

6].  

У сфері адміністративного права це поняття адміністративно-правового 

режиму конкретизують різні науковці. Своєрідність адміністративно-

правового режиму виявляється в особливому порядку виникнення й 

формування змісту прав і обов'язків учасників адміністративно-правових 

відносин та їх здійснення, наявності специфічних санкцій, особливих засобах 

їх реалізації, а також у дії єдиних принципів, загальних положень, які 

поширюються на відповідну сукупність правових норм. Ю.П. Битяк визначає 

адміністративно-правовий режим як певне поєднання адміністративно-

правових засобів регулювання, що виявляється в централізованому порядку, 

імперативному методі правового впливу та юридичній нерівності суб'єктів 

правовідносин [11, с. 269]. В.В. Ласточкін, визначаючи поняття терміну 

«адміністративно-правовий режим», розглядає його як сукупність правових 

установок і необхідних організаційних управлінських заходів, які 

забезпечували б порядок реалізації окремими громадянами своїх відповідних 

прав і обов’язків, а також порядок діяльності державних органів і суспільних 

організацій, які найбільш адекватно відповідають інтересам забезпечення 

безпеки й охорони громадського порядку на відповідній ділянці державного 

управління [178, с. 55-56]. На думку Д.Н. Бахраха , під адміністративно-

правовим режимом слід розуміти поєднання адміністративно-правових 
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засобів регулювання, обумовлене централізованим порядком, імперативним 

методом юридичного впливу, яке виражається в тому, що суб’єкти 

правовідносин за своїм статусом займають юридично нерівні позиції 

[24, с. 202]. С.В. Ківалов визначає адміністративно-правовий режим як 

самостійний правовий інститут з організаційними забезпечувальними 

елементами, спрямований на встановлення оптимальних, з точки зору 

держави, відносин в конкретній, порівняно вузькій, однак, життєво важливій 

сфері, яка забезпечує безпеку особи, суспільства і держави [10, с. 195]. 

Адміністративно-правові режими мають на меті створення на шляху 

правопорушників надійних правових бар’єрів, які б утруднювали, або ж 

повністю виключали досягнення протиправних цілей [10, с. 194]. Під 

адміністративно-правовими режимами Мінка Т.П. розуміє адміністративно-

правову форму функціонування конкретних, однорідних адміністративно-

правових відносини, які забезпечуються особливим поєднанням способів та 

методів адміністративно-правового регулювання, завдяки чому створюється 

відповідний рівень динаміки цих правовідносин у просторі і часі та 

досягається мета адміністративно-правового регулювання [244, c. 6]. 

Спеціальні адміністративно-правові режими на думку С.Т. Гончарука, 

 це сукупність спеціальних правил, установлених адміністративно-

правовими нормами з метою регулювання відповідних суспільних відносин в 

окремих управлінських сферах, в межах певних територій, щодо окремих 

громадян чи інших суб’єктів управлінських стосунків, щодо певних видів 

діяльності тощо [54, с. 10]. Розглянемо приклади спеціальних 

адміністративно-правових режимів. Так, митно-правовий режим транзиту 

К.В. Бережна визначає як сукупності правових норм, що, залежно від 

заявленої мети переміщення товарів та інших предметів, визначають порядок 

такого переміщення; умови перебування товарів та інших предметів на 

митній території чи поза митною територією держави; встановлюють коло 
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прав та обов’язків учасників правовідносин, які при цьому виникають; обсяг і 

зміст митних процедур, що здійснюються митними органами [27, с. 6]. Під 

режимом надзвичайного стану А.В. Басов розуміє систему погоджених 

правових норм, які визначають підстави для введення режиму, мету 

введення, порядок його введення, суб’єкта, який уповноважений вводити 

просторові та часові межі дії, особливий режим діяльності органів державної 

влади та управління, що дозволяє обмежувати права й свободи громадян та 

права юридичних осіб, накладення на них додаткових обов’язків [20, с. 9].  

Надані різними науковцями визначення адміністративно-правового 

режиму виділяють його різні ознаки, які можна узагальнити наступним 

чином: 1) визначена спеціальними нормами права поведінка фізичних та 

юридичних осіб; 2) вимушена детальна регламентація діяльності державних 

органів і громадських організацій; 3) введення додаткових правил або 

вилучення із загальнообов’язкових правових норм; 4) встановлення 

особливого контролю за належним дотриманням правопорядку у сфері дії 

особливого режиму і встановлення деяких обмежувальних заходів 

[10, с. 195]; 5) мета - встановлення оптимальних відносин в конкретній сфері, 

яка забезпечує безпеку особи, суспільства і держави; 6) суб’єкти 

правовідносин за своїм статусом займають юридично нерівні позиції; 

7) складається з механізму автономних, взаємопов’язаних і взаємодіючих один 

з одним елементів; 8) забезпечує динаміку адміністративно-правових 

відносин.  

Мінка Т.П. визначила такі специфічні ознаки адміністративно-правового 

режиму як структурного елементу правового режиму адміністративного права, 

які відрізняють його від інших правових явищ (норм права, правовідносин, 

механізму правового регулювання) і є складною юридичною конструкцією, що 
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містить комплекс відносно автономних, взаємопов’язаних і взаємодіючих один 

з одним елементів, завдяки яким досягається мета регулювання та 

забезпечується порядок динаміки відповідних адміністративно-правових 

відносин [244, c. 6-7]. З наведено визначається ключова роль елементів 

адміністративно-правового режиму, що складають його зміст. 

До числа основних елементів адміністративно-правового режиму, на 

думку Ю.П. Битяка, В.М. Паращука та О.В. Дяченко, належать: 1) метод 

правового регулювання, який в адміністративному праві ґрунтується на 

централізованому засобі та імперативному типі регулювання й виражається в 

юридичній нерівності суб'єктів правовідносин; 2) особливі адміністративно-

правові засоби встановлення та форми виникнення прав і обов'язків, способів 

юридичного впливу, захисту прав, процедурно-процесуальні форми тощо, до 

яких слід віднести акти, скарги, службову або функціональну 

підпорядкованість, контроль або нагляд, адміністративний примус, 

протоколи, постанови, клопотання, адміністративну відповідальність та ін.; 

3) принципи, загальні положення адміністративного права, такі як участь 

громадян в управлінні державними справами, забезпечення та захист прав і 

свобод людини, інтересів держави; здійснення органами влади своїх 

повноважень у межах, установлених Конституцією та відповідно до законів 

України; підзвітність, підконтрольність, відповідальність органів виконавчої 

влади та їх посадових осіб перед суспільством за свою діяльність тощо; 4) 

особливість адміністративного законодавства, яке характеризується 

наявністю великої кількості правових норм, що регулюють значний обсяг 

різноманітних соціальних відносин, пов’язаних з державним управлінням; 5) 

встановлення поряд із загальногалузевим правовим режимом 

внутрішньогалузевих правових режимів: режиму секретності, митного 
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режиму, режиму державного кордону, режиму вільних економічних зон, 

режиму здійснення певних видів підприємницької діяльності, паспортного 

режиму та ін. [11, с. 269-270].  

Елементи внутрішньої будови адміністративно-правового режиму були 

визначені також Мінкою Т.П., а саме до них було віднесено: 1) мета 

встановлення; 2) об’єкт регулювання; 3) механізм правового впливу, який 

складається як з юридичних (норми права, юридичні факти, правовідносини, 

суб’єкти права, акти реалізації тощо), так і неюридичних (правосвідомість, 

правова культура, правові прецеденти, принципи тощо) засобів; 4) 

спеціальний юридичний інструментарій забезпечення адміністративно-

правового режиму. Мінка Т.П., також зазначає, що адміністративно-правовий 

режим може включати також норми та засоби забезпечення інших галузей 

права, однак головними кваліфікуючими ознаками, що визначають 

відповідний правовий режим саме як адміністративно-правовий, є те, що він: 

встановлюється та забезпечується державою з метою реалізації публічних 

інтересів; переважно закріплюється у нормах адміністративного права; 

забезпечує об’єктивно необхідну і таку, що відповідає публічним інтересам, 

ідеальну модель функціонування та розвитку адміністративно-правових 

відносин у конкретній сфері публічного адміністрування; закріплюється, 

підтримується та забезпечується за допомогою специфічної комбінації 

адміністративно-правових, організаційних та матеріально-технічних засобів; 

обов’язковим суб’єктом адміністративно-правового режиму є орган публічної 

адміністрації [244, c. 27-28]. 

На наш погляд, режим виконавчого провадження та режим виконавчого 

процесу не можна повною мірою характеризувати як адміністративно-правові 

режими, оскільки у достатньо великій кількості наявні ознаки диспозитивного 

методу регулювання відносин у цій сфері. Так, Валєєв Д.Х., зазначає, що у 
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виконавчому провадженні досить сильні диспозитивні начала правового 

регулювання, що зовсім не характерно для адміністративно-правової сфери. 

Цей науковець зазначає, що наприклад, у цивільному праву, є багато 

прикладів так званої адміністративної діяльності, зокрема, в питаннях 

реєстрації нерухомості, реєстрації організацій і індивідуальних підприємців, 

ліцензування, що не применшує самостійності громадянського права. 

Аналогічні приклади державно-владної діяльності виявляються в земельному 

праві, трудовому праві, інших галузях права. Водночас, Валєєв Д.Х. констатує, 

що виконавча діяльність можлива в адміністративних правовідносинах, але 

безвідносно до виконавчого провадження, так як в адміністративному праві 

необхідне дотримання і виконання спеціальних адміністративно-правових 

режимів (надзвичайного стану, особливого і воєнного стану, режиму 

секретності і так далі). У зазначених прикладах здійснюється виконавча 

діяльність уповноважених законом суб'єктів, але виконавче провадження в 

безпосередньому його розумінні відсутнє [34]. 

На сьогодні у вітчизняній науці дослідженню режимів виконавчого 

провадження та виконавчого процесу приділено не достатньо уваги. На 

думку Отчак Н.Я., адміністративно-правовий режим виконавчого 

провадження у справах про адміністративні правопорушення доцільно 

розуміти як нормативно врегульований порядок організації і діяльності 

органів ДВС та їхніх посадових осіб, який забезпечує ефективне здійснення 

процесуальних дій, застосовування заходів адміністративного примусу в 

межах виконавчого провадження [269, c. 11]. На наш погляд, таке визначення 

не враховує особливостей діяльності інших суб’єктів виконавчого 

провадження, з якими взаємодіють органи ДВС, а також не відображає 

елементи правового режиму визначені вище. 
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У попередніх розділах нами було запропоновано визначити виконавчий 

процес як урегульований законодавством процесуально оформлений 

поетапний порядок провадження у виконавчих справах, який визначається 

системою взаємопов’язаних прав, обов’язків і виконавчої діяльності органів 

ДВС України, приватних виконавців, сторін, представників сторін, 

прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності, 

що здійснюється з метою забезпечення виконання рішень у примусовому 

порядку. Відповідно виконавче провадження було визначено як частину 

виконавчого процесу, що полягає у сукупності дій органів ДВС України, 

державних та приватних виконавців у конкретній виконавчій справі, які 

спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у 

межах повноважень та у спосіб, що визначені законодавством України.  

З урахуванням наведених вище наукових позицій та власних висновків 

вважаємо за можливе визначити наступні ознаки правового режиму 

виконавчого процесу : 1) встановлюється та забезпечується державою з метою 

реалізації публічних та приватних інтересів; 2) переважно закріплюється у 

нормах адміністративного права та процесуальних галузей права; 3) 

забезпечує об’єктивно необхідну і таку, що відповідає публічним інтересам, 

ідеальну модель функціонування та розвитку адміністративно-правових 

відносин у сфері виконання рішень уповноважених органів; 4) закріплюється, 

підтримується та забезпечується за допомогою комбінації адміністративно-

правових, організаційних та матеріально-технічних засобів, визначених 

законодавством про виконавче провадження; 5) обов’язковими суб’єктами є 

стягував, боржник, ДВС в особі державного виконавця чи приватний 

виконавець. Правовий режим виконавчого провадження як частини 

виконавчого процесу наділений аналогічними ознаками, проте відрізняється 

обсягами реалізації. 
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Елементами режиму виконавчого процесу, на наш погляд можна 

вважати: 1) мета встановлення – своєчасне, повне і неупереджене виконання 

рішень; 2) об’єкт регулювання – суспільні відносини, що виникають у 

процесі виконання рішень; 3) механізм правового впливу, який складається 

як з юридичних (норми права, юридичні факти, акти реалізації тощо), так і 

неюридичних (правосвідомість, правова культура, правові прецеденти, 

принципи тощо) засобів; 4) спеціальний юридичний інструментарій 

забезпечення адміністративно-правового режиму. На наш погляд виконавче 

провадження, будучи частиною виконавчого процесу має у своїй структурі 

аналогічні елементи, проте з урахуванням корегування мети, що звужується 

до своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у конкретній 

виконавчій справі. 

З урахуванням наведених вище наукових позицій та власних висновків 

вважаємо за можливе визначити правовий режим виконавчого процесу як 

правову форму функціонування суспільних відносин у сфері виконання 

рішень за обов’язковою участю стягувача, боржника, державного чи 

приватного виконавців, які забезпечуються сукупністю способів та методів 

регулювання діяльності відповідних суб’єктів, завдяки чому створюється 

відповідний рівень динаміки цих правовідносин у просторі і часі та 

досягається своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень. 

З урахуванням логіки взаємозв’язку виконавчого процесу та 

виконавчого провадження, пропонуємо режим виконавчого провадження 

визначити як правову форму функціонування суспільних відносин у сфері 

виконання рішень у конкретній справі за участю визначених стягувача, 

боржника, державного чи приватного виконавців, які забезпечуються 

сукупністю способів та методів регулювання діяльності цих суб’єктів, 

завдяки чому створюється відповідний рівень динаміки цих правовідносин у 
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просторі і часі, спрямовані на своєчасне, повне і неупереджене виконання 

конкретних рішень. 

Наукова спільнота по-різному розглядає співвідношення виконавчого 

провадження з галузями права. Як зазначає Калінін Р.С., за радянських часі 

більшість науковців притримувались думки про те, що виконавче 

провадження є частиною цивільного процесу, проте такі вчені як 

М.А. Гурвич, А.К. Кац, М.К. Юрков, В.В. Ярков та К.А. Малюшин виділили 

виконавче провадження поза межі цивільного процесу, саме як комплексну 

галузь права [128]. Вперше у 1975 році теорію самостійності виконавчого 

права як галузі права розробив М.К. Юков [509, c.95]. Сучасними 

представниками наукових кіл, що підтримують розробку виконавчого права 

як самостійної галузі права є Д.Х. Валєєва, О.В. Ісаєнкова, А.А. Максуров, 

К.А. Малюшкин, Д.А. Марданов, С.В. Щербак, Ю.А. Свірін. Висловив 

позицію цієї групи науковців Ю.А. Свірін, який наголосив на тому, що 

формується комплексна галузь права виконавчого права, котра об’єднує в 

собі такі галузі як кримінальне-виконавче, цивільно-виконавче, арбітражне-

виконавче та адміністративне виконавче право [416]. 

У своїй дисертації «Система процесуальних гарантій прав громадян та 

організацій у виконавчому провадження» Валєєв Д.Х. демонструє, що кожній 

галузі права притаманні своя функція, свій режим правового регулювання. 

На думку цього науковця виконавче провадження не може бути частиною 

цивільного процесуального і арбітражного процесуального права. Норми 

виконавчого провадження не можуть одночасно регулювати цивільні 

процесуальні та арбітражні процесуальні відносини. Валєєв Д.Х. 

обґрунтовує, що законодавство про виконавче провадження є комплексним і 

це свідчить про комплексний характер відповідної галузі права. У свою 

чергу, цивільне процесуальне та арбітражне процесуальне законодавство 
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виступає комплексним по відношенню до законодавства про виконавче 

провадження. Валєєв Д.Х. зазначає, що цивільний процесуальний кодекс та 

арбітражний процесуальний кодекс є комплексними нормативними актами, 

що містять норми різної галузевої приналежності, в тому числі незначну 

частину норм виконавчого провадження. Норми галузі, регулюючої 

виконавче провадження, містяться в різних нормативних актах, в тому числі 

в комплексних кодексах. Цей науковець наполягає на самостійності 

комплексної галузі права виконавчого процесуального права та 

комплексності відповідного законодавства [34]. 

Виконавче право регулює правовідносини, що складаються в процесі 

виконавчого провадження, де суб'єктивне матеріальне право або 

охоронюваний законом інтерес порушений або оскаржений боржником і 

підтверджений юрисдикційним актом, отримує свою реалізацію через 

механізм державного примусу. Науковці визначають сучасне виконавче 

право як систему процесуальних правових норм, що регулюють 

встановлений законом порядок діяльності уповноважених виконавців та 

інших органів щодо примусової реалізації актів, визначених законодавством 

про виконавче провадження. Виконавче право являє собою процесуальну 

галузь, так як особливе значення при регулюванні виконавчих правовідносин 

законодавець надає формі, процесуальності. Термін «процес» розуміється як 

система, форма відносин, пов'язаних із застосуванням примусової сили 

держави. Взявши за критерій поділу галузей на матеріальні і процесуальні 

предмет регулювання, буде зручно скористатися наступною схемою. Якщо 

матеріальне право регулює суспільні відносини, існуючі поза (до і після) 

правозастосовній діяльності органів держави і громадськості, то 

процесуальне право регламентує суспільні відносини з приводу 

правозастосовної та правотворчої діяльності [164]. 
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Валєєв Д.Х., наполягає на дуалізмі структури виконавчо-

процесуальних правовідносин (відносини примусового і непримусового 

характеру), що становлять у сукупності предмет правового регулювання 

виконавчого процесуального права. В силу того, що у виконавчому 

провадженні виділяються два види органів виконання (примусового і 

непримусового виконання), наполягає Валєєв Д.Х., робиться висновок про те, 

що структура виконавчих процесуальних відносин в одних випадках включає 

такого суб'єкта як судового пристава-виконавця, а в інших - не включає. 

Якщо виконання здійснюється органами непримусового виконання, то 

виконавче провадження не порушується і не застосовуються правила про 

заходи примусового виконання і про стадії виконавчого провадження. Тому, 

на думку Валєєв Д.Х. в структурі виконавчих процесуальних відносин 

необхідно виділяти відносини примусового і непримусового характеру [34]. 

Таким чином, науковці приходять до згоди щодо предмету виконавчого 

права (виконавчо-процесуального права) як галузі права, визначаючи його як 

виконавчі процесуальні відносини. 

Формуючою ознакою галузей права, зазначає Мінка Т.П., є правовий 

режим, що є явищем, якому належить визначальна роль у побудові системи 

права, і який змістовно включає предмет, метод та мету правового 

регулювання. Також Мінка Т.П. запропонувала авторське поняття правового 

режиму галузі адміністративного права як правової форми функціонування 

відносин, що складають предмет адміністративного права, які 

забезпечуються особливим поєднанням правових способів, типів та методів 

адміністративно-правового регулювання, що створюють відповідний рівень 

динаміки цих відносин та визначають мету адміністративно-правового 

регулювання. Цей науковець довів, що правовий режим адміністративного 

права характеризується єдністю таких компонентів – предмета, способів, 
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типів та методів і мети правового регулювання. Саме через режим, 

наголошує Мінка Т.П., право знаходить свій об’єктивний вираз та досягає 

мети регулювання (упорядкування) відносин, що складають предмет 

адміністративного права.  

З урахуванням зазначеного вище правовий режим виконавчого права 

можна визначити як правову форму функціонування відносин, що 

складаються у галузі виконавчого процесу, які забезпечуються особливим 

поєднанням правових способів, типів та методів правового регулювання, що 

створюють відповідний рівень динаміки цих відносин та з метою 

своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень. 

Зрозуміти зміст, сформулювати поняття механізму виконання рішень 

та механізму виконавчого провадження дозволить вивчення наукових точок 

зору з цього питання та етимологія самого терміну «механізм». Для 

з’ясування зв’язку таких понять як правовий механізм і правовий режим 

важливим видається думка В.І. Олефіра, який здійснював порівняльно-

правовий аналіз визначень поняття «правовий механізм» і на цій підставі 

дійшов висновку, що механізм протидії нелегальній міграції належить до 

групи механізмів забезпечення адміністративно-правових режимів 

[262, c. 21]. Водночас Мінка Т.П. визначаючи структуру адміністративно-

правового режиму на рівні з такими його елементами як мета встановлення, 

об’єкт регулювання, спеціальний юридичний інструментарій забезпечення 

адміністративно-правового режиму визначила і механізм правового впливу. 

Цей механізм правового впливу як елемент адміністративно-правового 

режиму, за концепцією Мінки Т.П., складається як з юридичних (норми права, 

юридичні факти, правовідносини, суб’єкти права, акти реалізації тощо), так і 

неюридичних (правосвідомість, правова культура, правові прецеденти, 

принципи тощо) засобів [244, c. 14-15].  
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У тлумачному словнику термін «механізм» визначається як: 1) 

внутрішня будова, система чого-небудь, 2) сукупність станів і процесів, з 

яких складається певне явище [43, с. 523]. У адміністративних наукових 

концепціях найчастіше досліджується правовий механізм. Я.В. Греца, 

вивчаючи правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів податкових відносин, наполягає на тому, що це є сукупність 

правових засобів, за допомогою яких кожним суб’єктом здійснюється його 

правові можливості, усуваються ті негативні умови, що можуть завдати 

шкоди практичному втіленню можливостей, відновлюється правове 

становище у випадку порушення суб’єктивного права [59, с. 9]. Досліджуючи 

процесуально-правовий механізму формування і прийняття рішень в ОВС 

Д.В. Слинько визначає його як сукупність матеріально-юридичних та 

процедурно-юридичних встановлень, за допомогою яких забезпечується 

розробка змісту, зовнішнього вигляду, послідовності прийняття рішень в 

ОВС для вирішення юридичних справ у межах їх компетенції [427, с. 10]. 

Аналізуючи державно-правовий механізм митної політики, Б.А. Кормич 

визначає її як сукупність державних інституцій, задіяних у процесі 

формування і впровадження митної політики, їх ролей та відносин, що 

підпорядковані чіткій ієрархії правових норм та принципів [162, с. 17]. Цей 

же науковець під державно-правовим механізмом інформаційної безпеки 

визначає макрокомплекс органічних мікросистем, що адаптуються до 

зовнішнього середовища і унормовуються ієрархією правових норм та 

принципів [163, c. 10].  

Для виявлення статичних та динамічних характеристик поняття 

«механізм», необхідно дослухатись точки зору В.В. Конопльова, який 

порівнюючи механізм управління та саме управління, констатує, що різниця 

між ними полягає в тому, що, механізм управління характеризує 
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основоположні засади системи управління, зокрема його мету, принципи, 

завдання, функції та методи, тобто управління в статиці, то процес 

управління характеризує його динаміку, а саме – його стадійність [157, c. 13]. 

Водночас Негодченко О.В. звертає увагу на те, що механізм організаційно-

правового забезпечення визначається як динамічна система правових форм, 

засобів і заходів, дія і взаємодія яких спрямовані на запобігання порушенням 

прав людини чи на їх відновлення у разі порушення, що містить у собі три 

елементи: 1) охорону прав; 2) захист прав; 3) юридичну допомогу людині 

[254, с. 17].  

Ураховуючи позицію В.В. Конопльова, можна припустити, що 

механізм виконання рішень, як і механізм виконавчого провадження, має 

статичну природу і визначає систему, мету, принципи, завдання, функції та 

методи режиму їх режимів, а виконавчий процес є динамічною складовою, 

що визначає комплекс виконавчих дій державних та приватних виконавців 

спрямований на своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень. Можна 

припустити, що механізм виконання рішень як і механізм виконавчого 

провадження мають певні елементи динаміки, пов’язані із необхідністю 

корегування правових норм, що їх регулюють. Водночас, наведене 

припущення щодо елементів механізму механізм виконання рішень як і 

механізм виконавчого провадження вимагає уточнення за рахунок 

дослідження інших наукових думок з приводу структурних елементів 

механізмів, що використовуються у галузі права.  

Вітчизняний науковець, що досліджував механізм забезпечення 

адміністративно-правового статусу іноземців в Україні С.Ф. Константінов 

стверджує, що цей механізм складається з таких основних компонентів: 

1) організаційно-структурні утворення, 2) адміністративно-правові заходи, 

3) нормативне забезпечення [158, с. 14]. До елементів механізму правового 
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забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів Білик П.П. 

відносить: 1) мету, яку бажано досягти в процесі розвитку; 2) правові норми, 

що регламентують всі положення щодо розвитку регіону від нормативного 

забезпечення мети до тих стосунків, які виникають між органами управління 

регіональним розвитком; 3) системи тих органів, які своїм призначенням є 

органами управління регіональним розвитком, 4) системи відносин між 

органами управління регіональним розвитком [31, с. 11]. Я.В. Греца 

елементами правового механізму реалізації та захисту прав і законних 

інтересів суб’єктів податкових правовідносин називає : 1) правові норми, що 

закріплюють права; 2) самі права як міра можливої поведінки, їх зміст, 

структура та гарантії здійснення; 3) юридичні обов’язки як міра необхідної 

поведінки; 4) юридична діяльність суб’єктів правовідносин; 5) 

правосвідомість суб’єктів [59, с. 9-10]. До юридичних елементів механізму 

забезпечення прав і свобод людини О.В. Негодченко зараховує: а) правові 

норми та нормативно-правові акти як форми їх вираження; б) індивідуально-

правові документи; в) юридичні факти; г) правові відносини; д) суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки; е) форми й методи організації здійснення 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків [254, с. 17]. Механізм протидії 

нелегальній міграції, на думку В.І. Олефіра включає такі елементи як: 

1) систему правових актів, що є основою функціонування механізму; 

2) організаційно-структурні формування механізму; 3) організаційно-правові 

способи протидії нелегальній міграції [262, c. 21].  

Досліджуючи складові організаційно-правового механізму підготовки 

та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності ОВС, 

В.В. Конопльов зараховує до них: мету, принципи, завдання, функції та 

методи, які є своєрідною основою, вихідними догмами функціонування 

управлінських рішень в ОВС, завдяки яким базується сам процес їх 

підготовки та прийняття, тобто їх динаміка [157, c. 13]. Таким чином, 
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В.В. Конопльов вказує на те, що елементи механізму є базисом для 

динамічного розвитку того явища, реалізація якого передбачена цим 

механізмом. 

Г.О. Шлома, вивчаючи питання адміністративно-правового 

забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України, 

визначила механізм адміністративно-правового забезпечення службової 

таємниці в органах внутрішніх справ України як динамічну систему правових 

форм, засобів і заходів впливу на поведінку суб’єктів через встановлення 

їхніх прав та обов’язків щодо створення, передачі, використання, зберігання, 

зміни, знищення конфіденційних службових відомостей, дія і взаємодія яких 

спрямовані на запобігання порушенню режиму службової таємниці чи на 

його відновлення у разі порушення [500, c. 15]. К.Г. Волинка, досліджуючи 

механізм забезпечення прав і свобод особи його структурними елементами 

визначає: юридичні передумови забезпечення прав і свобод (правовий статус 

особи); нормативно-правові засоби забезпечення прав і свобод (юридичні 

гарантії); загальносоціальні умови реалізації, охорони і захисту прав і свобод 

особи (фактичне соціальне макросередовище, в якому здійснюється 

забезпечення прав і свобод). К.Г. Волинка зазначає, що внутрішні 

взаємозв'язки цих складових елементів обумовлюють узгоджену роботу 

механізму забезпечення прав і свобод у цілому [50, c. 10].  

Враховуючи наведені наукові теорії та концепції щодо поняття, змісту 

та елементів механізмів різних правових явищ та інститутів, вважаємо за 

можливе узагальнити такі ознаки механізму виконання рішень: 1) його зміст 

складають правові засоби впливу; 2) об’єктом впливу є поведінка стягувача, 

боржника, державного чи приватного виконавців, інших учасників 

виконавчого провадження та інших суб’єктів, з якими вони взаємодіють, що 

визначається комплексом їхніх прав та обов’язків; 3) сферою реалізації є 

суспільні відносини, що складаються при виконання рішень уповноважених 

органів; 4) мета – своєчасне, повне і неупереджене виконання конкретних 

рішень; 5) має прояви статичної за набором елементів системи та динамічної 
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реалізації їх змісту; 6) його основними елементами є правові норми; 

юридичні факти; інформаційне середовище; мета та задачі; принципи; 

суб’єкти, які вступають у відносини, їх суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки; об’єкти, щодо яких здійснюються виконавчі дії; виконавчі справи, 

виконавчі документи; засоби забезпечення виконавчого провадження; 

контроль за дотриманням правил режиму виконавчого провадження; 

відповідальність за порушення правил режиму виконавчого провадження. 

 Визначено механізм виконання рішень як складну конструкцію 

організаційно-правових засобів впливу на поведінку учасників виконавчого 

провадження та суб’єктів, з якими вони взаємодіють щодо об’єктів 

виконавчих дій з метою забезпечення своєчасного, повного і неупередженого 

виконання конкретних рішень. 

Механізм виконання рішень та механізм виконавчого провадження 

реалізація яких спрямована на своєчасне, повне і неупереджене виконання 

конкретних рішень повинні в першу чергу визначати гарантії дотримання 

прав людини у виконавчому провадженні. Грунтовне дослідження у цій сфері 

зробив О.В. Негодчено, який розрізняє 1) механізм правового регулювання, 

2) механізм реалізації прав і свобод та 3) механізм забезпечення реалізації 

прав і свобод людини [254, c. 16]. Цей науковець під механізмом 

забезпечення прав і свобод розуміє систему способів і факторів, що 

забезпечують необхідні умови реалізації та захисту всіх основних прав і 

свобод людини [254, c. 9]; під механізмом організаційно-правового 

забезпечення прав і свобод людини визначає систему взаємопов’язаних 

елементів: правових засобів, організаційних форм та методів діяльності 

відповідних державних органів, спрямована на створення необхідних умов 

для реалізації прав і свобод людини, їх безпосередню охорону та захист 

[254, c. 16]. Інший науковець - К.Г. Волинка, механізм забезпечення прав і 

свобод особи визначає як єдине, цілісне і якісно самостійне явище правової 

системи, що є комплексом взаємозв'язаних і взаємодіючих юридичних 

передумов, нормативних засобів та загальносоціальних умов, які створюють 
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належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного здійснення 

кожним своїх прав і свобод [50, c. 3-4]. Наведені поняття відображають 

тісний зв'язок необхідності дотримання прав людини у діяльності органів 

публічної адміністрації. 

Валеєв Д.Х. вперше в науці виконавчого процесуального права 

сформулював авторську концепцію системи процесуальних гарантій 

реалізації і захисту прав громадян і організацій у виконавчому провадженні 

як особливого правового механізму, що виражається в сукупності 

передбачених законом засобів (нормативна основа) і визначаються на їх 

основі способів (дій по реалізації цілей), що в єдності забезпечують 

досягнення цілей і завдань виконавчого провадження (охорону прав 

громадян і організацій у виконавчому провадженні). Цей науковець до числа 

процесуальних гарантій реалізації прав громадян і організацій відносить: 

1) конкретизацію прав громадян і організацій в чинному законодавстві про 

виконавче провадження; 2) межі реалізації прав громадян і організацій; 

3) процесуальний механізм реалізації прав громадян і організацій у 

виконавчому провадженні; 4) заходи заохочення і пільги для стимулювання 

правомірної та ініціативної реалізації прав громадян і організацій у 

виконавчому провадженні. Валеєв Д.Х., вважає, що до процесуальних 

гарантій захисту прав громадян і організацій у виконавчому провадженні 

належать: 1) процесуальні форми здійснення нагляду і контролю; 2) заходи 

захисту прав громадян і організацій при оскарженні дій судового пристава-

виконавця; 3) заходи захисту при пред'явленні позовів, пов'язаних з 

виконавчим провадженням; 4) заходи захисту при повороті виконання; 

5) заходи відповідальності за порушення законодавства про виконавче 

провадження, в тому числі виконавчо-процесуальна відповідальність [34]. 

Ми повністю підтримуємо концепцію Валеєва Д.Х. і вважаємо, що вона 

повною мірою відображає гарантії дотримання прав людини у виконавчому 

проваджені.  

На практиці виявляються проблеми реалізації зазначених вище гарантій 
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дотримання прав людини. Це підтверджується результатами анкетування 

громадян. Так, під час з’ясування причин незадоволеності громадян діями 

державних виконавців було встановлено, що 76,7 % тих, що висловили 

негативну оцінку, назвали такі причини: невирішеність питання (27 %), 

вирішення питання частково (30,4 %), факт відвертого небажання допомогти 

чи грубість з боку державного виконавця (6,9 %), непрофесіоналізм 

державного виконавця (10,1 %). 44 % опитаних громадян визнали діяльність 

ДВС України на сучасному етапі неефективною, 36,9 % – задовільною, і 

тільки 19,1 % – ефективною (Додаток Б).  

Наведені результати анкетування свідчать про проблеми у якості 

спілкування з громадянами та виконанні професійних обов’язків державними 

виконавцями, а також у дотриманні прав людини у виконавчому 

провадженні. Процесуальний механізм реалізації та захисту прав громадян і 

організацій у виконавчому провадженні характеризує сутність і природу 

виконавчого провадження, і тому практика реалізації його елементів 

потребує поліпшення у першу чергу. 

 

3.2. Елементи виконавчого провадження та їх реалізація 

державною виконавчою службою 

У процесі дослідження історичних етапів дослідження становлення 

виконавчого провадження у сучасній Україні було з’ясовано, що більшу 

частину 1990-х років виконавче провадження, тобто діяльність, пов’язана із 

виконанням рішень судів та інших юрисдикційних органів, відбувалося 

згідно із нормами ЦПК України 1963 р. і розглядалося як діяльність органів 

судової влади, а виконавче провадження розглядалося як стадія цивільного 

процесу. Ситуація почала змінюватися з 24 березня 1998 р., коли Верховною 

Радою було прийнято Закон України «Про державну виконавчу службу», 

пізніше 21 квітня 1999 року Верховною Радою було прийнято Закон України 

«Про виконавче провадження». Прийняття законів України «Про державну 

виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» ознаменувало зміну 
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фундаментальних, базових підходів до виконавчого провадження в системі 

вітчизняного законодавства. Якщо раніше більшістю вчених-процесуалістів 

виконавче провадження розглядалося як стадія цивільного процесу, то з 

моменту утворення державної виконавчої служби та прийняття спеціального, 

окремого закону про виконавче провадження, підходи до оцінки виконавчого 

провадження почали змінюватися. Виконавче провадження з того часу 

розглядається не як стадія цивільного процесу, а як самостійний вид 

провадження.  

Процесуальний порядок (форма), зазначає Отчак Н.Я., розкриває ряд 

істотних особливостей виконавчого провадження та характеризується 

наступними положеннями: 1) примусове виконання рішень в Україні 

покладається на ДВС, яка входить до системи органів Міністерства юстиції 

України; 2) відповідно до Законів України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та 

«Про виконавче провадження» примусове виконання рішень здійснюють 

державні виконавці та приватні виконавці; 3) інші органи, організації та 

посадові особи, а саме органи доходів і зборів, банки та інші фінансові 

установи, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, здійснюють виконавчі дії у випадках, передбачених законом «Про 

виконавче провадження» (ст. 6), водночас, вони не є органами примусового 

виконання [270, c. 331;  304; 379]. 

М.П. Омельченко, М.Й. Штефан, С.М. Штефан дійшли висновку, що 

виконавче провадження характеризується певними рисами, притаманними 

йому: 1) правовою основою виконавчого провадження є Конституція України 

та система законів і підзаконних актів, якими воно регулюється; 

2) примусове виконання рішень покладається на ДВС та систему її органів; 3) 

діяльність ДВС та системи її органів реалізується на підставах, способами та 

у межах повноважень, визначених законодавством про виконавче 

провадження, і спрямовується на своєчасне, повне і неупереджене примусове 

виконання рішень юрисдикційних органів; 4) для суб’єктів виконавчого 
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провадження законодавством встановлено сукупність процесуальних прав та 

обов’язків, реалізація яких спрямовує діяльність суб’єктів виконавчого 

провадження на досягнення мети примусового виконання рішень 

юрисдикційних органів; 5) встановленням гарантій прав і законних інтересів 

осіб, порушених в процесі вчинення виконавчих дій; 6) гарантуванням 

законності виконавчих дій шляхом встановлення відповідальності суб’єктів 

виконавчого провадження за порушення і невиконання ними встановлених 

законодавством обов’язків [502]. 

На думку Валеєва Д.Х. система виконавчого провадження включає в 

себе такі частини і структурні елементи: 1) основні положення та загальні 

умови здійснення виконавчих дій: дана група норм регулює сферу дії 

законодавства про виконавче провадження, законодавство у цій сфері, 

перелік виконавчих документів, місце і строки вчинення виконавчих дій, 

повідомлення і виклики, терміни і витрати, відповідальність у виконавчому 

провадженні, а також загальні правила порушення і закінчення виконавчого 

провадження та його тимчасової зупинки; 2) положення про осіб, що беруть 

участь у виконавчому провадженні:  ці норми регулюють склад, права і 

обов'язки осіб, що у виконавчому провадженні, а також питання 

процесуального співучасті і правонаступництва; 3) виконавчі дії і заходи 

примусового виконання; крім власне окремих виконавчих дій, що 

визначають також заходи примусового виконання: звернення стягнення на 

майно боржника шляхом накладення арешту на майно та його реалізації; 

звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види 

доходів боржника; звернення стягнення на грошові кошти та інше майно 

боржника, що знаходяться в інших осіб; вилучення у боржника і передачу 

стягувачеві певних предметів, зазначених у виконавчому документі, а також 

інші заходи [38].  

Специфікою законодавства, яке регулює виконавче провадження в 

Україні, є те, що Закон України «Про виконавче провадження» регулює не 

лише питання, пов’язані із виконанням рішень судів, але встановлює 



306 

підстави для виконання рішень інших органів. Згідно зі ст. 3 цього Закону 

органами державної виконавчої служби, крім судових актів, можуть 

виконуватись примусово також виконавчі написи нотаріусів, посвідчення 

комісій по трудових спорах, постанови органів (посадових осіб), 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і 

користування культовими будівлями і майном, постанови державного 

виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення 

виконавчих дій та накладення штрафу, рішення Європейського суду з прав 

людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» тощо. Таким чином, Закон України «Про виконавче провадження» 

застосовується під час виконання не лише рішень судів, а й виконання 

рішень інших органів, що дозволяє зробити висновок про те, що виконавче 

провадження спрямоване не лише на реалізацію судових актів, як актів 

правосуддя, але й є правовим інструментом кінцевої реалізації рішень інших 

органів, універсальним механізмом застосування державою владних 

повноважень, спрямованих не лише на реалізацію правосудних функцій, а й 

на захист прав та свобод людини і громадянина у більш широкому контексті. 

Закон України «Про виконавче провадження» містить набір 

універсальних процедур, які застосовуються як під час виконання судових 

рішень, так і рішень інших органів. Більшість процесуальних механізмів, які 

застосовуються державним виконавцем під час виконання рішень суду, 

застосовуються і під час виконання рішень інших органів. Система 

виконавчих процедур, таким чином, має самостійний характер і не може 

розглядатися як частина цивільних процесуальних відносин. Закон України 

«Про виконавче провадження» неодноразово змінювався з часу його 

прийняття, процедури виконавчого провадження удосконалювалися, і на 

сьогодні вони є більш ефективними, ніж це було первісно. 
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Слід зазначити, що Закон України «Про виконавче провадження», хоча 

і є основним законом, яким врегульовано процедуру здійснення виконавчих 

дій, не є єдиним джерелом норм, які застосовуються державними 

виконавцями. Деякі норми, зазначає Сібільов Д. Г., регулюють виконавче 

провадження, містяться і в інших законах. Такі норми є в ЦПК України, в 

ГПК України, в КАС України, КУпАП тощо [422]. 

Діяльність юрисдикційних органів, реалізація ними повноважень щодо 

захисту прав, свобод та інтересів громадян і організацій нерозривно 

пов’язана із виконанням їх рішень. Система цивільної юрисдикції включає в 

себе як структурні елементи судові органи, третейські суди, органи 

нотаріату, органи щодо розгляду трудових спорів тощо. Виконання рішень 

усіх цих органів відбувається за універсальними правилами виконавчих 

процедур, передбачених чинним законодавством. Динамічний розвиток 

законодавства про виконавче провадження, значний досвід його застосування 

ставлять перед юридичною наукою багато питань, які потребують відповіді. 

Виконавче провадження повинно стати об’єктом комплексного наукового 

дослідження, з метою його систематизації, упорядкування, визначення його 

місця в системі законодавства, окреслення його рис як самостійної галузі 

права, аналізу перспектив його подальшого розвитку та удосконаленню 

виконавчих процедур. 

Дослідження сутності елементів виконавчого провадження в Україні 

буде не повним без визначення принципів, (зокрема принципів виконавчого 

провадження) тобто основоположних засад такої діяльності.  

Так, Ю.В. Білоусов визначає під принципами виконавчого провадження 

закріплені у правових нормах основні засади, керівні положення, які 

визначають організацію органів державної виконавчої служби, зміст і 

спрямованість її діяльності, правовий статус учасників виконавчого 

провадження [32, c. 16]. В.А. Кройтор, М.М. Фролов, Н.М. Ясинок під 

принципами виконавчого провадження розуміють систему нормативно 

закріплених основних ідей, положень, що визначають сутність і зміст 
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правових відносин, які виникають при примусовій реалізації  рішень судових 

та інших юрисдикційних органів [429]. Під принципами виконавчого 

провадження як системно-логічної форми державного примусу В.А. Гуреєв, 

В.В. Гущин визначають виражені у правових нормах вихідні положення, що 

регулюють порядок та утворюють основу всього виконавчого провадження, 

відображають його сутність, ключові засади і ідеї, закономірності будови та 

розвитку [68, с. 23-25]. 

Значну увагу принципам виконавчого провадження як основній 

діяльності ДВС України приділено такими вченими, як Ю.В. Білоусов, 

В.А. Кройтор, М.М. Фролов, Н.М. Ясинок [32, с. 38], які плідно працювали над 

вихідними положеннями, що регулюють порядок виконавчого провадження, 

відображують його сутність, ключові начала і ідеї, закономірності будови та 

розвитку у період побудови соціально-демократичної правової держави. Аналіз 

наукових джерел сприяв виявленню значної кількості принципів виконавчого 

провадження, які, на нашу думку, потребують певної систематизації, 

законодавчого закріплення та втілення у діяльність ДВС України. С.В. 

Щербак [476, с. 36], В.А. Кройтор, М.М. Фролов, Н.М. Ясинок [481, с. 39] 

поділяють принципи виконавчого провадження на дві групи: 1) загальні, тобто 

властиві не лише діяльності державної виконавчої служби, але й діяльності 

інших органів, зокрема органів виконавчої влади, нотаріату, судів; 2) 

спеціальні, тобто властиві лише виконавчому провадженню.  

Ми вважаємо цей розподіл недостатнім для повноти теоретичного 

обґрунтування адміністративно-правового регулювання сфери виконавчого 

провадження, особливо щодо примусової реалізації рішень судових та інших 

юрисдикційних органів майнового характеру. Тому пропонуємо класифікувати 

ці принципи на: загальні, що властиві усій сфері адміністративно-правового 

регулювання; функціональні (галузеві та міжгалузеві), які процесуально 

закріплюють діяльність ДВС у основних її напрямках; спеціальні (примусово-

виконавчі), які притаманні здійсненню виконавчого провадження з 

примусового виконання рішень майнового характеру. 
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Необхідно зазначити, що процес виконавчого провадження завжди 

складається з послідовності дій державного виконавця від відкриття 

виконавчого провадження до його закінчення. Так, Д. Бахрах  визначає стадії 

адміністративного процесу як сукупність дій, що розрізняються за 

безпосередніми цілями і завданнями; особливим колом учасників і 

специфікою їхнього правового статусу; комплексом процесуальних дій; 

колом юридичних фактів; правовими результатами та їхнім процесуальним 

оформленням 24, с. 155. У цьому контексті слід підтримати твердження 

Р.В. Ігоніна, який під стадією виконавчого провадження розуміє сукупність 

взаємообумовлених процесуальних дій суб’єктів виконавчого провадження, 

спрямованих на досягнення певної етапної мети щодо примусової реалізації 

виконавчих документів. У чинному законодавстві їх недостатньо чітко 

висвітлено, тому в юридичній літературі немає одностайності щодо 

визначення та окреслення їх системи. Основними стадіями (етапами) 

виконавчого провадження є такі: відкриття виконавчого провадження; 

підготовка до примусового виконання; вжиття заходів примусового 

виконання рішення; закінчення виконавчого провадження [112]. 

Відкриття виконавчого провадження – це стадія, яка полягає у діях 

державного виконавця, що спрямовані на визначення підстав для відкриття 

виконавчого провадження. Державний виконавець не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить 

постанову про відкриття виконавчого провадження (ст. 26 «Початок 

примусового виконання рішення» Закону України «Про виконавче 

провадження»). Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на 

підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 Закону України «Про 

виконавче провадження»: 1) за заявою стягувача про примусове виконання 

рішення; 2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина 

або держави в суді; 3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у 

випадках, передбачених законом; 4) якщо виконавчий документ надійшов від 

суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/print1457344395730176#n18
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рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних 

органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних 

чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, 

встановленому законом; 5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Новелою 

сучасного Закону України «Про виконавче провадження» є сплата 

авансового внеску. Так, до заяви про примусове виконання рішення стягувач 

додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що 

підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, 

а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову - у 

розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної 

особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - 

юридичної особи. Ще одним ефективним новим запровадженням є негайне 

накладення арешту на майно боржника після відкриття виконавчого 

провадження та перевірки права власності на нього в електронних державних 

базах даних [304]. 

Примусове виконання (застосування заходів примусового виконання 

рішення) – це вжиття державним виконавцем заходів щодо реалізації 

припису юрисдикційного акта способами, які визначено законом, із 

покладенням на боржника виконавчого збору та витрат, пов’язаних із 

проведенням виконавчих дій. На застосування конкретних заходів 

примусового виконання рішення впливає характер самого зобов’язання, яке є 

предметом виконання. За результатами анкетування державних виконавців, 

було з’ясовано, що частіше примусове виконання рішень застосовується до 

таких суб’єктів як: фізичних осіб – 40%, підприємств приватної форми 

власності – 12,5%, державних підприємств – 11,0%, громадських об’єднань – 

9,1%, посадових осіб – 6,1%, комунальних підприємств – 5,2% та інших 

(Додаток А, рис. 7) 

Залежно від виду зобов’язання може бути застосовано такі заходи 



311 

примусового виконання рішення: 1) грошові зобов’язання - звернення 

стягнення на майно боржника; звернення стягнення на заробітну плату та 

доходи боржника – фізичної особи; 2) речові зобов’язання – вилучення у 

боржника й передача стягувачев певних предметів, зазначених у рішенні; 3) 

особисті зобов’язання – відібрання дитини;  4) зобов’язання боржника 

виконати певні дії (крім передачі майна чи грошей) або утриматися від їх 

здійснення).  

Державні виконавці свідчать, що найчастіше у своїй роботі вони 

застосовують наступні заходи примусового виконання рішень:  звернення 

стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні 

права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, 

творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо 

вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або 

боржник володіє ними спільно з іншими особами - 55,8%;  звернення 

стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника – 

22,9%; зобов’язує боржника вчинити певні дії  або утриматися від їх 

вчинення – 20,9%; вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, 

зазначених у рішенні – 13,4%; заборона боржнику розпоряджатися та/або 

користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі 

коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким 

майном на умовах, визначених виконавцем – 8,0%;  виселення та вселення 

фізичних осіб – 6,5%; примусове відібрання і передання дитини, 

встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з 

дитиною – 5,2%; інші заходи примусового характеру – 7,8%. 

Як правило, обов’язковою ознакою стадії примусового виконання 

рішення є його оплата, що її покладено на боржника як особу, що зобов’язана 

за виконавчим документом виконати певну дію або утриматися від її 

виконання. Витратами виконавчого провадження є витрати органів ДВС на 

організацію та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового 

виконання рішень. Це поняття має більш фінансово-кошторисне, аніж 
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процесуальне наповнення, що підтверджує положення про те, що до витрат 

виконавчого провадження належать кошти Державного бюджету України та 

кошти виконавчого провадження, які використовуються у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Але не усі виконавчі провадження відбуваються динамічно та 

злагоджено. У більшості випадків Ускладнення в ході виконавчого 

провадження – це обставини, що виникають у процесі виконання рішення, 

які зумовлюють настання наслідків, не пов’язаних із продовженням 

виконання рішення чи закінченням виконавчого провадження, а саме: 

відкладення провадження виконавчих дій; роз’яснення рішень, які 

підлягають примусовому виконанню; відстрочка або розстрочка, встановлення 

чи зміна способу і порядку виконання рішення; зупинення виконавчого 

провадження; повернення виконавчого документа стягувачеві; повернення 

виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який 

його видав; оголошення розшуку. 

За результатами анкетування державних виконавців було з’ясовано, що 

найчастіше трапляються ускладнення у ході виконавчого провадження у 

вигляді: відкладення провадження виконавчих дій – 31,0%; повернення 

виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який 

його видав – 24,2%;  зупинення виконавчого провадження – 14,1%;  

роз’яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню – 13,4% 

відстрочка або розстрочка, встановлення  чи зміна способу і порядку виконання 

рішення – 5,2%; оголошення в розшук – 7,8%;  тощо (Додаток А, рис. 9) 

З практики проведення виконавчих проваджень державні виконавці 

виокремили ще категорію ускладнень, що не визначені Законом України 

«Про виконавче провадження». Так, на думку опитаних державних 

виконавців найчастішими обставинами та випадками, що ускладнюють або 

виключають виконання рішення: перешкоджання фізичних або юридичних 

осіб у вчиненні виконавчих дій – 19,9%;  несвоєчасне подання або не подання 

інформації на вимогу державного виконавця – 17,9%;  відсутність у 
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боржника майна, яке за рішенням суду має бути передане стягувану - 16,2%; 

відсутність у боржника джерел доходів та доходів – 14,3%; скрутне 

матеріальне становище боржника – 10,1%;  відсутність боржника за місцем 

реєстрації та проживання, не можливість встановити місце його перебування 

– 8,6%; тимчасова окупація територій України, де знаходиться майно 

боржника – 4,1%; хвороба боржника або членів його сім’ї – 3,7%; стихійне 

лихо, інші надзвичайні події – 3,4% тощо (Додаток А, рис. 10) 

Закінчення виконавчого провадження – це дія державного виконавця, 

що полягає у завершенні проведення виконавчих дій у певному виконавчому 

провадженні, за певним виконавчим документом. Підстави закінчення 

виконавчого провадження визначено у ст. 39 Закону України «Про виконавче 

провадження». За наслідками закінчення виконавчого провадження їх поділяють 

на дві групи. До першої належать підстави, внаслідок яких втрачає чинність 

арешт майна боржника, скасовують інші вжиті державним виконавцем 

заходи примусового виконання рішення, а також провадять інші дії, 

необхідні у зв’язку з завершенням виконавчого провадження. До другої 

групи належать підстави без зазначених наслідків. 

Загалом відповідно до ст. 39 «Закінчення виконавчого провадження» 

Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження 

підлягає закінченню у разі: 1) визнання судом відмови стягувача від 

примусового виконання судового рішення; 2) затвердження (визнання) судом 

мирової угоди, укладеної сторонами у процесі виконання рішення; 3) 

припинення юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо 

виконання її обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає 

правонаступництва, смерті, оголошення померлим або визнання безвісно 

відсутнім стягувача чи боржника; 4) прийняття Національним банком 

України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-

боржника; 5) скасування рішення, на підставі якого виданий виконавчий 

документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає 

виконанню; 6) письмової відмови стягувача від одержання предметів, 
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вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, 

або знищення речі, що має бути передана стягувачу в натурі або оплатно 

вилучена; 7) закінчення строку, передбаченого законом для відповідного 

виду стягнення, крім випадку, якщо існує заборгованість із стягнення 

відповідних платежів; 8) визнання боржника банкрутом; 9) фактичного 

виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом; 10) 

повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого 

органу (посадової особи), який видав виконавчий документ; 11) надіслання 

виконавчого документа до суду, який його видав; 12) якщо рішення фактично 

виконано під час виконання рішення Європейського суду з прав людини; 13) 

непред’явлення виконавчого документа за відновленим виконавчим 

провадженням у відповідні строки; 14) якщо стягнені з боржника в повному 

обсязі кошти не витребувані стягувачем протягом року та у зв’язку з цим 

перераховані до Державного бюджету України; 15) якщо коштів, що 

надійшли від реалізації заставленого майна (за виконавчим документом про 

звернення стягнення на заставлене майно), недостатньо для задоволення 

вимог стягувача – заставодержателя, а також якщо майно, яке є предметом 

іпотеки, передано іпотекотримачеві або придбано ним відповідно до 

вимог Закону України «Про іпотеку» за виконавчим документом про 

звернення стягнення на майно, яке є предметом іпотеки; 16) погашення, 

списання згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії» неустойки (штрафів, пені), інших 

штрафних, фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів 

річних, нарахованих на заборгованість теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій перед Національною акціонерною компанією 

"Нафтогаз України", її дочірньою компанією "Газ України", Публічним 

акціонерним товариством "Укртрансгаз" за спожитий природний газ, 

підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/898-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
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надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 

послуги з постачання холодної води та послуги з водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), перед постачальниками 

електричної енергії за спожиту електричну енергію, що підлягали виконанню 

на підставі виконавчого документа за судовим рішенням [304]. 

Останньою стадією виконавчого провадження є заключна. На цій стадії 

здійснюється закриття виконавчого провадження, закінчення виконавчого 

провадження і повернення виконавчого документа стягувачеві. На заключній 

стадії державний виконавець вирішує питання про закриття або закінчення 

виконавчого провадження в залежності від обставин справи.  

Постанова про закінчення виконавчого провадження з підстав, 

передбачених частиною першою ст. 39 Закону України «про виконавче 

провадження» виноситься в день настання відповідних обставин або в день, 

коли виконавцю стало відомо про такі обставини.  У випадках, передбачених 

пунктами 1-3, 5-7, 9-12, 14, 15 частини першої цієї статті, виконавчий 

документ надсилається разом із постановою про закінчення виконавчого 

провадження до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав.  

Постанова про закінчення виконавчого провадження з підстави, передбаченої 

пунктом 4 частини першої цієї статті, разом з виконавчим документом 

надсилається до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб. Постанова про закінчення виконавчого провадження з підстави, 

передбаченої пунктом 8 частини першої цієї статті, разом з виконавчим 

документом надсилається до господарського суду, який прийняв постанову 

про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 

Відповідно до ст. 40.  «Наслідки закінчення виконавчого провадження, 

повернення виконавчого документа» у разі закінчення виконавчого 

провадження (крім офіційного оприлюднення повідомлення про визнання 

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення 

виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку 

забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків 
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нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, 

нестягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення 

виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на 

майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються 

з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи 

щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із 

закінченням виконавчого провадження. Виконавче провадження, щодо якого 

винесено постанову про його закінчення, не може бути розпочате знову, крім 

випадків, передбачених цим Законом. Про зняття арешту з майна (коштів) 

виконавець зазначає у постанові про закінчення виконавчого провадження 

або повернення виконавчого документа, яка в день її винесення надсилається 

органу, установі, посадовій особі, яким була надіслана для виконання 

постанова про накладення арешту на майно (кошти) боржника, а у випадках, 

передбачених законом, вчиняє дії щодо реєстрації припинення обтяження 

такого майна. 

Як правило, зазначає Ігонін Р.В., конкретне виконавче провадження 

проходить усі перелічені стадії, і від того, наскільки професійно діяв 

державний виконавець, залежить рівень ефективності функціонування 

системи суб’єктів виконавчого провадження [112]. 

Отже, підтримуючи думку Шкарупи К.В., вважаємо, що реформування 

виконавчого провадження вимагає залучення ефективних елементів 

іноземного досвіду розвинених країн Європейського Союзу, де в цьому 

процесі основне місце відводиться захисту прав і законних інтересів 

громадян та юридичних осіб, а не адміністративно-фіскальних інтересів 

державної влади [498]. 

 

3.3. Правосуб’єктність державної виконавчої служби як учасника 

виконавчого провадження 
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Дослідження адміністративно-правової правосуб’єктності державної 

виконавчої службі у реалізації завдань виконавчого провадження у 

вітчизняній правовій доктрині є важливою для з’ясування його правової 

природи, передумов виникнення та напрямків розвитку в контексті 

загального розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки та 

генезисом законодавчого регулювання засад примусового виконання рішень 

судів та інших органів (посадових осіб).  

Слід зазначити, що правовідносини у сфері виконавчого провадження є 

предметом наукових досліджень у різних галузях права, зокрема: цивільно-

процесуального, господарсько-процесуального та адміністративного, що 

дозволяє говорити про комплексний характер таких правовідносин та 

складний (різногалузевий) характер відповідних правових норм, але 

домінуючими є адміністративно-процедурні норми, що і дозволяє розглядати 

виконавче провадження як інститут адміністративного права. 

Щодо відношення до держави державна виконавча служба України 

виступає як підсистема, але в той же час сама по собі є самостійною 

соціальною системою, що складається з елементів: Департамент державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України, до якого входить відділ 

примусового виконання рішень; управління державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до 

складу яких входять відділи примусового виконання рішень; районні, 

районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні 

відділи державної виконавчої служби відповідних територіальних управлінь 

юстиції [333]. 

Діяльність державної виконавчої служби, як реалізація її 

адміністративно-правового статусу, характеризується різноманітністю 

відносин. Ці відносини мають різну спрямованість, по-перше це відносини 

між співробітниками державної виконавчої служби і державними органами 

виконавчої влади, а також державними органами інших гілок влади; по-друге 
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між державними виконавцями і співробітниками інших правоохоронних 

органів; по-третє між працівниками виконавчої служби та різного роду 

громадськими (не урядовими) організаціями; по-четверте між 

співробітниками державної виконавчої служби та працівниками органів 

місцевого самоврядування; по-п’яте між державними виконавцями та 

громадянами. 

Зазначені вище групи відносин, учасником яких ж державні виконавці 

в теперішній час мають певну напруженість, що проявляється з боку 

населення недовірою до державної виконавчої служби. Так, за результатами 

анкетування громадян, що було проведено автором, з’ясовано, що громадяни 

в процесі взаємодії із працівниками ДВС залишились в основному 

залишились задоволеними не повністю – так відповіли 46,7 % опитаних осіб, 

не задоволеними залишилось 30% , і лише 23,3 % були повністю 

задоволеними в результаті взаємодії із працівниками державної виконавчої 

служби. При з’ясуванні причини незадоволеності діями державних 

виконавців, було з’ясовано, що серед 76,7% відсотків тих, що мали негативну 

оцінку, її причинами стали: невирішеність питання у 27%, вирішення 

питання частково у 30,4%, фактом відвертого небажання допомогти чи 

грубістю з боку державного виконавця у 6,9%, не професіоналізмом 

державного виконавця у 10,1 %. Щодо ефективності діяльності ДВС на 

сучасному етапі 44% опитаних громадяни визнали її не ефективною, 36,9 % 

задовільною, і тільки 19,1 % ефективною. (Додаток Б).  

Наведені результати анкетування свідчать про проблеми у якості 

спілкування із громадянами та виконання професійних обов’язків 

державними виконавцями. Престиж праці співробітників виконавчої служби 

також суттєво знижується, що обумовлено не можливістю у встановлений 

термін реалізувати рішення суду чи посадових осіб, а відповідно і захистити 

право громадянина. Так за результатами анкетування громадян на запитання: 

чиє професія державного виконавця престижною? 48,1 % опитаних сказали, 

що ні, 24,9 відсотків мали складністю з відповіддю, і тільки 27% визнали цю 
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професію престижною (Додаток Б). Аналогічні тенденції виявило і 

опитування самих працівників ДВС. Так, престижною свою професією 

назвали 36,4 % опитаних державних виконавців, сумнівались у цьому факті 

6,6%, і 57% опитаних заперечили престижність професії державного 

виконавця. 

Такий стан оцінки самими працівниками ДВС та громадянами 

престижності та ефективності роботи державних виконавців залежить як від 

суб’єктивних, так і від об’єктивних причин. Наприклад, рішення 

Конституційного Суду України щодо визнання конституційним пункт 4 

розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року N 2857-VI з 

наступними змінами, а саме щодо зупинення виплат громадянам, що 

належать до категорій «діти війни», «особи постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «особи звільнені з військової служби» через 

брак державного бюджету [410]. Таке рішення унеможливлювало 

спроможність державної виконавчої служби захистити права цих категорій 

громадян. За тих правових рішень державні виконавці не могли 

відшкодувати кошти зазначеним вище категоріям громадян тому, що 

Конституційний Суд України підтримував Кабінет Міністрів України, у 

рішенні не виплачувати названі вище соціальні борги за відсутності коштів у 

державному бюджеті. В очах зазначеного прошарку населення, провину 

постраждалі вбачали у діяльності державних виконавців. Водночас при таких 

об’єктивних обставинах, державні виконавці повинні мати такий високий 

рівень професіоналізму та компетентності, щоб пояснити громадянам вище 

зазначену ситуацію. Щоденна реалізація принципу професіоналізму та 

компетентності є однією з головних засад роботи в системі органів державної 

виконавчої служби. 

Дослідивши наукові концепції, фактичний стан правового 

регулювання, оцінку суспільством діяльності ДВС, з’ясувавши соціальну 

сутність діяльності державної виконавчої служби є ґрунтовна позиція для 
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формулювання визначення ДВС. Враховуючи наукові розробки окремих 

аспектів виконавчого провадження, напрацьовані у працях таких відомих 

учених, як: Д.П. Фіолевський, С.Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєнцев, С.Я. Фурса, 

С.В. Щербак, О.В. Задорожня, Д.М. Бахрах, Ю.І. Гринько, В.А. Гурєєва, 

В.В. Гущина, О.В. Ісаєнкової, С.М. Кузнецова, В.В. Піляєва, М.А. Рогожина, 

В.Г. Тихині, A.M. Чашина, а також таких науковців, як Клименко О.С., 

Старілова Ю.М., Щербак С.В., що вивчали адміністративно-правову 

діяльність ДВС, було виокремлено такі ознаки ДВС: 

1) служба в ДВС – це правоохоронна державна служба, що має 

публічний характер.  

2) державна виконавча служба може здійснювати свою діяльність не 

будь-яким способом, а лише з допомогою застосування юридичних заходів 

впливу: звернення стягнення на майно боржника; звернення стягнення на 

заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; вилучення 

у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні; 

інші заходи, передбачені рішенням; 

3) реалізація завдань державної виконавчої служби повинна суворо 

відповідати припису закону чи іншого правового акту, тільки які можуть 

бути основою застосування конкретного заходу впливу та чітко визначати 

його зміст, а орган, який застосував такий вплив, зобов’язаний пунктуально 

виконувати відповідне розпорядження; 

4) діяльність державної виконавчої служби реалізується в 

установленому законом порядку з дотриманням установлених певних 

процедур: надання сторонам виконавчого провадження та їх представникам 

можливості ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 

залучення до проведення виконавчих дій понятих, працівників органів 

внутрішніх справ, інших осіб у встановленому порядку, а також експертів, 

спеціалістів, а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності, суб'єктів 

господарювання тощо; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606%2D14&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%E5+%EF%F0%EE%E2%E0%E4%E6%E5%ED%ED%FF#w2_8#w2_8
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606%2D14&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%E5+%EF%F0%EE%E2%E0%E4%E6%E5%ED%ED%FF#w2_9#w2_9
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5) діяльність державної виконавчої служби реалізується з допомогою 

спеціально уповноважених державних органів, які комплектуються 

відповідним чином підготовленими службовцями - більшості своїй 

юристами, а також фахівцями, які володіють знаннями з інших галузей; 

5) здійснюється співробітниками державної виконавчої служби, які є 

державними службовцями, що забезпечують виконання завдань із охорони 

прав людини та громадянина за грошову винагороду; 

6) державна виконавча служба наділена організаційно-розпорядчими 

повноваженнями; 

7) є специфічним елементом держави, суб’єктом публічного права [230, 

c. 25]. 

Виходячи з названих ознак державної виконавчої служби та елементів 

її адміністративно-правового статусу пропонуємо власне формулювання 

поняття Державної виконавчої служби України, а саме це державний, 

структурований, правоохоронний орган, який входить до системи органів 

Міністерства юстиції України та здійснює примусове виконання рішень, із 

застосування юридичних заходів впливу, в суворій відповідності до закону і 

при неухильному дотриманні встановленого ним порядку. 

Державна виконавча служба будучи є специфічним елементом 

держави, здійснює примусове виконання рішень, забезпечує охорону прав 

людини та громадянина, забезпечує суспільно корисну діяльність, яку слід 

розглядати як інтелектуальну, та спрямовану на об’єктивну реалізацію прав, 

свобод і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, суспільства в цілому. 

З урахуванням особливостей правового статусу ДВС, на наш погляд 

необхідно розглянути правовий режим державної служби в ДВС. Так, 

Мінкою Т.П. сформульовано визначення адміністративно-правового режиму 

державної служби в органах внутрішніх справ як адміністративно-правової 

форми функціонування правовідносин між громадянином України та 

Міністерством внутрішніх справ України, що включають в себе чітко 

встановлений набір взаємних прав, обов’язків та гарантій їх реалізації і які 
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забезпечуються комплексом правових засобів впливу, завдяки чому 

здійснюється реалізація державних завдань та функцій, які законодавством 

України покладено на органи внутрішніх справ. Мінка Т.П. довела, що 

вказаний режим є різновидом адміністративно-правового режиму публічної 

служби в Україні і має певні особливості: регулюється нормами як 

адміністративного, так і трудового права; суб’єктами режиму є особи 

рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ; містить 

підвищені вимоги до інтелектуального, морального, культурного рівня, 

професійних та ділових якостей суб’єктів режиму; наявність спеціальних 

звань та перебування на спеціальному обліку; містить особливі додаткові 

гарантії правового та соціального захисту суб’єктів режиму; містить особливі 

додаткові обмеження, пов’язані зі службою та умови її проходження; 

передбачає особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності 

суб’єктів режиму; передбачає особливий порядок внутрішньовідомчого 

регулювання процесуальних аспектів проходження служби [244, c. 23]. 

Концептуальні висновки цього вченого щодо правового режиму 

державної служби в органах внутрішніх справ можуть бути застосовані, н 

анаш погляд і до правового режиму державної служби у органах ДВС. З 

урахуванням особливостей діяльності працівників органів ДВС, можна 

визначити відповідний правовий режим як адміністративно-правову форму 

функціонування правовідносин між громадянином України та органом ДВС 

Міністерства юстиції України, що включають в себе чітко встановлений 

набір взаємних прав, обов’язків та гарантій їх реалізації і які забезпечуються 

комплексом правових засобів впливу, завдяки чому здійснюється реалізація 

державних завдань та функцій, які законодавством України покладено на 

органи ДВС в Україні.   

Погоджуємося із Мінкою Т.П., що цей режим також є різновидом 

адміністративно-правового режиму публічної служби в Україні і має певні 

особливості: регулюється нормами як адміністративного, так і трудового 

права; суб’єктами режиму є державні виконавці; містить підвищені вимоги 
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до інтелектуального, морального, культурного рівня, професійних та ділових 

якостей суб’єктів режиму; наявність спеціальних звань та перебування на 

спеціальному обліку; містить особливі додаткові гарантії правового та 

соціального захисту суб’єктів режиму; містить особливі додаткові 

обмеження, пов’язані зі службою та умови її проходження; передбачає 

особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів 

режиму; передбачає особливий порядок внутрішньовідомчого регулювання 

процесуальних аспектів проходження служби. 

Як учасник виконавчого провадження ДВС наділена правами 

здійснювати виконавчі дії, проте, як ми вже зазначали у підрозділі 1.3, 

вітчизняний законодавець їх не визначає. Натомість іноземний досвід 

свідчить про інше законодавство РФ це питання вирішує у ст. 64 

Федерального Закону РФ «Об исполнительном производстве» від 02 жовтня 

2007 р. № 229-ФЗ, є стаття з назвою «Виконавчі дії», в якій наводиться 

перелік виконавчих дій. Так, російський судовий пристав-виконавець має 

право: 1) викликати сторони виконавчого провадження (їх представників), 

інших осіб у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації; 

2) запитувати необхідні відомості, в тому числі персональні дані, у фізичних 

осіб, організацій та органів, що знаходяться на території Російської 

Федерації, а також на територіях іноземних держав, в порядку, 

встановленому міжнародним договором Російської Федерації, отримувати 

від них пояснення, інформацію, довідки ; 3) проводити перевірку, в тому 

числі перевірку фінансових документів, по виконанню виконавчих 

документів; 4) давати фізичним і юридичним особам доручення по 

виконанню вимог, що містяться в виконавчих документах; 5) входити в 

нежитлові приміщення, займані боржником або іншими особами або що 

належать боржникові або іншим особам, з метою виконання виконавчих 

документів; 6) з дозволу в письмовій формі старшого судового пристава (а в 

разі виконання виконавчого документа про вселення стягувача або виселення 

боржника – без зазначеного дозволу) входити без згоди боржника в житлове 
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приміщення, займане боржником; 7) з метою забезпечення виконання 

виконавчого документа накладати арешт на майно, в тому числі грошові 

кошти та цінні папери, вилучати вказане майно, передавати арештоване і 

вилучене майно на зберігання; 8) в порядку і межах, які встановлені цим 

Законом, проводити оцінку майна; 9) залучати для оцінки майна фахівців, які 

відповідають вимогам законодавства Російської Федерації про оціночну 

діяльність; 10) проводити розшук боржника, його майна, розшук дитини 

самостійно або із залученням органів внутрішніх справ; 11) запитувати у 

сторін виконавчого провадження необхідну інформацію; 12) розглядати 

заяви і клопотання сторін виконавчого провадження та інших осіб, які беруть 

участь у виконавчому провадженні; 13) стягувати виконавчий збір; 14) 

звертатися до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на майно та 

угод з ним, для проведення реєстрації на ім'я боржника належного йому 

майна у випадках і порядку, що встановлені цим Законом; 15) встановлювати 

тимчасові обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації; 15.1) 

встановлювати тимчасові обмеження на користування боржником 

спеціальним правом, наданим йому відповідно до законодавства Російської 

Федерації; 16) проводити перевірку правильності утримання та 

перерахування грошових коштів за судовим актом, актом іншого органу або 

посадової особи, а також правильності списання з особового рахунку 

боржника в системі ведення реєстру та рахунках депо в депозитаріях, 

відкритих професійним учасником ринку цінних паперів. При проведенні 

такої перевірки організація або інша особа, зобов'язані подати судового 

пристава-виконавця відповідні бухгалтерські та інші документи; 16.1) 

проводити залік зустрічних однорідних вимог, підтверджених виконавчими 

документами про стягнення грошових коштів; 17) здійснювати інші дії, 

необхідні для своєчасного, повного і правильного виконання виконавчих 

документів [94]. 

Інший приклад нормативного упорядкування переліку виконавчих дій є 

ст. 63 «Исполнительные действия» Закону Республіки Беларусь «Об 
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исполнительном производстве» № 439-З від 24.10.2016, яка закріплює 

наступний перелік виконавчих дій судового виконавця, що надають йому 

право : 1) викликати боржника або його представників, а також власників 

майна; (Засновників, учасників) боржника - юридичної особи для надання 

пояснень, подання необхідних документів; 2) витребувати у боржника 

відомості про наявне у нього майно, джерела отримання доходів, а також інші 

відомості, необхідні для виконання виконавчого документа; 3) витребувати 

від сторін виконавчого провадження та інших осіб усну та письмову 

інформацію, матеріали і (або) документи, необхідні для виконання 

виконавчого документа, в тому числі з подальшим вилученням їх в порядку, 

встановленому законодавством; 4) отримувати необхідні матеріали і (або) 

документи, інформацію (за винятком первинних статистичних даних), 

включаючи інформацію, яка містить банківську та (або) іншу охоронювану 

законом таємницю, у випадках, встановлених законодавчими актами, по 

виконавчим документам, що перебувають в його провадженні від громадян, в 

тому числі індивідуальних підприємців, посадових осіб державних органів та 

інших організацій на безоплатній основі; 5) отримувати по виконавчим 

документам, що перебувають в його виробництві на безоплатній основі без 

письмової згоди фізичних осіб відомості з інформаційних ресурсів і систем, 

що містять персональні дані, а також мати доступ, включаючи віддалений, до 

інформаційних ресурсів і систем, що містить такі дані, на письмовий запит 

або на підставі угоди про надання персональних даних державними органами 

і (або) іншими організаціями, в тому числі з використанням 

загальнодержавної автоматизованої інформаційної системи; 6) оголошувати 

розшук боржника - громадянина, в тому числі індивідуального підприємця, 

через органи внутрішніх справ за клопотанням стягувача за виконавчими 

документами: про стягнення аліментів; про стягнення витрат, витрачених 

державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні; 

про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина; про 

стягнення сум у дохід держави, якщо заборгованість перевищує десять 
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базових величин; 7) звертатися в організацію щодо державної реєстрації 

нерухомого майна, прав на нього та угод з ним в порядку, встановленому 

законодавством про державну реєстрацію нерухомого майна, прав на нього та 

угод з ним, для здійснення державної реєстрації створення, зміни, 

припинення існування належного боржнику нерухомого майна, виникнення, 

переходу або припинення прав, обмежень (обтяжень) прав на нього та угод з 

ним, а також для здійснення державної реєстрації на ім'я стягувача 

виникнення, переходу або припинення прав, обмежень (обтяжень) прав на 

нерухоме майно, зареєстроване на ім'я боржника; 8) забороняти боржнику та 

іншим особам вчиняти певні дії, що перешкоджають виконанню виконавчого 

документа, щодо грошових коштів та (або) іншого майна боржника; 9) 

використовувати транспортний засіб стягувача або боржника для перевезення 

вилученого у боржника майна з віднесенням витрат по виконанню 

виконавчого документа на боржника; 10) накладати арешт на грошові кошти 

та (або) інше майно боржника, що належать йому і що знаходяться у нього і 

(або) третіх осіб; 11) здійснювати реалізацію арештованого майна боржника в 

порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства; 12) 

виносити постанови про призупинення повністю або частково операцій по 

банківських рахунках громадян, в тому числі індивідуальних підприємців, і 

юридичних осіб; 13) виносити постанови про привід боржника - 

громадянина, в тому числі індивідуального підприємця, представника 

боржника - юридичної особи, власників майна (засновників, учасників) 

боржника – юридичної особи; 14) виносити постанови про затримання, 

примусової відбуксировки (евакуації) і приміщення на стоянку арештованого 

транспортного засобу боржника; виносити інші постанови по виконанню 

вимог, що містяться у виконавчому документі; 15) безперешкодно входити на 

територію і в приміщення індивідуальних підприємців та юридичних осіб 

незалежно від виду пропускного режиму, якщо інше не передбачено 

законодавством, мати доступ на інші об'єкти для перевірки наявності 

грошових коштів, цінних паперів та інших матеріальних цінностей. При 
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необхідності розкривати такі приміщення, об'єкти, проводити їх огляд; 16) 

опечатувати приміщення, де зберігаються матеріальні цінності та документи, 

каси або касові приміщення, склади, архіви; 17) входити на земельну ділянку, 

в житлове, нежитлове приміщення боржника, в тому числі примусово 

розкривати такі приміщення. Якщо боржник або інша особа систематично 

перешкоджають доступу судового виконавця на земельну ділянку, в житлове, 

нежитлове приміщення, де знаходиться майно боржника, на яке може бути 

звернено стягнення, огляд земельної ділянки, житлового, нежитлового 

приміщень боржника проводиться судовим виконавцем на підставі ухвали 

суду про огляд земельної ділянки, житлового, нежитлового приміщень 

боржника без його згоди; 18) здійснювати інші необхідні виконавчі дії, 

передбачені цим Законом та іншими актами законодавства. Не внесені до 

загального переліку, але передбачені цією статтею також такі виконавчі дії 

боржника як призупинення повністю або частково операцій по банківських 

рахунках громадян, в тому числі індивідуальних підприємців, юридичних 

осіб [92]. 

У чинному Законі України «Про виконавче провадження» у 18 ст. 

«Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців» міститься 

перелік обов’язків та прав державного виконавця Так виконавець 

зобов’язаний:  

1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в 

порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; 

2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам 

та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість 

ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 

3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших 

учасників виконавчого провадження та їхні клопотання; 

4) заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності 

обставин, передбачених цим Законом; 
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5) роз’яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого 

провадження їхні права та обов’язки. 

Водночас, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має 

право: 

1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають 

виконанню відповідно до цього Закону; 

2) проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від 

форми власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями 

рішень стосовно працюючих у них боржників; 

3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від 

державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого 

провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та 

іншу інформацію, в тому числі конфіденційну; 

4) за наявності вмотивованого рішення суду про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно 

входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - 

фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, 

належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби 

примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників 

поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та 

вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із 

законом можливо звернути стягнення; 

5) безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, 

іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, 

примусово відкривати та опечатувати їх; 

6) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, 

передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому 

законодавством порядку; 
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7) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на 

кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових 

установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі 

електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на 

рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших 

рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в 

цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання 

грошей; 

8) здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з 

виконавчим провадженням; 

9) використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового 

зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або 

боржника за їхньою згодою для перевезення майна; 

10) звертатися до суду або органу, який видав виконавчий документ, із 

заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про видачу дубліката 

виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, 

який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) про встановлення 

чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку 

виконання рішення; 

11) приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання рішення 

(крім судових рішень), за наявності письмової заяви стягувача; 

12) звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про 

постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла 

чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває 

дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання; 

13) звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до 

житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої 

перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від 

інших осіб; 



330 

14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих 

документів, що перебувають у виконавчому провадженні, у разі якщо 

боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, 

виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього 

приводу; 

15) залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, 

інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна - 

суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання; 

16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та 

посадових осіб у випадках, передбачених законом; 

17) застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і 

кінозйомку, відеозапис; 

18) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб 

боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень 

за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого 

порушення вимог законодавства про виконавче провадження; 

19) у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених 

на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового 

обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - 

юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або 

погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних 

платежів; 

20) залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих 

дій суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок 

авансового внеску стягувача; 

21) отримувати від банківських та інших фінансових установ 

інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух 

коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори 

боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 
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22) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом [304].  

Сучасний правовий статус органів ДВС визначається Законами 

України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII 

[304], «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 року № 1403-VIII [379], 

Про гарантії держави щодо виконання судових рішень [316]; Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини [374]; 

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна [301]. Важливу роль 

у законодавстві, що регулює виконавче провадження відіграють також 

Постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 Про 

затвердження Положення про Міністерство юстиції України [347], Про 

затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних 

торгів) з реалізації заставленого майна [349]; Укази Президента України, 

наприклад, «Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу 

України» від 6 квітня 2011 року N 385/2011 [457].  

Особливе місце в системі правового регулювання діяльності державної 

виконавчої служби належить Наказам Міністерства юстиції України: Про 

затвердження Типового положення про управління державної виконавчої 

служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі, Типового положення про відділ державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі [369; 

370]; Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства юстиції України з 

центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України 

[353]; Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю 

працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців 

[357]; Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна [362]; «Про 

затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» від 
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02.04.2012 № 512/5 [333]; «Про затвердження Порядку реалізації 

арештованого майна» від 29.09.2016 № 2831/5 [362]; Про затвердження 

Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та 

автоматизованою системою виконавчого провадження від 24.01.2017 № 173/5 

[358]; Про затвердження Положення про автоматизовану систему 

виконавчого провадження № 2432/5 від 05.08.2016 [341]; Про затвердження 

Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності державних 

виконавців та керівників органів державної виконавчої служби від 21.10.2016 

№ 3005/5 [366]. 

Важливу роль відіграють роз’яснення Міністерства юстиції України, 

наприклад з питань виконання постанов у справах про адміністративні 

правопорушення [81]; методичні рекомендації у сфері виконавчого 

провадження: Методичні рекомендації щодо державної реєстрації прав 

власності на об’єкти нерухомого майна на підставі рішень судів [241]; 

Методичні рекомендації стосовно суб’єктів, які мають право на отримання 

інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно [338]; Методичні 

рекомендації стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на 

земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації 

[329]; Роз’яснення Департаменту ДВС: з питань виконання рішень про 

стягнення з банків - боржників у разі призначення тимчасової від 19.05.2008 

№ 25-32/5 адміністрації [82]; з питань перерахування відрахованих сум від 

15.06.2008 № 5804-0-26-09-25 [86]; з питань виконання виконавчих листів 

про відшкодування збитків, заподіяних злочином від 16.04.2009 № 3308-0-26-

09-25 [80]; з питань встановлення мораторію на відчуження приміщень та 

майна редакцій ЗМІ від 10.03.2009 № 2115-0-4-09-25 [83]; з питань залучення 

понятих до провадження виконавчих дій від 23.02.2009 № 25-32/175 [84]; з 

питань кодів бюджетної класифікації 28.01.2009 № 25-32/121 [85]; з питань 

перерахування пені від 29.01.2009 № 14666-0-32-08-25 [87]; з питань 
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реалізації майна спеціалізованими організаціями 26.02.2009 № 25-32/188 

тощо.  

Нормативні документи, що видаються територіальними управліннями 

для врегулювання професійної діяльності державних виконавців, накази, 

наприклад, Про затвердження графіків проведення особистого прийому 

громадян, в тому числі в он-лайн режимі (через Skype-зв’язок), у режимі 

відеоконференц-зв’язку та роботи прямої «гарячої» телефонної лінії на 2017 

рік [330]; роз’яснення з окремих напрямів роботи: щодо окремих питань 

арешту предмету іпотеки або застави 29.09.2009 № 12603/10 [88; 507]; щодо 

отримання інформації від органів БТІ [438]; розпорядження, наприклад, Про 

запровадження організації контролю за виконанням доручень управління 

державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій 

області, винесених за результатами розгляду письмових звернень громадян, 

народних депутатів, депутатів місцевих рад, юридичних осіб та постанов про 

результат перевірки виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст. 83-86 

Закону України «Про виконавче провадження» [328]; Про розподіл напрямків 

роботи та функціональних обов’язків між працівниками управління 

державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій 

області від 21.08.2011 № 25 [391]; Про розподіл обов’язків з кураторства 

підпорядкованих органів державної виконавчої служби Запорізької області 

між працівниками відділу організації та контролю за виконанням рішень 

управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у 

Запорізькій області [392]. Важливим також є рішення колегій управлінь 

юстицій на місцях, наприклад, Про роботу з повторними зверненнями 

громадян в органах державної виконавчої служби за 2011 рік [390]. 

На щоденну роботу державних виконавців впливає також практика 

судового розгляду окремих категорій справ, що вимагає коригування 

стратегії та тактики виконавчого провадження. Важливими документами 

судової практики є рішення Конституційного суду України: у справі за 

конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю “ДІД 
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Конс” щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої 

статті 37 Закону України “Про виконавче провадження” у взаємозв’язку з 

положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 124, пункту 9 

частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського 

процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої 

статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України “1Про заходи, 

спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-

енергетичного комплексу” (справа про стягнення заборгованості з 

підприємств паливно-енергетичного комплексу) [408]; у справі за 

конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича 

щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 

Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої 

ознаки “працівник правоохоронного органу” до працівника Державної 

виконавчої служби) [409]; Постанови Пленуму Верховного суду України: 

Про судову практику в справах про виключення майна з опису [395]; Про 

практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і 

посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників 

виконавчого провадження [382], роз’яснення судів: Про деякі питання 

практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України 

[324]; Інформаційні листи: Про деякі питання практики застосування у 

вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, 

розглянутих Верховним Судом України) [325]. 

 З наведеної розгалуженої системи нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність державної виконавчої служби видно, що ці нормативні 

акти, мають розрізнений характер та позбавляють можливості не тільки 

нефахівця, але й професіонала скласти повне уявлення про процес виконання 

рішень. Вважаємо за необхідне кодифікувати чинне законодавство, що 

регулює виконавче провадження та ввести в дію Кодекс виконавчого 

провадження, у якому передбачити окремий розділ, присвячений врегулюванню 

                                                           
1  
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правового статусу державної виконавчої служби. Розглянута нами правова 

історія, прогресивний міжнародно-правовий досвід свідчать про новий виток в 

історії розвитку вітчизняного законодавства, що регулює виконавче провадження, 

становлення змішаної системи виконання рішень та формування нової концепції 

реформування державної виконавчої служби в Україні. Однією з суперечливих та 

недостатньо досліджених залишається проблема повноважень органів Державної 

виконавчої служби України та її посадових осіб в організації та безпосередньому 

виконанні судових та інших рішень. 

Таким чином відносини у сфері діяльності ДВС України різну 

спрямованість: це відносини між співробітниками ДВС України і державними 

органами виконавчої влади, а також державними органами інших гілок влади; 

між державними виконавцями і співробітниками інших правоохоронних органів; 

між державними та приватними виконавцями; між працівниками виконавчої 

служби та громадськими організаціями; між співробітниками ДВС України та 

працівниками органів місцевого самоврядування; між державними виконавцями 

та громадянами. Проте зазначені вище групи відносин, учасником яких є 

державні виконавці, нині мають певну напруженість, що проявляється у недовірі 

населення до ДВС України. Так, у результаті анкетування громадян, що було 

проведено автором, з’ясовано, що громадяни взаємодією з працівниками ДВС 

України залишились в основному задоволеними не повністю – так відповіли 46,7 

% опитаних осіб, не задоволеними залишилось 30 % , і лише 23,3 % були 

повністю задоволеними результатами взаємодії з працівниками ДВС України.  

У результаті зазначеного вище, вважаємо за можливе визначити ознаки 

ДВС України як учасника виконавчого провадження. Так, ДВС яка, специфічний 

елемент державного механізму, здійснює примусове виконання рішень, 

забезпечує охорону прав людини та громадянина, забезпечує суспільно корисну 

діяльність, яку слід розглядати як інтелектуальну та спрямовану на об’єктивну 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, 

суспільства в цілому. 
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3.4. Виконавчі документи за рішеннями що підлягають 

примусовому виконанню державною виконавчою службою 

 

Невід’ємною складовою адміністративно-правового статусу органів 

Державної виконавчої служби є їх юрисдикція. Органами державної влади 

різної компетенції приймається значний обсяг рішень, які підлягають 

виконанню державною виконавчою службою. У підручнику 

Д.П. Фіолевського визначено такі: 1) рішення, ухвали і постанови судів у 

цивільних справах, за якими у встановленому порядку видано виконавчі 

листи; 2) вироки, ухвали і постанови судів у кримінальних справах у частині 

майнових стягнень, за якими у встановленому порядку видано виконавчі 

листи; 3) постанови судів у частині майнових стягнень у справах про 

адміністративні правопорушення; 4) рішення, ухвали, постанови 

господарських судів, за якими у встановленому порядку видано накази; 5)  

виконавчі написи нотаріусів; 6) рішення третейських судів, за якими у 

встановленому порядку судами загальної юрисдикції видано виконавчі 

листи; 7) рішення комісій з трудових спорів; 8) постанови, винесені органами 

(посадовими особами), уповноваженими законом розглядати справи про 

адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 9) 

рішення іноземних судів і арбітражів у передбачених Законом України «Про 

визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів» випадках та 

порядку, встановлених законом; 10) рішення Європейського Суду з прав 

людини; 11) рішення державних органів, прийняті з питань володіння і 

користування культовими будівлями та майном; 12) рішення 

Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у 

передбачених законом випадках; 13) постанови державного виконавця про 

стягнення виконавчого збору; 14) постанови державного виконавця про 

стягнення витрат на проведення виконавчих дій; 15) постанови державного 

виконавця про накладення штрафу; 16) рішення інших органів державної 

влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну 
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виконавчу службу; 17) визнана у встановленому порядку претензія [472, c. 

12]. 

Як зазначає Клименко О.С., важливим є той факт, що всі рішення, які 

видаються несудовими органами, самі по собі вже є виконавчими 

документами, натомість майже всі судові рішення для приведення рішення 

до примусового виконання потребують видачі окремого виконавчого 

документа. Винятком з цього правила можна вважати лише ухвали судів про 

вжиття заходів забезпечення позову, ухвали про вжиття запобіжних заходів 

(в господарському процесі), ухвали про вжиття тимчасових заходів (у 

справах про захист авторських та суміжних справ) та постанови судів з 

адміністративних справ, які самі по собі є виконавчими документами.  

Прогресивною та систематизуючою сферу виконавчого провадження є 

пропозицією деяких науковців щодо черговості виконання рішень відповідно 

до ієрархії органів, що їх прийняли. З урахуванням системи вітчизняної 

судової гілки влади, пропонується під юрисдикцію державної виконавчої 

служби передати і рішення Конституційного Суду України. Дотримання 

запропонованого принципу дозволить встановити черговість виконання 

рішень згідно з процесуальними строками і за їхньою соціальною 

важливістю та значенням можливих наслідків невиконання. Саме такий 

підхід є виправданим і доцільним. 

В праці С.Я. Фурса та С.В. Щербакова «Виконавче провадження в 

Україні» йдеться про розмежування державним виконавцем рішень органів, 

що виконують державні функції та «різних недержавних органів». Зокрема, 

автори наполягають на тому, що «...державні органи не можуть без контролю 

(автоматично) виконувати рішення недержавних установ, оскільки в 

противному разі держава втратить важелі впливу на суспільні відносини. 

Тому рішення різних юрисдикційних органів перед їхнім зверненням до 

виконання потребують відповідної перевірки на предмет їхньої законності 

компетентними державними установами» [474]. 
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Для тих, хто недостатньо знайомий з процедурою виконавчого 

провадження і завантаженістю державних виконавців така пропозиція могла 

б бути прийнятною. З погляду практичного працівника, державному 

виконавцю мабуть доцільніше сумлінно і грамотно користуватися законами і 

підзаконними актами, що регламентують виконавче провадження, і в 

жодному разі не вдаватися до самочинних розслідувань щодо виявлення 

додаткових підтверджень законності тих чи інших рішень, оскільки він не 

має відповідної компетенції. 

Примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) в 

Україні покладається на ДВС на підставі виконавчих документів, які видані 

органом , що прийняв рішення. Перелік виконавчих документів, які 

підлягають виконанню виконавчою службою перелічено в ст. 17 Закону 

України «Про виконавче провадження». Відповідно із законодавством до 

виконавчих документів належать: 1) виконавчі листи, що видаються судами, і 

накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського 

суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-

промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій 

палаті; 2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, 

адміністративних, кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення у випадках, передбачених законом; 3) судові накази; 4) 

виконавчі написи нотаріусів; 5) посвідчення комісій по трудових спорах, що 

видаються на підставі відповідних рішень таких комісій; 6) постанови 

органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 7) 

постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, 

пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням 

штрафу; 8) рішення інших органів державної влади, як що їх виконання за 

законом покладено на державну виконавчу службу; 9) рішення 

Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, 
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передбачених Законом України “Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини”. 

За результатами анкетування державних виконавців було визначено 

групи виконавчих документів, що найчастіше перебувають у їх 

провадженнях: виконавчі листи та накази, що видаються судами – 68 %; 

постанови державних виконавців про стягнення виконавчого збору – 38,3 %; 

посвідчення комісій із трудових спорів – 15,8 %; постанови органів та 

посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення у випадках, передбачених законом, – 13,4 %; ухвали, 

постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, 

справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у 

випадках, передбачених законом, – 12,1 %; виконавчі написи нотаріусів – 

9 %; рішення інших державних органів та Національного банку України, які 

законом визнані виконавчими документами, – 8,8 %; рішення суб’єктів 

державного фінансового моніторингу – 6,9 %, інші – 0,8 тощо (Додаток А, 

рис. 11). 

Відповідно до ст. 4 «Вимоги до виконавчого документа» у  

виконавчому документі зазначаються: 1) назва і дата видачі документа, 

найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, 

яка його видала; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано 

документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я 

та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх 

місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи 

перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної 

особи; 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в 

установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
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облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних 

осіб - платників податків); 5) резолютивна частина рішення, що передбачає 

заходи примусового виконання рішень; 6) дата набрання рішенням законної 

сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню); 7) строк 

пред’явлення рішення до виконання [304]. 

Виконавчі документи можуть подаватися до виконання у відділу ДВС 

за заявою стягувача, зазначеним у виконавчому документі або його 

представником, прокурором у випадку представництва інтересів 

громадянина чи держави в суді, судом та іншими передбачених законом 

випадках. Однак, як показує практика не завжди державними виконавцями 

виноситься постанова про відкриття виконавчого провадження та прийняття 

виконавчого документа до виконання, оскільки виконавчий документ 

повертається стягувачу органом ДВС, приватним виконавцем без прийняття 

до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо: 1) 

рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної 

сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку 

допущено до негайного виконання); 2) пропущено встановлений законом 

строк пред’явлення виконавчого документа до виконання; 3) боржника 

визнано банкрутом; 4) Національним банком України прийнято рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника; 5) юридичну 

особу - боржника припинено; 6) виконавчий документ не відповідає вимогам, 

передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове 

виконання рішення; 7) виконання рішення не передбачає застосування 

заходів примусового виконання рішень; 8) стягувач не надав підтвердження 

сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим; 9) виконавчий 

документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, 

приватним виконавцем; 10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем 

виконання або не за підвідомчістю [304]. 
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Таким чином однією з найпоширенішою підставою про відмові у 

відкритті виконавчого провадження є невідповідність виконавчого документа 

встановленим вимогам у ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження». 

В даній статті Закону перелічено обов’язкові вимоги, які повинні міститися у 

виконавчому документі. Належне дотримання вимог статті 18 Закону 

України «Про виконавче провадження» сприятиме повному і своєчасному 

вчиненню державним виконавцем виконавчих дій. 

У відповідності до 16 Закону України «Про виконавче провадження» 

виконавче провадження може бути відкрито на підставі виконавчого 

документа за заявою стягувача, зазначеним у виконавчому документі або 

його представником. У відповідності до статті 16 Закону України «Про 

виконавче провадження» сторони можуть реалізовувати свої права і 

обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. 

Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її 

права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням 

зобов’язаний вчинити певні дії особисто. Участь юридичних осіб у 

виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, 

посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, 

або через представників юридичної особи.  Повноваження представника 

повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно 

до вимог закону. Як показує практика щодо пред’явлення виконавчих 

документів до виконання, це стосується в першу чергу банківських установ 

та юридичних осіб, оскільки заяви про відкриття виконавчих проваджень 

подаються представниками без дотримання вимог законодавства. У випадку, 

наголошує Якимів Л.І., реалізації стороною виконавчого провадження права на 

пред’явлення виконавчого документа на виконання, подання заяви про 

повернення без виконання виконавчого документа, оскарження дій 

державного виконавця та інших посадових осіб органів ДВС, отримання 

присудженого майна чи стягнутих сум через представника державний 

виконавець перевіряє, чи обумовлені у довіреності повноваження 
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представника на здійснення таких дій та обмеження повноважень 

представника на вчинення певної виконавчої дії мають бути застережені у 

виданій йому довіреності. До заяви про відкриття виконавчого провадження 

представниками подаються загальні довіреності, без врахування 

особливостей виконавчого провадження. Також необхідно звернути увагу на 

те, що підтверджуючі документи про надані повноваження представникам 

подаються з недотриманням вимог завірення даних документів [512]. 

Передбачені законодавством рішення, ухвали, постанови судових та 

інших органів є підставами для примусового виконавчого провадження. 

Cудові рішення по цивільних справах, що набрали законної сили, 

обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових 

осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у 

випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, – (ст. 14 Цивільного процесуального 

кодексу (ЦПK) України від 18 березня 2004 р) і за її межами. Рішення суду 

набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне 

оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо 

було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була 

подана у строк, встановлений ст. 294 цього Кодексу, рішення суду набирає 

законної сили після закінчення цього строку. 

У разі подання апеляційної скарги рішення, як що його не скасовано, 

набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом (частина 

перша ст. 223 ЦПK). Відповідно до частини другої ст. 211 ЦПK окрему 

ухвалу суду може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 

загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Рішення або ухвала 

апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення (ст. 

319 ЦП K), як і рішення та ухвали суду касаційної інстанції (частина перша 

ст. ЦП 349 K). 3 моменту проголошення рішення або ухвали судом 
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касаційної інстанції скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної 

інстанції втрачають законну силу (частина друга ст. ЦП 349 K). 

Відповідно до ст. 350 ЦПK суд касаційної інстанції може постановити 

окрему ухвалу, в якій зазначити порушення норм права і помилки, допущені 

судом першої або апеляційної інстанції, які не є підставою для скасування їх 

рішення чи ухвали [482].  

У примусовому порядку виконуються, як правило, рішення суду в 

цивільних справах, якими задоволені позовні вимоги про зобов’язання 

боржника до виконання певних дій. Рішення про відмову в позові, про 

визнання фактів і правовідносин та перетворення правовідносин не 

потребують примусового виконання, але ці рішення у частині стягнення 

судових витрат можуть виконуватися в примусовому порядку. 

B іншій частині рішення про визнання і перетворення правовідносин не 

потребують примусового виконання і внаслідок їх загальнообов’язковості 

(ст. 14 ЦПK) є підставами для реалізації правовідносин іншим шляхом – 

реєстрацією компетентним органом держави факту (видача свідоцтва про 

право власності на жилий будинок то що ) чи правового статусу громадянина 

(видача свідоцтва про розірвання шлюбу, про смерть громадянина та ін.).  

Підлягають примусовому виконанню також ухвали суду, які вимагають 

примусового виконання, зокрема: про забезпечення позову (ст. 153 ЦПK); 

про поворот виконання (статті 380 – 382 ЦПK), а також ухвали апеляційної 

інстанції, ухвали і постанови касаційної інстанції, якими змінюється чи 

постановляється нове рішення (пункти 2, 3 частини першої ст. 307, пункт 5 

частини першої ст. ЦПK 336). Вироки, ухвали і постанови судів у 

кримінальних частині майнових стягнень [482]. 

Державна виконавча служба виконує покарання у виді штрафу і 

конфіскації майна у випадках та в порядку, передбачених Кримінальним 

виконавчим кодексом (КВК) України та законами України (ст. 12 КВК). У 

разі несплати засудженим штрафу у місячний строк після набрання вироком 

суду законної сили, його стягнення провадиться примусово ДВС на підставі 
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виконавчого листа, виданого судом, який постановив вирок, з такими 

особливостями: в постанові про відкриття виконавчого провадження 

державний виконавець не встановлює строк для добровільного виконання 

вироку суду; засуджений звільняється від сплати виконавчого збору (частини 

перша та друга ст. 26 КВК.) [251]. 

Постановами судді чи суду в частині майнових стягнень у справах про 

адміністративні правопорушення як підставами примусового виконання є 

постанови, якими застосовані такі заходи адміністративної відповідальності: 

1) штраф (ст. 422 KУпAП – за заготівлю, переробку або збут радіоактивно 

забруднених продуктів харчування чи іншої продукції; 2) ст. 44 KпAП – за 

незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення наркотичних 

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; 3) 

ст. 51 KУпAП – за дрібне розкрадання державного або колективного майна, а 

також у випадках, передбачених іншими статтями KпAП ; 4) конфіскація 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення (ст. 461 KУпAП - конфіскація предметів, 

будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів та іншого, 

вивезених без дозволу із зони радіаційного забруднення; 5) ст. 146 KУпAП – 

конфіскація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-

якого виду і призначення без належного дозволу чи ліцензії або з 

порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом 

України, а також у випадках, передбачених статтями 157, 160, 181 та іншими 

KУпAП) [150]. 

Відповідно до ст. 45 Господарського процесуального кодексу (ГПK) 

України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття 

обов’язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, 

постанов. Примусове виконання постанови судді про накладення штрафу 

провадиться державним виконавцем у разі несплати правопорушником 

штрафу в строк, установлений частиною першою ст. 307 KпAП. Постанова 

про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу 
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державної виконавчої служби за місцем проживання порушника чи місцем 

його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому 

законом. Підставами для виконання державною виконавчою службою є 

рішення, ухвали, постанови господарських судів України, що здійснюють 

правосуддя у спорах між підприємствами, установами, організаціями, 

іншими юридичними особами (у тому числі іноземними), громадянами, які 

здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в 

установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, 

а у випадках, передбачених законодавчими актами України, також 

державними та іншими органами, громадянами, що не є суб’єктами 

підприємницької діяльності, які виникають при укладанні, зміні, розірванні і 

виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також по спорах про 

визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, за винятком 

спорів, вирішення яких чинними законами України, міждержавними 

договорами та угодами віднесено до відома інших органів, а також 

розглядають справи про банкрутство, справи за заявами органів 

антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених 

законодавчими актами до їх компетенції (статті 1 – 12 ГП K України). При 

вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в 

позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення (ст. 82 

ГПK). Відповідно до частини третьої ст. 85 ГП К рішення господарського 

суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його 

прийняття, а у разі, як що у судовому засіданні було оголошено лише 

вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після 

закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого 

відповідно до ст. 84 цього Кодексу [132]. 

Виконавчий напис – це розпорядження нотаріуса, виконане (вчинене) 

на документах, що встановлюють заборгованість, про примусове її виконання 

шляхом стягнення з боржника грошових сум або витребування майна. 
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Порядок вчинення виконавчих написів визначається у главі 14 Закону 

України «Про нотаріат» [134].  

Самостійним різновидом виконавчого документу, що видається судом 

та за яким не видається виконавчий лист, є судовий наказ. За правилом ст. 

105 ЦПК після набрання ним законної сили суд видає його стягувачеві для 

пред'явлення до виконання. Відповідно до ч. 2 ст. 103 ЦПК судовий наказ 

має відповідати вимогам, що ставляться до виконавчого документа, 

встановленим Законом «Про виконавче провадження», втім, у ч. 1 ст. 103 

ЦПК визначені менш жорсткі вимоги до змісту такого окремого виду 

виконавчого документа. При оформленні або видачі виконавчого листа може 

бути допущено помилку, що робить неможливим належне виконання 

судового рішення, що було підставою для його видачі. У ч. 2 ст. 369 ЦПК 

визначені повноваження суду на виправлення помилок у виданому ним 

виконавчому листі, допущених при його оформленні або видачі тощо, як 

виняток із загального правила.  

На відміну від судового рішення, зазначає Харитонов Є.О.,  оригінал 

якого має завжди зберігатись в матеріалах цивільної справи, оригінал 

виконавчого листа має видаватись заінтересованій сторони (стягувачу) для 

реалізації виконання ухваленого рішення. Підставою для здійснення 

виконавчого провадження є оригінал виконавчого листа (для справ позовного 

провадження) або другий примірник судового наказу (у справах наказового 

провадження). Правовим замінювачем оригіналу зазначених виконавчих 

документів можуть бути лише їх дублікати. Розгляд питання про видачу 

дублікату виконавчого листа або судового наказу порушується за заявою 

стягувача або поданням державного виконавця. Державний виконавець 

зобов'язаний звернутись до суду із таким поданням в разі втрати виконавчого 

документа під час проведення виконавчого провадження. За стягувачем таке 

право на звернення до суду зберігається на будь-якій стадії після отримання в 

суді оригіналу виконавчого листа. Вирішення питання про видачу дубліката 

виконавчого листа або судового наказу підсудне тому суду, який видав 
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оригінал виконавчого листа або судового наказу, згідно із правилами ст. 368 

ЦПК [478]. 

 

3.5. Правові гарантії та відповідальність державних виконавців 

 

Державна виконавча служба є ключовим елементом системи державної 

служби, від ефективного функціонування якого залежить додержання 

конституційних прав і свобод громадян під час здійснення виконавчого 

провадження, а у підсумку, послідовний і сталий розвиток країни. Інститут 

державної виконавчої служби є комплексним правовим інститутом, 

державно-службові відносини якого регулюються нормами різних галузей 

права і значною мірою визначають адміністративно-правовий статус 

державного виконавця.  

Державний виконавець, як і всі громадяни та іноземці, особи без 

громадянства що вчинили злочин, цивільне або адміністративне 

правопорушення, підлягають відповідним заходам покарання в загально-

правовому порядку. Разом з тим можна виділити правопорушення, 

безпосередньо пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням 

державним виконавцем, які входять до його адміністративно-правового 

статусу. Правопорушення державних службовців, відповідно і державних 

виконавців, характеризуються підвищеною небезпекою, оскільки зачіпають 

безпосередньо інтереси держави, правопорядок, права та свободи громадян, а 

отже мають супроводжуватися підвищеною юридичною відповідальністю. 

Відповідальність, як правильно зазначають І.Л. Бачило, С.В. Катрич, – 

необхідна завершальна ланка того регулятора відносин в управлінні, яким є 

право. Без цього елементу правовий регулятор практично не здатний 

здійснювати свої функції, в тому числі і таку важливу функцію як організація 

[268, c. 75]. Відповідальність інтегрує усі інші елементи правового статусу і 

встановлює існування відхилень в процесі їх реалізації. На думку Ю.О. 
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Тихомирова, відповідальність – обов’язковий елемент правового становища 

службовця, який реалізує повноваження та приймає рішення [452, c. 28]. 

У юридичній літературі службову деліктоздатність визначають, як 

здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за порушення 

адміністративно-правових норм [155, c. 97]. Вперше це поняття було вжито 

В.Г. Чмутовим при характеристиці посадової особи як спеціального суб’єкта 

юридичної відповідальності [137, c. 64]. 

Службова деліктоздатність зумовлена характером організаційно-

службового положення державного виконавця. Крім загальних ознак 

деліктоздатності, якими є вік особи та її здатність усвідомлювати 

протиправний характер вчинюваних дій, у службовій деліктоздатності 

проявляється певний зв’язок між формально визначеною службовою 

поведінкою особи та протиправними наслідками її службової діяльності. 

Визначальною ознакою є те, що вона виникає лише у межах державно-

службових відносин. 

Службова відповідальність державних виконавців визначена у часі: 

виникає і припиняється одночасно з державно-службовими відносинами. 

Разом з тим, її зміст залежить від виду службової діяльності чи характеру 

виконуваних службових доручень. Службова відповідальність є підставою 

для віднесення державного виконавця до спеціального суб’єкта службової 

відповідальності. Встановлення підвищеного ступеня юридичної 

відповідальності зумовлено наявністю у державних виконавців юридично-

владних повноважень по здійсненню функцій щодо примусового виконання 

рішень. 

Зміст поняття «адміністративно-правовий статус державного 

виконавця» виражається у сукупності його нормативно визначених прав та 

обов’язків, службовій правосуб’єктності, компетенції та юридичній 

відповідальності за невиконання чи не якісне виконання своїх повноважень у 

сфері примусового виконання рішень. Структурно адміністративно-правовий 

статус державного виконавця складається з двох аспектів: загального і 
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спеціального статусів. Загальний адміністративно-правовий статус 

характеризує правове становище державного виконавця у сфері публічного 

управління, а спеціальний - закріплюється у відповідних нормативно-

правових актах і визначає роль державного виконавця в управлінні у 

відповідній сфері. При цьому загальний адміністративно-правовий статус є 

однаковим для всіх посадових осіб певного виду державної служби, а 

спеціальний адміністративно-правовий статус зумовлений специфікою 

покладених на особу службових завдань і функцій, у відповідності до 

заміщуваної посади [503, c. 11]. Державному виконавцю, як суб’єкту, 

наділеному адміністративно-правовим статусом, притаманні як загальні 

(планування, організація управління, комплектація та контроль), так і 

спеціальні функції (до них належать управління діяльністю та соціальним 

розвитком, а також фінансування та реалізація роботи). 

Державний виконавець несе юридичну відповідальність за дотримання 

законності і забезпечення дисципліни в процесі виконання службових 

повноважень. Ця відповідальність має дві сторони: по-перше, 

відповідальність державного виконавця за правопорушення, вчинені ним 

особисто; по-друге, відповідальність за дії підлеглих по службі осіб ( як що 

функціональними обов’язками передбачено наявність підлеглих, наприклад, 

начальник, заступник начальника районного, міського, районного у місті 

відділу державної виконавчої служби є державним виконавцем, ст. 4 закону 

України «Про державну виконавчу службу»). Наявність владних 

повноважень та правомочність на вчинення організаційно-розпорядчих 

функцій зумовлюють специфіку юридичної відповідальності державних 

виконавців. Державний виконавець як посадова особа відіграє основну роль у 

створенні і забезпеченні механізму реалізації прав та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. З метою попередження проявів зловживання 

наданою їй владою та їх усунення законодавцем були закріплені підвищені 

вимоги до службової поведінки державних службовців і встановлені 
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підвищенні санкції за правопорушення, які пов’язані з виконанням 

службових завдань. 

Характеризуючи особливість юридичної відповідальності посадових 

осіб, Б.М. Лазарєв зазначав, що вони несуть відповідальність за неналежне 

виконання свого обов’язку у всіх його аспектах: за повну і ефективну 

реалізацію наданих повноважень; за загальний стан на відповідній ділянці; за 

результати роботи; досягнення встановленої мети і використання для цього 

найбільш раціональних шляхів; за організацію і налагодження роботи 

підлеглих осіб [177, c. 33]. При цьому необхідно зауважити, що поза 

службовою діяльністю державні службовці несуть юридичну 

відповідальність на загальних підставах з іншими громадянами. 

Таким чином, особливість адміністративно-правового статусу 

державного виконавця одночасно визначає і особливість відповідальності у 

сфері державно-службових відносин. Юридична відповідальність державних 

виконавців є наслідком неналежного виконання чи невиконання ними 

службових обов’язків. Як зазначено у юридичній літературі, вона відображає 

фактичне співвідношення між обов’язками і правами, які надані державному 

виконавцю у зв’язку з її службовою діяльністю [268, c. 152]. Юридична 

відповідальність дозволяє виявити стан виконання службових повноважень і 

встановити відповідність особи займаній посаді. 

Державний виконавець, як спеціальний суб’єкт (посадова особа) 

юридичної відповідальності наділений наступними ознаками: 

1) правові норми про відповідальність державних виконавців як 

посадових осіб за порушення по службі враховують особливості служби як 

виду трудової діяльності; 

2) для них встановлюється підвищена відповідальність, оскільки 

наслідки правопорушень, пов’язаних з не виконанням службових обов’язків 

негативно проявляються за межами посади; 
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3) існують спеціальні заходи відповідальності за службові 

правопорушення ( пониження в посаді, пониження в спеціальному званні, 

позбавлення рангу державного службовця); 

4) притягнення державного виконавця до відповідальності за 

правопорушення не виключає того, що ці ж його дії можуть бути 

кваліфіковані і як інший вид правопорушення (наприклад, адміністративна 

відповідальність державних виконавців за корупційні дії може наступати 

після застосування заходів дисциплінарної відповідальності за це 

правопорушення). 

У вітчизняній науці адміністративного права затвердилася думка про 

те, що до елементів, які складають адміністративно-правовий статус будь-

якої особи, належать її правосуб’єктність, компетенція, права і обов’язки, а 

також юридична відповідальність [167, c. 117]. В той же час, 

адміністративно-правовий статус державного виконавця є самостійним 

видом правового статусу службової особи, який зумовлює особливості 

реалізації його окремих конституційних прав і свобод. Але правовий статус 

державного виконавця базується на правовому статусі особи і саме тому його 

зміст складають наступні елементи: службова правосуб’єктність (яка 

включає службову правоздатність і службову дієздатність, що виникають 

одночасно із вступом особи у службово-правові відносини, тобто з часу 

зарахування її на посаду, а припинення служби є підставою повного 

припинення службової правосуб’єктності), компетенція (вона виявляється 

через визначені функції органів Державної виконавчої служби та їх 

посадових осіб), обов’язки та права (їх можна розділити на два види в 

залежності від структури особливостей правового статусу; обов’язки та права 

загального характеру, притаманні всім державним службовцям України, а 

також спеціалізовані обов’язки і права державного виконавця, які виникають 

у зв’язку з реалізацією ним власної службової компетенції) та юридична 

відповідальність.  
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Вітчизняна юридична наука приділяє достатньо уваги характеристиці 

адміністративно-правового статусу державного виконавця. Це стосується як 

загальнотеоретичних наукових праць та розробок фахівців у галузі 

адміністративного права та адміністративного процесу (В.Б. Авер’янова, 

Г.В. Атаманчука, С.С. Алексєєва, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, 

Д.М. Бахраха, І.Л. Бачило, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, 

Є.В. Додіна, Р.В. Ігоніна, Р.А. Калюжного, Л.В. Коваля та інших), так і 

спеціальних досліджень, в тому числі дисертаційних, В.К. Колпакова, 

А.Т. Комзюка, О.І. Остапенка, А.І. Перепелиці, В.П. Пєткова, М.М. Тищенка, 

С.Я. Фурси, В.К. Шкарупи, С.В. Щербак, Ц.А. Ямпольської, Крупнової Л.В 

та ін. В той же час, розгляд окремих елементів, що складають 

адміністративно-правовий статус державного виконавця, в тому числі 

особливості його юридичної відповідальності, предметом окремого 

дослідження майже не ставали. 

Державний виконавець несе юридичну відповідальність за дотримання 

законності і забезпечення дисципліни в процесі виконання службових 

повноважень. Ця відповідальність має дві сторони: по-перше, 

відповідальність державного виконавця за правопорушення, вчинені ним 

особисто; по-друге, відповідальність за дії підлеглих по службі осіб (якщо 

функціональними обов’язками передбачено наявність підлеглих, наприклад, 

начальник, заступник начальника районного, міського, районного у місті 

відділу державної виконавчої служби є державним виконавцем, ст. 4 закону 

України «Про державну виконавчу службу»). Наявність владних 

повноважень та правомочність на вчинення організаційно-розпорядчих 

функцій зумовлюють специфіку юридичної відповідальності державних 

виконавців. Державний виконавець як посадова особа відіграє основну роль у 

створенні і забезпеченні механізму реалізації прав та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. З метою попередження проявів зловживання 

наданою їй владою та їх усунення законодавцем були закріплені підвищені 

вимоги до службової поведінки державних службовців і встановлені 
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підвищенні санкції за правопорушення, які пов’язані з виконанням 

службових завдань [5, c. 135]. Державний виконавець, як і всі громадяни та 

іноземці, особи без громадянства що вчинили злочин, цивільне або 

адміністративне правопорушення, підлягають відповідним заходам 

покарання в загально-правовому порядку. Разом з тим можна виділити 

правопорушення, безпосередньо пов’язані з невиконанням або неналежним 

виконанням державним виконавцем, які входять до його адміністративно-

правового статусу. Правопорушення державних службовців, відповідно і 

державних виконавців, характеризуються підвищеною небезпекою, оскільки 

зачіпають безпосередньо інтереси держави, правопорядок, права та свободи 

громадян, а отже мають супроводжуватися підвищеною юридичною 

відповідальністю. 

Юридична відповідальність державного виконавця, як складова його 

адміністративно-правового статусу, має подвійну природу. З одного боку, 

вона виступає формою захисту прав, свобод і законних інтересів тих 

фізичних і юридичних осіб у державі, які можуть постраждати від 

неправомірних дій зазначеної категорії державних службовців. оскільки 

вимоги державного виконавця, які висуваються останнім в процесі 

примусового виконання рішень, є обов'язковими для всіх органів, 

організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території України. 

Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою 

адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством 

[493, c. 589]. За невиконання законних вимог державного виконавця щодо 

усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне 

подання або неподання відповідних звітів, недостовірних відомостей, 

неповідомлення, а також за неявку без поважних причин за викликом 

державного виконавця, винна особа несе відповідальність за статтею 188-13 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Орган або службова 

особа, яким направлений запит державного виконавця про надання 

необхідних для здійснення виконавчих дій документів або їх копій, 
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зобов’язані безоплатно надати у встановлений державним виконавцем строк 

інформацію, документи або копії, необхідні для здійснення його 

повноважень. При цьому організація роботи щодо інформаційної взаємодії 

державних виконавців з іншими центральними органами виконавчої влади 

регламентована, зокрема спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Міністерства внутрішніх справ № 1480/5/868 від 8 жовтня 2012 р. «Про 

організацію роботи щодо інформаційної взаємодії Міністерства юстиції 

України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної виконавчої 

служби України, спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Міністерства фінансів України № 1701/3578/5 від 23 грудня 2011 р. «Про 

затвердження Порядку надання інформації Державною податковою службою 

України на запити органів державної виконавчої служби», наказом 

Міністерства юстиції України № 3544/5 від 19 грудня 2011 р. «Про 

затвердження порядку надання інформації Пенсійним фондом України на 

запит органів державної виконавчої служби».  

В той же час державний виконавець при реалізації прав, передбачених 

ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», зобов’язаний 

використовувати надані йому права і не допускати у своїй діяльності 

порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. При 

оскарженні рішення, дії або бездіяльності державного виконавця 

застосовується порядок оскарження, встановлений законодавством, а також 

судова практика, зокрема, Постанова Пленуму Верховного Суду України № 

14 від 26 грудня 2003 р. «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії 

або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та 

звернень учасників виконавчого провадження», Постанова Пленуму Вищого 

адміністративного суду України № 3 від 13 грудня 2010 р. «Про практику 

застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби», 

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 10 від 24 

жовтня 2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ 
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господарським судам», Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 24-152/0/4-13 від 28 

січня 2013 р. «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або 

бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі».   

З іншого ж боку, юридична відповідальність державного виконавця є 

засобом впливу на його неправомірну поведінку. І він, як спеціальний 

суб’єкт (посадова особа) юридичної відповідальності наділений наступними 

ознаками: 

 - правові норми про відповідальність державних виконавців як 

посадових осіб за порушення по службі враховують особливості служби як 

виду трудової діяльності; 

 - для них встановлюється підвищена відповідальність, оскільки 

наслідки правопорушень, пов’язаних з не виконанням службових обов’язків 

негативно проявляються за межами посади; 

 - існують спеціальні заходи відповідальності за службові 

правопорушення ( пониження в посаді, пониження в спеціальному званні, 

позбавлення рангу державного службовця); 

 - притягнення державного виконавця до відповідальності за 

правопорушення не виключає того, що ці ж його дії можуть бути 

кваліфіковані і як інший вид правопорушення (наприклад, адміністративна 

відповідальність державних виконавців за корупційні дії може наступати 

після застосування заходів дисциплінарної відповідальності за це 

правопорушення [171, c. 18-19]). 

До державного виконавця можуть бути застосовані всі традиційні види 

юридичної відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, цивільно-

правова та кримінальна. За порушення законодавства державні виконавці 

несуть дисциплінарну відповідальність в порядку, встановленому законом. 

На практиці можна виділити два види дисциплінарної відповідальності 

державних виконавців: дисциплінарна відповідальність за правилами 
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внутрішнього розпорядку; дисциплінарна відповідальність в порядку 

підлеглості [506, c. 50]. Так державні виконавці є державними службовцями і 

на них поширюються положення Закону України № 3723-XII від 16 грудня 

1993 р. «Про державну службу» про застосування заходів дисциплінарного 

впливу (з 1 січня 2014 р. Закон № 3723-XII втратить чинність на підставі 

Закону України № 4050-VI від 17 листопада 2011 р. «Про державну 

службу»). Відповідно до Закону України № 3723-XII дисциплінарні 

стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх 

повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної 

служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або 

дискредитує державний орган, в якому він працює. До службовців, крім 

дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавцем про працю 

України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу, як 

попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року 

у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.  

Таким чином, особливість адміністративно-правового статусу 

державного виконавця одночасно визначає і особливість відповідальності у 

сфері державно-службових відносин. Юридична відповідальність державних 

виконавців є наслідком неналежного виконання чи невиконання ними 

службових обов’язків. Як зазначається в юридичній літературі, вона 

відображає фактичне співвідношення між обов’язками і правами, які надані 

державному виконавцю у зв’язку з його службовою діяльністю [170, c. 112]. 

Юридична відповідальність дозволяє виявити стан виконання службових 

повноважень і встановити відповідність особи займаній посаді.  

У разі вчинення державним виконавцем під час виконання службових 

обов’язків діяння, що має ознаки злочину чи адміністративного 

правопорушення, він підлягає кримінальній чи адміністративній 

відповідальності у порядку, встановленому законом. Адміністративною 

відповідальністю державного виконавця відповідно можна вважати 
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застосування до нього за порушення службових обов’язків, що визнаються 

законами адміністративними правопорушеннями (проступками), 

адміністративних стягнень, що тягнуть для нього обтяжливі наслідки 

майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються 

уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і у 

порядку, встановлених нормами адміністративного права [179, с. 93]. Для 

практичної реалізації адміністративної відповідальності необхідні підстави 

застосування, що розкривають умови і момент виникнення відповідальності 

конкретної особи. Аналіз ознак адміністративної відповідальності дозволяє 

виділити три її підстави: нормативну, тобто систему норм, що описують 

протиправне діяння і адміністративні стягнення, які встановлюються за його 

вчинення; фактичну, тобто діяння конкретного суб’єкта, що порушують 

правові приписи, які охороняються адміністративно-правовими санкціями 

(адміністративні проступки); процесуальну, тобто процедуру накладення 

конкретного стягнення за конкретне адміністративне правопорушення. 

Перші дві підстави адміністративної відповідальності зумовлюють її 

соціальну важливість. Для настання відповідальності необхідна наявність 

всіх трьох підстав і саме в такій послідовності [492, c. 360]. Насамперед, 

повинна бути норма, що встановлює обов’язок і санкцію за його 

невиконання. Потім може виникнути фактична підстава – протиправне 

діяння. За наявності норми і діяння, що її порушує, уповноважений суб’єкт у 

встановленому законом порядку повинен вирішити справу про 

адміністративне правопорушення. Так, зокрема, відповідно до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, державний виконавець може 

бути притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 184-1 – за 

неправомірне використання державного майна, за статтею 186 – за 

самоуправство та за статтею 212-3 – за порушення права на інформацію.  

Нормами адміністративного права закріплено і врегульовано два види 

юридичної відповідальності державних виконавців – дисциплінарну й 

адміністративну. Основним видом юридичної відповідальності державних 
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виконавців є дисциплінарна відповідальність (ст. 11 закону України «Про 

державну виконавчу службу»). У юридичній літературі її визначають, як 

застосування заходів дисциплінарного впливу у порядку службової 

підлеглості за винне порушення правил державної служби [238, c. 172]. 

Дисциплінарна відповідальність пов’язана з виконанням службових 

повноважень і застосовується у межах службово-трудових відносин. 

Підставою цього виду відповідальності є дисциплінарний проступок, який 

пов’язаний з невиконанням чи неналежним виконанням покладених на особу 

службових обов’язків. Хоча чинне законодавство не містить поняття 

дисциплінарного проступку, проте його зміст визначається через: неналежне 

виконання службових обов’язків; недотримання етичних норм службової 

поведінки; порушення встановлених для посадових осіб обмежень та 

заборон. Метою дисциплінарного стягнення є: по-перше, застосування 

покарання за неправомірні службові дії, що є однією з умов забезпечення 

належного виконання управлінських функцій; по-друге, усунення негативних 

наслідків вчиненого проступку та недопущення компрометації Державної 

виконавчої служби. 

Поряд з цим, заходи дисциплінарної відповідальності мають 

превентивний характер і спрямованні на формування сумлінного виконання 

службових обов’язків. Розкриваючи зміст дисциплінарного проступку, 

В.М. Манохін розглядає його у широкому і вузькому аспектах. У широкому – 

як порушення дисципліни, а вузький аспект поняття полягає у порушенні 

службових обов’язків [238, c. 159]. Але службова дисципліна полягає у 

дотриманні державним виконавцем службової поведінки та виконанні 

службових обов’язків. Продовжуючи характеристику дисциплінарного 

проступку, І.М. Пахомов зазначив, що під це поняття підпадають усі провини 

державних службовців, які є порушеннями їх службових обов’язків, якщо 

при цьому за ступенем своєї службової небезпеки вони не переслідуються в 

кримінальному порядку, а також не розглядаються як адміністративні 

проступки [276, c. 100]. 
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Таким чином, дисциплінарний проступок може виражатися як через 

активні протиправні дії, так і через пасивну неправомірну поведінку 

державного виконавця. При цьому, норми, які визначають дисциплінарну 

відповідальність, повинні враховувати певні сторони управлінських 

відносин. Д.А. Гавриленко виділив три основних сторони: правове 

положення суб’єктів публічного управління; засоби забезпечення дисципліни 

в сфері публічного управління; процесуальні форми впливу на порушників 

дисципліни [51, c. 46]. 

На практиці можна виділити два види дисциплінарної відповідальності 

державних виконавців: дисциплінарна відповідальність за правилами 

внутрішнього розпорядку; дисциплінарна відповідальність в порядку 

підлеглості. Перший вид відповідальності реалізується у відповідності до 

трудового законодавства і Правил внутрішнього трудового розпорядку. До 

них можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення у формі догани або 

звільнення. Закон України «Про державну службу» розширив перелік таких 

стягнень. Відповідно до цього закону, до посадових осіб державної служби 

може застосовуватися одне з дисциплінарних стягнень, які передбачені у ч.2 

ст.14 закону: попередження про неповну службову відповідність; затримка 

до 1 року у присвоєнні чергового рангу, або у призначенні на вищу посаду. 

Важливе значення має відповідальність в порядку підлеглості. Її 

встановлення обумовлено тим, що державний виконавець як посадова особа 

відповідальна як за свої власні дії, так і за діяльність підлеглих їй по службі 

осіб. Характеризуючи цей вид дисциплінарної відповідальності називають 

такі ознаки, як: специфіку службової діяльності, ступінь суспільної 

небезпеки (в межах дисциплінарного проступку) і наслідки службових 

проступків. Характерними ознаками дисциплінарної відповідальності в 

порядку підлеглості є: спеціальний склад суб’єктів відповідальності; система 

стягнень і специфіка їх застосування; особливий порядок оскарження рішень 

про накладення стягнень. Дисциплінарне стягнення накладається органом 

(посадовою особою), який безпосередньо призначив керівника або 
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вищестоящим органом (посадовою особою). Застосування дисциплінарного 

примусу може відбуватися як з власної ініціативи вищих за посадою осіб, так 

і за поданням інших осіб. Накладення дисциплінарного стягнення передбачає 

лише письмову форму і про притягнення до відповідальності приймається 

відповідний адміністративний акт. Органи, правомочні застосовувати 

дисциплінарні стягнення, строки, порядок їх застосування, а також 

оскарження та зняття дисциплінарного стягнення визначено у статях 1471- 

151 КЗпП [147]. 

Найвагоміший внесок у розвиток інституту адміністративної 

відповідальності зробили такі вчені-юристи як Д.М. Бахрах, Г.В. Васильєва, 

І.А. Галаган, Є.В. Додін, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, В.К. Колпаков, 

В.В. Лазарев, А.Є. Луньов, В.М. Манохін, Л.Л. Попов, М.С. Студенікіна, 

І.О. Тимченко, О.І. Щербак, О.М. Якуба та ін. 

Адміністративна відповідальність становить особливий вид юридичної 

відповідальності, їй властиві всі ознаки останньої. Традиційно юридичну 

відповідальність пов’язують із застосуванням примусових заходів, 

розглядають її як передбачену санкціями правових норм реакцію на 

правопорушення і здійснення санкцій. Основні риси юридичної 

відповідальності, а значить і адміністративної, полягають в тому, що вона: 

по-перше, є засобом охорони правопорядку, засобом здійснення державної 

влади; по-друге, нормативно визначена і проявляється в застосуванні, 

реалізації санкцій правових норм; по-третє, є наслідком винного 

антигромадського діяння; по-четверте, супроводжується державним і 

громадським осудом проступку; по-п’яте, забезпечується державним 

примусом; по-шосте, пов’язана з несприятливими для правопорушника 

наслідками, які він зобов’язаний перетерпіти і фактично зазнає; по-сьоме, 

реалізується у відповідних процесуальних формах. Ці ознаки характерні для 

всіх видів юридичної відповідальності. В той же час, кожен з них має 

специфічні риси, які визначають його відособленість. 



361 

До характерних, специфічних рис адміністративної відповідальності 

варто віднести насамперед те, що її підставою є особливий вид 

правопорушення – адміністративний проступок [22, c. 21–36]. Своє 

вираження адміністративна відповідальність знаходить у застосуванні певних 

видів адміністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від 

заходів кримінального покарання, дисциплінарного впливу і майнової 

відповідальності. 

Адміністративні стягнення накладаються великою кількістю органів, 

яким таке право надано законодавством України і перелік яких міститься в 

КУпАП і деяких інших законодавчих актах. Незважаючи на те, що в деяких 

випадках адміністративні стягнення застосовуються судами (суддями), 

адміністративна відповідальність є позасудовим видом правової 

відповідальності. Між органами публічного управління (посадовими 

особами), що накладають адміністративні стягнення, і правопорушниками 

відсутні відносини підпорядкованості. Порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності особливий, він істотно відрізняється від 

кримінального, цивільного процесів і дисциплінарного провадження. 

Нарешті, адміністративна відповідальність врегульована нормами 

адміністративного права, що містять вичерпні переліки адміністративних 

проступків, адміністративних стягнень і органів, уповноважених їх 

застосовувати, детально регулюють цей вид провадження і в сукупності 

утворюють її нормативну основу. 

Все сказане дозволяє зробити висновок про те, що адміністративна 

відповідальність як вид юридичної відповідальності – це застосування до 

осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що 

тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, 

особистісного чи іншого характеру і застосовуються уповноваженими на те 

органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених 

нормами адміністративного права. 
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Адміністративною відповідальністю державного виконавця ж 

відповідно можна вважати застосування до державного виконавця за 

порушення ним своїх службових обов’язків, що визнаються законами 

адміністративними правопорушеннями (проступками), адміністративних 

стягнень, що тягнуть для нього обтяжливі наслідки майнового, морального, 

особистісного чи іншого характеру і накладаються уповноваженими на те 

органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених 

нормами адміністративного права. 

Державний виконавець згідно свого правового статусу та виконуваних 

функцій є службовою особою, а тому може бути суб'єктом кримінальних 

правопорушень, передбачених главою XVII Кримінального кодексу України, 

зокрема, статтею 364 – зловживання владою або службовим становищем, 

статтею 365 – перевищення влади або службових повноважень, статтею 366 – 

службове підроблення та статтею 367 – службова недбалість. 

Законодавець визначив, що шкода, заподіяна державним виконавцем 

фізичним чи юридичним особам під час виконання рішення, підлягає 

відшкодуванню у порядку, передбаченому законом, за рахунок держави. 

Відповідно до Закону України № 4901-VI від 5 червня 2012 р. «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень» кошти, виплачені за рішенням 

суду про стягнення коштів, вважаються збитками державного бюджету. 

Державний виконавець, дії якого призвели до збитків державного бюджету, 

несе відповідальність згідно із законом [167, c. 76]. Так, за поданням органу 

державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в 

інтересах держави до суду з поданням про відшкодування збитків, завданих 

держаному бюджету. У разі встановлення в діях державного виконавця 

складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав 

законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку 

реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо 

відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством . 
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Державні органи після виконання рішень суду про стягнення коштів з 

рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, у випадках, 

визначених Законом № 4901-VI, проводять службове розслідування щодо 

державного виконавця, якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в 

його діях. За результатами службового розслідування державні органи та 

органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державної 

казначейської служби України у місячний строк можуть звернутися до суду з 

позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному 

бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого 

відшкодування до державного виконавця, винного у завданні збитків (крім 

відшкодування збитків, пов’язаних із трудовими відносинами та 

відшкодуванням моральної шкоди). Якщо збитки, завдані державному 

бюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності кількох державних 

виконавців, вони несуть солідарну відповідальність згідно із законом.  

Юридична відповідальність державного виконавця є органічною 

складовою адміністративно-правового статусу цього державного службовця. 

Законодавством України передбачається застосування до державних 

виконавців дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 

посадових обов’язків. Для подальшого вдосконалення забезпечення 

реалізації юридичної відповідальності державних виконавців доцільним є 

здійснення низки заходів, серед яких бажано Закон України «Про державну 

службу» доповнити вказівкою про те, що державні виконавці, як і всі 

державні службовці підлягають дисциплінарній відповідальності і заходам 

іншого правового впливу. 

Сутність, соціальне призначення, характер і природа юридичних 

гарантій проходження служби в підрозділах державної виконавчої служби 

вимагають подальшого вдосконалення їх нормативно-правового 

регулювання, , а дослідження основних ознак та юридичної природи 

соціально-правового захисту працівників органів державної виконавчої 
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служби України дозволяє зробити наступні висновки, пропозиції та 

рекомендації щодо подальшого розвитку теорії і практики функціонування 

даного явища. 

Соціально-правовий захист працівників виконавчої служби, зазначають 

Шупеня М., Бачук Б., Семерга С. сприяє залученню на цю службу найбільш 

здібних до даного виду діяльності фахівців. Однак практика досягнення даної 

мети стикається з низкою проблем, серед яких центральною виявляється 

проблема меж захисту [503, c. 10].  

Чумак О.О. досліджуючи правовий статус державних виконавців 

встановив зміст гарантій їх діяльності. Так, на думку цього науковця гарантії 

діяльності працівників ДВС є складовою частиною їхнього правового статусу 

та представляють собою встановлені законодавством загально-правові та 

соціально-матеріальні засоби забезпечення реалізації покладених на них 

повноважень. Чумак О.О. пропонує поділити гарантії діяльності працівників 

державної виконавчої служби України залежно від нормативного 

регулювання на 1) загальноправові, що встановлені Конституцією України та 

кодифікованими джерелами права; 2) гарантії діяльності державних 

службовців, що регламентуються законодавством України про державну 

службу; 3) гарантії діяльності працівників виконавчої служби, що 

встановлені нормами законодавства України про державну виконавчу службу 

та виконавче провадження. Іншим критерієм класифікації гарантій діяльності 

державних виконавців Чумак О.О. визначає їх зміст: 1) загальноправові, до 

яких можуть бути віднесені суспільні, політичні, та інші гарантії) та 2) 

соціально-матеріальні гарантії, які включають соціально-побутові та 

матеріальні. Водночас, соціально-матеріальні гарантії можна поділити на 1) 

загально трудові; 2) гарантії діяльності державних службовців; 3) гарантії 

діяльності працівників державної виконавчої служби [491, c. 14]. 

Відповідно до ст. 5 «Правовий захист та гарантії здійснення діяльності 

державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання 

рішень» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
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виконання судових рішень і рішень інших органів» визначені гарантії 

діяльності працівників виконавчої служби: 1) державний виконавець під час 

здійснення професійної діяльності є незалежним, керуються принципом 

верховенства права та діють виключно відповідно до закону; 2) 

забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб у 

діяльність державного виконавця з примусового виконання рішень; 3) опір 

державному виконавцю, заподіяння тілесних ушкоджень, насильство або 

погроза застосування насильства стосовно них, їхніх близьких родичів, а 

також умисне знищення чи пошкодження їхнього майна у зв’язку з 

примусовим виконанням рішень державним виконавцем тягнуть за собою 

відповідальність, установлену законом, така сама відповідальність настає у 

разі вчинення цих правопорушень стосовно особи після її звільнення з 

посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного 

виконавця та стосовно їхніх близьких родичів у зв’язку з примусовим 

виконанням нею рішень у минулому; 4) забороняється проведення огляду, 

розголошення, витребування чи вилучення документів виконавчого 

провадження, крім випадків проведення перевірок органів державної 

виконавчої служби та діяльності приватних виконавців, а також проведення 

перевірок законності виконавчого провадження в порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України [379]. Проте цей закон не містить ніяких 

гарантій соціально-правової спрямованості, на відміну від Закону України 

«Про державну виконавчу службу» що вже втратив чинність проте який 

містив цілий 5 розділ «Правовий і соціальний захист державних виконавців», 

що розкривав засади державного захисту державного виконавця. Відповідно 

до цього розділу ще до змін 28.12.2014 були встановлені такі широкі 

соціально-правові гарантії державному виконавцеві: 1) Державні виконавці, 

які потребують поліпшення житлових умов, протягом одного року 

забезпечувались службовим житлом у першочерговому порядку на час 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/ed20150101/paran804#n804
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виконання повноважень відповідно до законодавства за кошти державного чи 

відповідного місцевого бюджету; 2) Державні виконавці мали право на 

першочергове встановлення квартирних телефонів; 3) Державний виконавець 

підлягали обов'язковому державному страхуванню на суму десятирічного 

заробітку за останньою посадою, яку він займав; 4) у разі загибелі 

державного виконавця під час виконання службових обов'язків сім'ї 

загиблого або його утриманцям виплачувалася одноразова допомога у 

розмірі десятирічного заробітку загиблого за останньою посадою, яку він 

займав, і призначалася пенсія у зв'язку з втратою годувальника; 5) за сім'єю 

загиблого державного виконавця зберігається право на одержання жилої 

площі; 6) у разі каліцтва, одержаного державним виконавцем під час 

виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала у період 

проходження служби або не пізніш як через три місяці після звільнення зі 

служби чи після закінчення цього терміну, але внаслідок захворювання або 

нещасного випадку, що сталися при виконанні службових обов'язків, йому 

виплачувалася одноразова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного 

заробітку (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначалася пенсія 

по інвалідності; 7) збитки, завдані майну державного виконавця чи членів 

його сім'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються 

у встановленому законом порядку в повному обсязі за рахунок коштів 

Державного бюджету України. Відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII більшість соціальних 

гарантій були ліквідовані [311], що зменшило навантаження на державний 

бюджет країни проте негативно сказалося на заохочення громадян до служби 

в органах ДВС та до підвищення якості роботи вже працюючих державних 

виконавців. Запровадження інституту приватних виконавців сприятиме 

поступовому зменшенню навантаження на утримання штату державних 

виконавців, та сприятиме у разі ефективності змішаної системи виконання 
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рішень наповненню державного бюджету. Таким чином законодавець відповідно 

до чинного законодавства залишає гарантії соціального захисту державних 

виконавців як державних службовців, передбачені ст. 54 «Соціально-побутове 

забезпечення державних службовців» Закону України «Про державну службу», а 

саме державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом 

Міністрів України, може надаватися службове житло, та матеріальна допомога 

для вирішення соціально-побутових питань [322]. На наш погляд, з урахуванням 

складності роботи державних виконавців рівень їхніх соціально-правових 

гарантій необхідно підвищити шляхом внесення відповідних змін до чинного 

законодавства України. 

Стан соціально-правової захищеності працівників виконавчої служби 

сьогодні в цілому не забезпечує ні залучення на службу достойних громадян, 

ні прагнення вже працюючих до розвитку власних службових здібностей.  

Результати анкетування свідчать про низький рівень соціального 

захисту державних виконавців, відсутність матеріальних стимулів у їхній 

роботі. За цих умов, можна припустити йдуть працювати у підрозділах 

виконавчої служби особи, які не знаходять себе у цивільних структурах і 

задовольняються мінімумом стабільності існуючого службового становища, 

або ті, хто давно зв’язав своє життя зі службою і не ризикує змінювати цю 

прив’язаність, або ті, хто прагне використовувати службовий стан з 

корисливою метою. Це є кризовою межею соціально-правового захисту 

особового складу виконавчої служби. Рух від неї в бік підвищення соціальної 

захищеності працівників сьогодні необхідний і актуальний, що 

безпосередньо пов’язано з відбором громадян на роботу в органах виконавчої 

служби. Важливо, щоб на службу до цієї складової виконавчої влади держави 

залучалися особи, для яких важливими є не заходи соціально-правового 

захисту самі по собі, але й усвідомлення соціальної плідності і важливості 

даної діяльності. Позитивно впливає і адекватна досліджуваній державній 

службі мотивація праці – прагнення реалізувати себе в кар’єрі державного 

виконавця.  
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Окрім того, доцільно додати 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. Також пропонуємо 

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 

[487, c. 109].  

Поєднання цих двох базових факторів у формуванні ставлення до 

служби сприяє переборенню залежності державних службовців в оцінці своєї 

соціальної захищеності від концентрації уваги переважно на матеріальній 

складовій.  

 

Висновки до розділу 3 

З’ясовано, що формується комплексна галузь права - виконавче право, 

що об’єднує в собі такі галузі як кримінальне-виконавче, цивільно-

виконавче, арбітражне-виконавче та адміністративне виконавче право. 

Визначено, що предметом виконавчого права  (виконавчо-процесуального 

права) виконавчі процесуальні відносини примусового  і не примусового 

характеру. 

1. Визначено ознаки правового режиму виконавчого процесу : 1) 

встановлюється та забезпечується державою з метою реалізації публічних та 

приватних інтересів; 2) переважно закріплюється у нормах адміністративного 

права та процесуальних галузей права; 3) забезпечує об’єктивно необхідну і 

таку, що відповідає публічним інтересам, ідеальну модель функціонування та 

розвитку адміністративно-правових відносин у сфері виконання рішень 
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уповноважених органів; 4) закріплюється, підтримується та забезпечується за 

допомогою комбінації адміністративно-правових, організаційних та 

матеріально-технічних засобів, визначених законодавством про виконавче 

провадження; 5) обов’язковими суб’єктами є стягувач, боржник, ДВС, в особі 

державного виконавця, чи приватний виконавець. Правовий режим  

виконавчого провадження як частини виконавчого процесу наділений 

аналогічними ознаками, проте відрізняється обсягами реалізації. 

2. Елементами режиму виконавчого процесу запропоновано  

вважати: 1) мета встановлення – своєчасне, повне і неупереджене виконання 

рішень; 2) об’єкт регулювання – суспільні відносини, що виникають у 

процесі виконання рішень; 3) механізм правового впливу, який складається 

як з юридичних (норми права, юридичні факти, акти реалізації тощо), так і 

неюридичних (правосвідомість, правова культура, правові прецеденти, 

принципи тощо) засобів; 4) спеціальний юридичний інструментарій 

забезпечення адміністративно-правового режиму. На наш погляд виконавче 

провадження, будучи частиною виконавчого процесу має у своїй структурі  

аналогічні елементи, проте з урахуванням корегування мети, що звужується 

до своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у конкретній 

виконавчій справі. 

3. Сформульовано ознаки механізму виконання рішень: 1) його 

зміст складають правові засоби впливу; 2) об’єктом впливу є поведінка 

стягувача, боржника, державного чи приватного виконавців, інших учасників 

виконавчого провадження та інших суб’єктів, з якими вони взаємодіють, що 

визначається комплексом їхніх прав та обов’язків; 3) сферою реалізації є 

суспільні відносини, що складаються при виконання рішень уповноважених 

органів; 4) мета – своєчасне, повне і неупереджене виконання конкретних 

рішень; 5) має прояви статичної за набором елементів системи та динамічної 

реалізації їх змісту; 6) його основними елементами є правові норми; 

юридичні факти; інформаційне середовище; мета та задачі; принципи; 

суб’єкти, які вступають у відносини, їх суб’єктивні права і юридичні 



370 

обов’язки; об’єкти, щодо яких здійснюються виконавчі дії; виконавчі справи, 

виконавчі документи; засоби забезпечення виконавчого провадження; 

контроль за дотриманням правил режиму виконавчого провадження; 

відповідальність за порушення правил режиму  виконавчого провадження. 

4. Визначено механізм виконання рішень як складну 

конструкцію взаємопов’язаних елементів: організаційно-правових засобів, 

способів, форм та методів впливу на поведінку державних, приватних 

виконавців, інших учасників виконавчого провадження та суб’єктів, з якими 

вони взаємодіють, щодо об’єктів виконавчих дій, спрямованого на створення 

необхідних умов для своєчасного, повного і неупередженого виконання 

рішень. 

5. Визначено правовий режим державної служби у органах ДВС як 

адміністративно-правову форму функціонування правовідносин між 

громадянином України та органом ДВС Міністерства юстиції України, що 

включають в себе чітко встановлений набір взаємних прав, обов’язків та 

гарантій їх реалізації і які забезпечуються комплексом правових засобів 

впливу, завдяки чому здійснюється реалізація державних завдань та функцій, 

які законодавством України покладено на органи ДВС в Україні.   

6. Режим державної служби у органах ДВС є  різновидом 

адміністративно-правового режиму публічної служби в Україні і має певні 

особливості: регулюється нормами як адміністративного, так і трудового 

права; суб’єктами режиму є державні виконавці; містить підвищені вимоги 

до інтелектуального, морального, культурного рівня, професійних та ділових 

якостей суб’єктів режиму; наявність спеціальних звань та перебування на 

спеціальному обліку; містить особливі додаткові гарантії правового та 

соціального захисту суб’єктів режиму; містить особливі додаткові 

обмеження, пов’язані зі службою та умови її проходження; передбачає 

особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів 

режиму; передбачає особливий порядок внутрішньовідомчого регулювання 

процесуальних аспектів проходження служби. 
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РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 

ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Сучасна концепція розвитку державної виконавчої служби в 

Україні 

 

Відповідно до Стратегії реформування державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року 

державна служба в органах ДВС має проблеми, притаманні взагалі державній 

службі на даному історичному періоді, а саме щодо: запобігання проявам 

корупції серед державних службовців; відкритого конкурсного відбору на усі 

посади державної служби; просування по службі державних службовців з 

урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх 

посадових обов’язків; визначення вимог до посад державної служби; чіткого 

і прозорого механізму відповідальності державних службовців  за порушення 

вимог законодавства, невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків; 

соціального захисту державних; удосконалення системи оплати праці 

державних службовців; відповідності системи державних органів функціям, 

що вони виконують; інституційної спроможності державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування; кардинального оновлення 

змісту діяльності кадрових служб державних органів, посилення їх ролі в 

управлінні персоналом відповідного органу; удосконалення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців; налагодження тісного взаємозв’язку наукових досліджень з 

практичними потребами державних органів та органів місцевого 

самоврядування;  престижності державної служби. 

Виявлено, що престиж праці співробітників ДВС України є низьким, 

що зумовлено неможливістю у встановлений термін реалізувати рішення 
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суду чи посадових осіб, а, відповідно, і захистити право громадянина. Так, за 

результатами анкетування, 48,1 % громадян визнали професію державного 

виконавця непрестижною, і тільки 27 % – престижною. Аналогічні тенденції 

виявило і опитування самих працівників ДВС України. Так, престижною 

свою професію назвали 36,4 % опитаних, сумнівались у відповіді 6,6 %, і 57 

% опитаних заперечили престижність професії державного виконавця 

(Додаток А, Додаток Б, рис. 12). 

Особливості діяльності ДВС відповідно до Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки 

на думку законодавця визначають існування істотних проблем у системі 

виконання судових рішень, зокрема: гранично низька частка фактичного 

виконання судових рішень; відсутність ефективної системи мотивації 

державних виконавців; системні недоліки у взаємодії державних виконавців з 

іншими державними та недержавними установами.  

Опитані працівники ДВС в Україні визначили обставини, що 

найбільше впливають на їх незадоволеність службою (при обранні не більше 

трьох відповідей):  низька заробітна плата та рівень винагороди (67,9%); 

неефективне законодавство (47,4%); значна кількість документації, 

бюрократія (46,3%); постійні організаційні зміни (36,1%); низький рівень 

довіри населення (35,7%); неналежне інформаційне забезпечення роботи 

(34,2%);  нервове перевантаження (14,1%);  відсутність можливості 

кар’єрного зростання (9,1%); погана система перепідготовки, навчання, 

тренінгів (8,4%);  погані стосунки керівництвом та з колегами по роботі  

(1,5%) тощо (Додаток А, Рис. 13) 

Водночас, при опитуванні працівників ДВС були визначені також 

обставини, що позитивно відображаються на їх задоволеності службою: 

стабільна робота (31,2%); соціальна захищеність (18,0%); нормований 

робочий день (18%); можливість динамічного кар’єрного росту (14,9%);  

оплачувані лікарняні (12,1%); регулярна заробітна плата  (11,9%); 

заохочення, відомчі відзнаки (10,3%); дружній колектив (9,9%); суспільне 
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значення роботи (7%); гарантована відпустка (5%);  можливість 

професійного самовдосконалення (3,9%) тощо (Додаток А., Рис. 14.) 

У тексті монографії виявлено деяка невідповідність визначених  

обставин, що впливають на задоволеність чи незадоволеність службою в 

ДВС. Проте такий стан відповідей відображає мінімальні вимоги до служби з 

боку працівників ДВС. 

Стан соціально-правової захищеності працівників виконавчої служби 

сьогодні в цілому не забезпечує ні залучення на службу достойних громадян, 

ні прагнення вже працюючих до розвитку власних службових здібностей.  

Результати анкетування свідчать про низький рівень соціального 

захисту державних виконавців, відсутність матеріальних стимулів у їхній 

роботі. За цих умов можна припустити, що в підрозділи виконавчої служби 

йдуть працювати особи, які не знаходять себе у цивільних структурах і 

задовольняються мінімумом стабільності наявного службового становища, 

або ті, хто давно зв’язав своє життя зі службою й не ризикує змінювати цю 

прив’язаність чи прагне використовувати службовий стан з корисливою 

метою. Це є кризовою межею соціально-правового захисту особового складу 

виконавчої служби. Рух від неї в бік підвищення соціальної захищеності 

працівників сьогодні необхідний і актуальний, що безпосередньо пов’язано з 

відбором громадян на роботу в органах виконавчої служби. Важливо, щоб на 

службу до цієї складової виконавчої влади держави залучалися особи, для 

яких важливими є не заходи соціально-правового захисту самі по собі, але й 

усвідомлення соціальної плідності і важливості даної діяльності. Позитивно 

впливає і адекватна досліджуваній державній службі мотивація праці - 

прагнення реалізувати себе в кар’єрі державного виконавця.  

У тексті монографії було виявлено напрями визначення на 

законодавчому рівні адміністративно-правового статусу ДВС, правового 

регулювання її діяльності та практики реалізації повноважень. З’ясовано, що 

реформа 2016 р. системи виконання рішень в Україні з централізованої на 

змішану, призвела до швидкого глобального руйнування усієї системи 
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правового регулювання статусу ДВС. Ця ситуація, на наш погляд, є 

природною, якщо враховувати ключову роль ДВС в централізованій системі 

виконання рішень, що існувала до 2016 року в Україні. Тільки такі 

радикальні кроки могли змінити сформовані роками традиції службової 

діяльності в ДВС та діяльності її працівників у сфері примусового виконання 

рішень, і відповідно створити передумови для виникнення конкуренції у 

виконавчому процесі. 

Зазначені революційні зміни призвели до дисбалансу та 

неврегульованості усіх сфер діяльності ДВС. Відображення такої ситуації у 

сфері регулювання діяльності ДВС відчувають на собі її працівники. Так, 

результати проведеного нами опитування відображають песимістичні настрої 

державних виконавців щодо результатів реформи 2016 р. Так, на запитання, 

чи буде ефективною реформа із запровадження в Україні змішаної системи 

виконання рішень думки поділились майже порівну: 43,1% – відповіли, що 

не буде ефективною, 35,7% розділили ініціативу законодавців та 

сподіваються не ефективність такої реформи, 21,2% вагалися з відповіддю. 

Аналогічні тенденції спостерігаютьсь і під час вивчення думки державних 

виконавців щодо ефективності запровадження інституту приватних 

виконавців: 46,1% опитаних вважають, що стан виконання рішень не 

зміниться, 17,9% вважають, що погіршиться, 13% вважають, що 

покращиться. На останнє питання громадяни відповіли так: 35,5% із них 

вважають, що запровадження інституту приватного виконавця покращить 

стан виконання рішень, 33,1% – що ситуація не зміниться, 20,9% вважають, 

що погіршиться, 10,5% вагаються з відповіддю (Додаток А, Додаток Б). У 

порівнянні відповідей громадян та державних виконавців на питання про 

вплив на ефективність виконання рішень в Україні запровадження інституту 

приватних виконавців прослідковується позитивніший настрій, саме у 

громадян, що може бути обумовлено відчуттями конкуренції з боку 

державних виконавців до приватних виконавців (рис. 15). 
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Введення інституту приватного виконання, який існуватиме поряд із 

державним виконанням і дозволить значно підняти престиж судового 

виконання без будь-яких витрат з боку держави буде позитивним кроком. 

Проте необхідно розуміти, що впровадження інституту приватного 

виконання саме по собі не вирішить усіх проблем виконавчого провадження. 

Одночасно мають вирішуватися питання матеріального й організаційного 

забезпечення діяльності державних виконавців із одночасним підвищенням 

їхньої відповідальності, усуненням прогалин у чинному законодавстві, що 

спрямовано на безумовне виконання норм Конституції. 

Саме тому реформування сучасної виконавчої системи, у тому числі й 

шляхом запровадження інституту приватних судових виконавців, на наш 

погляд, є не просто доцільним, але й життєво необхідним. Адже особа, яка 

звертається з позовом до суду, має на меті не лише отримання позитивного 

судового рішення, але й реального захисту свого порушеного права чи 

інтересу шляхом виконання такого рішення. У цьому, власне, й полягає мета 

самого звернення до суду. 

Проте варто зауважити, що запровадження інституту приватних 

виконавців є досить складним і вимагає виваженості в прийнятті рішень й 

поетапності у їх втіленні. На початковому етапі діяльність приватних 

організацій по виконанню судових рішень законодавець розглядає лише 

паралельно з існуванням чинних нині органів ДВС. Проте з урахуванням 

тенденції надання пріоритету у правовому регулюванні діяльності приватних 

виконавців у змісті Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та 

переміщення правових норм, що регулюють діяльність ДВС до підзаконних 

актів, можна говорити про деяку дискримінацію правового регулювання 

діяльності державних виконавців у порівнянні із приватними виконавцями. 

Тому можна передбачити, що у подальшому усе буде залежати від загального 

аналізу показників виконаних судових рішень приватними виконавцями та 

органами ДВС. В умовах постійного скорочення бюджетних витрат на 
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утримання державного апарату поступово приватні виконавці можуть 

витіснити державних виконавців із системи виконання рішень в Україні.  

Стан хаотичного розміщення правових норм у підзаконних актах, що 

регулюють діяльність ДВС, дія нормативних актів, заснованих на законах, 

що вже втратили чинність, відсутність відповідних нових аналогів, 

розростання правових казусів у сфері виконання рішень є тимчасовим 

явищем, яке має завершитись побудовою нової збалансованої змішаної 

системи виконання рішень із визначенням місця в ній ДВС. Водночас таких 

стан розбалансованості системи правового регулювання діяльності ДВС 

може тривати довго та не призвести до підвищення рівня престижності 

служби в ДВС та збільшення показників ефективності її роботи, якщо не 

буде чіткого плану наведення ладу у цій сфері. З метою упорядкування 

правових норм, що регулюють діяльність ДВС в Україні в умовах 

руйнування централізованої моделі системи та становлення змішаної системи 

виконання рішень в Україні нами було розроблено Концепцію розвитку ДВС, 

дія якої розрахована на період до 2020 року. 

У першій частині Концепції розвитку ДВС «Проблема, що потребує 

розв’язання» та другій частині концепції «Аналіз причин виникнення 

проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання» узагальнено усі 

недоліки правового регулювання, організаційного забезпечення та 

практичної діяльності ДВС, що існують на сучасному етапі перебудови 

централізованої системи виконання рішень на змішану (Додаток Г).  

Основними проблемами концептуального змісту у сфері правового 

регулювання статуту ДВС, нами було визначено: 1) відсутність на рівні 

закону нормативного визначення понять: ДВС, орган ДВС, Департамент ДВС 

Міністерства юстиції України; державний виконавець, працівник ДВС, 

режим державної служби в ДВС; 2) не визначеність у законодавстві понять 

механізм виконання рішень, система виконання рішень, виконавче 

провадження, режим та механізм виконавчого провадження, виконавчий 

процес, стадія виконавчого провадження та стадія виконавчого процесу, 
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суб’єкти виконавчого процесу, примусове виконання рішень, виконавча 

справа, виконавча дія тощо;  3)  не розробленість принципів регулювання 

взаємодії ДВС, державних виконавців із приватними виконавцями та 

органами їх самоврядування, суб’єктами публічного та приватного права, а 

також принципів контролю за діяльністю ДВС . 

У сфері організаційного забезпечення діяльності ДВС на даний час 

спостерігаються такі проблеми: 1) не визначено вимоги до посад державних 

службовців різних рівнів органів ДВС; 2) відсутні типові посадові інструкції 

працівників ДВС; 3)  не достатній рівень фінансування діяльності ДВС; 4) 

відсутність службового автотранспорту та його обслуговування за рахунок 

бюджету органів ДВС; 5) відсутність достатнього рівня технічного 

забезпечення комунікації держаних виконавців та доступу до мережі 

інтернет- та електронної системи виконавчого провадження; 6) відсутні 

положення про дотримання режиму персональних даних у роботі ДВС; 7) 

відсутні методичні рекомендації Департаменту ДВС Мінюсту України щодо 

застосування нового законодавства; 8) відсутня система накопичення, аналізу 

та опублікування у ЗМІ статистичних показників роботи органів ДВС та 

окремих державних виконавців; 9) не розроблені єдині вимоги щодо 

висвітлення інформації на сайтах органів ДВС; 10) відсутні критерії оцінки 

ефективності роботи ДВС; 11) не визначені механізми громадського 

контролю за діяльністю державних виконавців та ДВС у цілому; 12) 

відсутність узагальненої інформації про притягнення державних виконавців 

до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності за 

порушення у службовій сфері; 13) відсутність критеріїв просування по 

службі та засад планування кар’єри в органах ДВС; 14) низький рівень 

заробітних плат та винагород державних виконавців; 15) низький рівень 

соціального захисту державних виконавців; 16) відсутність юридичного та 

психологічного супроводу роботи органів ДВС; 17) забюрократизованість 

діяльності ДВС та державних виконавців ; 18) відсутність законодавчого 

визначення засад морально-етичної поведінки державних виконавців та 
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працівників ДВС; 19) відсутність підстав та порядку притягнення 

працівників ДВС до дисциплінарної відповідальності  з урахуванням 

специфіки їх діяльності; 20) відсутність ефективної системи заохочень 

працівників ДВС та механізму їх реалізації; 21) відсутність концепції 

службової інформації в ДВС; 22) відсутність системи правових норм, що 

визначають порядок використання професійної таємниці в діяльності 

державних виконавців; 23) не удосконалена система протидії проявам 

корупції та конфлікту інтересів; 24) відсутність системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних виконавців; 25) 

відсутність стабільності у механізмі роботи, постійні організаційні зміни. 

Правове регулювання діяльності ДВС, на наш погляд, має такі 

проблем: 1) відсутність систематизації відповідних правових норм у одному 

нормативно-правовому актів ; 2) переміщення усіх правових норм, що 

регулюють адміністративну діяльність та адміністрування системи органів 

ДВС у підзаконні акти; 3) відсутність етичного кодексу ДВС; 4) відсутність 

дисциплінарного статуту ДВС; 5) відсутність концепції інформаційного 

забезпечення діяльності ДВС, концепції інформатизації діяльності ДВС, 

єдиного нормативного правового акту чи системи правових норм, що 

визначали б засади інформаційного забезпечення діяльності державних 

виконавців та органів ДВС;  6) відсутність положення про правила обігу 

інформації з обмеженим доступом у роботі органів ДВС;  7) відсутність 

положення про порядок оприлюднення публічної інформації про діяльність 

ДВС. 

Метою Концепції розвитку ДВС в Україні визначено розбудову ДВС як 

системи органів публічної адміністрації з правоохоронними функціями, 

здатної у взаємодії з іншими суб’єктами публічного та приватного права 

забезпечити своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове 

виконання яких передбачено законом. 

У розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк реалізації 

Концепції» в Концепціях розвитку ДВС визначено основні напрями 
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удосконалення діяльності ДВС, що будуть висвітлені у підрозділах 4.2 та 4.3, 

реалізувати які запропоновано до 2020 р. У розділі «Очікувані результати 

реалізації Концепції» зазначено, що виконання Концепції дасть змогу 

забезпечити: прийняття систематизованого нормативно-правового акту, що 

визначав би правовий статус ДВС та регулював його діяльність;  приведення 

умов роботи державних виконавців у відповідність з міжнародними та 

європейськими стандартами; підвищення рівня ефективності діяльності ДВС, 

збільшивши рівень та якість виконавчих проваджень; посилення довіри 

громадян до ДВС в Україні; збільшити престижність роботи державних 

виконавців та працівників ДВС (Додаток Г). 

 

4.2. Напрямки підвищення ефективності організації діяльності 

державної виконавчої служби 

 

Напрямки підвищення ефективності організації діяльності ДВС 

обумовлені визначеними у попередньому підрозіділі недоліками 

організаційного забезпечення діяльності органів ДВС та напрямами, 

визначеними практичними працівниками. 

Так, на запитання, що найбільше заважає у щоденній роботі 

працівникам ДВС, вони відповіли: робота «на статистику» - 39,2%;  велика 

кількість показників діяльності – 29,8%; недостатність часу на виконання 

деяких завдань – 16,5%; значна завантаженість роботою – 15,4%; погані 

умови роботи (умови приміщень, техніка) – 14,7%; відсутність робочої 

стабільності – постійні організаційні зміни – 11,9%; необхідність складати 

велику кількість документів – 9,0%; недостатній рівень інформаційного 

обміну між працівниками підрозділів ДВС  - 8,6%; незрозумілі службові 

вказівки – 6,9%; необхідність дотримуватися суворої дисципліни – 4,3% 

(Додаток А, рис. 16) 

Працівники ДВС в Україні, опитані щодо напрямів організації їхньої 

роботи, що потребують першочергового поліпшення, розставили пріоритети 
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таким чином: підвищення заробітної плати та розміру винагороди 

державного виконавця – 56 %; підвищення рівня взаємодії з іншими 

суб’єктами – 46,5 %; забезпечення транспортом – 36,1 %; інформаційно-

технічне обладнання та програмне забезпечення робочих місць держаних 

виконавців – 30,9 %; організація доступу до баз даних – 28,7 %; 

запровадження заходів соціальної захищеності державних виконавців – 28,3 

%; безперешкодне та безперебійне використання мережі Інтернет – 24,4 %; 

забезпечення засобами зв’язку – 20,9 %; введення до системи органів ДВС в 

Україні силового підрозділу – 15,8 %; створення підрозділу з психологічного 

та юридичного забезпечення безпеки працівників ДВС в Україні – 11,6 % 

тощо (Додаток А, рис. 17.) 

Однією з пріоритетних проблем, що підлягає вирішенню є підвищення 

матеріального стимулювання діяльності працівників ДВС.  Ще Указ 

Президента України від 22 липня 1998 «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні» визначив важливість 

матеріального стимулювання роботи державних виконавців [372]. Так, у 

цьому документі зазначено, що слід реформувати систему оплати праці 

державних службовців з тим, щоб забезпечити конкурентоздатність 

державної служби на ринку праці, зменшити відомчий та місцевий вплив, 

запобігти корупції, кардинально підвищити заінтересованість кадрів у 

продуктивній і якісній, ініціативній і ефективній, сумлінній і відповідальній 

роботі, перебуванні на державній службі та подальшому просуванні щодо 

кар'єри. Цього можна досягти у разі встановлення на державній службі 

більшої середньої заробітної плати, ніж в галузях економіки, та не меншої, 

ніж у приватному секторі. Має бути вдосконалена структура оплати праці, 

забезпечена її справедливість і прозорість. Потрібно істотно збільшити 

частку посадового окладу в сукупній заробітній платі, значно піднести роль 

рангу державного службовця у матеріальному стимулюванні (наприклад, у 

разі підвищення рангу заробітна платня повинна збільшуватися принаймні на 

10 відсотків). Обов'язковим є посилення посадової диференціації платні з 
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урахуванням рівня відповідальності, забезпечення її швидкого зростання на 

початку кар'єри, також зменшення міжвідомчих і місцевих розбіжностей в 

оплаті праці [372]. 

Мінімальне грошове забезпечення державного виконавця  на думку 

працівників ДВС  має становити: від 10001 грн. до 15000 грн. – так вважають  

30,7% опитаних; від 15001 грн. до 20000 грн. – 24,0% опитаних; більше 20000 

грн. – 20,2%; до 10000 – 18,6%. Таким чином, абсолютна більшість опитаних 

працівників ДВС вважають, що мінімальне грошове забезпечення 

державного виконавця   має становити більше 10000 грн. (Додаток А, рис. 18) 

Крім того, 42,8% опитаних працівників ДВС вважають що для 

підвищення рівня виконання рішень, необхідно збільшити розмір винагороди 

державних виконавців до 10% від суми, що підлягає стягненню, 34,8% 

вважають, що достатньо буде 5%, і тільки 11,9% підтримують залишення 

розміру винагороди на рівні 2%. (Додаток А). 

 Указ Президента України від 22 липня 1998 «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» визначав деякі 

аспекти соціальних гарантій державних службовців після звільнення. Так, 

відповідно до цього нормативно-правового акта З метою збереження 

високопрофесійного і досвідченого кадрового потенціалу державної служби 

та ефективного його використання у випадках припинення державної служби 

з незалежних від працівника причин (відставка, звільнення, відсторонення, 

утримання в резерві поза службою тощо) доцільно розробити і запровадити 

дійовий механізм його соціально-правового захисту. Так, у разі зміни посади 

державним службовцем внаслідок зміни керівника (для патронатної служби) 

та ліквідації або реорганізації державних органів йому повинна надаватися 

робота з установленням посадового окладу не нижче від попереднього [372]. 

На даний час таких гарантій чинне законодавство не встановлює. 

Спостерігається стала тенденція до погіршення соціальних гарантій 

діяльності працівників ДВС, що у сукупності із низьким матеріальним 

забезпеченням обумовлює відтік кваліфікованих кадрів з органів ДВС.  



382 

Так за результатами анкетування працівників ДВС щодо їх 

професійних планів на наступні три роки, були отримані наступні відповіді : 

є бажання перейти на вищу посаду – 29,9%; не хочу нічого змінювати – 

28,8%; планую піти приватним виконавцем – 16,0%; планую перейти в інший 

відділ/підрозділ – 10,6%; планую звільнитися з роботи, хоча ще не маю 

відповідного стажу, щоб іти на пенсію – 9,7%. Таким чином більше 36% 

працівників ДВС, планують розірвати свої службові відносини із цією 

службою (Додаток А., рис. 19). 

Така ситуація обумовлена  сучасним станом просування по службі в 

ДВС, основними критеріями якого на думку працівників цієї служби є добрі 

стосунки з керівництвом – 38,1%;  високі результати в роботі – 14,9%;  

відданість службі – 12%; гарні стосунки з колегами по роботі – 11,0%;  

підвищення професійної кваліфікації у навчальних закладах – 10%; щасливий 

випадок – 8% тощо. (Додаток А). Такі критерії просування по службі не 

можуть у майбутньому привести до ефективного функціонування системи 

органів ДВС. Чумак О.О. запропонував такі 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 [491, с. 5]. 

Для стимулювання залишення в органах ДВС найбільш підготовлених 

кадрів, на наш погляд, необхідно запровадити прозорі критерії просування по 

службі, для формування планів кадрового зростання найбільш професійних 

працівників ДВС. На думку працівників ДВС, такими критеріями мають 

бути: кількість виконавчих проваджень закритих у зв’язку із повним та 

фактичним виконанням виконавчого провадження (45%); суми стягнутого 

виконавчого збору в дохід державного бюджету (29%); кількість завершених 



383 

виконавчих проваджень (23,1%); кількість документів, щодо яких закінчився 

термін виконання, встановлений законом (22,9%);  кількість виконавчих 

документів перебуває на виконанні у бухгалтеріях підприємств, установ, 

організацій (17,9%);  кількість залишених виконавчих документів на кінець 

(13,0);  фактичне навантаження на державного виконавця в місяць (8,0%);  

кількість зупинених провадженням виконавчих документів (4,9%) тощо. 

(Додаток А). На наш погляд цей перелік критерії повинен бути нормативно 

закріплений у положенні про оплату праці працівників ДВС та їх заохочення. 

Крім зазначеного також необхідно створити належні умови праці 

персоналу державної служби, включаючи надання  відповідних  приміщень, 

організаційно-технічне, інформаційне та допоміжно-обслуговуюче кадрове 

забезпечення [372].  

Важливими питаннями вдосконалення організації роботи органів ДВС 

є інформаційна сфера. 

Аналіз результатів застосування систем інформатизації у судових та 

правоохоронних органах дозволяє визначити наступні позитивні тенденції у 

оптимізації їх роботи: 1) поліпшення контролю за виконанням документів;    

2) ведення постійного оперативного спостереження за ефективністю роботи 

усіх виконавців із наступним виявленням прострочених контролів; 3) поява 

можливості швидко формувати різноманітні звіти і довідки тощо. Таким 

чином, найважливішим позитивним аспектом інформатизації є скорочення 

витрат на забезпечення функціонування та керування діяльністю Державної 

виконавчої служби України за рахунок раціоналізації й уніфікації 

організаційних, технологічних і фінансово-економічних схем та робочих 

процесів ДВС України, упорядкування й уніфікації інформаційних потоків. 

Враховуючи позитивність окресленого досвіду ми пропонуємо для 

забезпечення подальшого розвитку стану інформатизації в органах 

Державної виконавчої служби України розробити та затвердити Концепцію 

Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підтримки діяльності 

органів Державної виконавчої служби України.  
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Зрозуміло, що стратегія введення єдиного інформаційного простору у 

діяльність Державної виконавчої служби України, повинна мати 

свою систему завдань, цілей та принципів, які ми й розкриємо. Мета даної 

Концепції полягає у:  

- виявленні неефективних процесів та процедур, технологію яких 

можливо змінити з метою зменшення витрат часу на виконання роботи;  

- налагодженні надійного електронного поштового зв’язку між 

всіма органами державної виконавчої служби з метою скорочення терміну 

доставки кореспонденції, обміну інформацією;  

- покращенні контролю за дотриманням процесуальних термінів на 

всіх етапах здійснення виконавчого провадження;  

- впровадженні автоматизації в найбільш трудомісткі та рутинні 

процеси діяльності ДВС (документообіг, статистична звітність, планування, 

кадрові питання тощо). 

Відповідно цілями даної Концепції можуть виступати: 

- створення єдиного інформаційного простору системи ДВС і його 

інтеграція до інформаційного простору України; 

- подальша комп’ютеризація робочих процесів діяльності ДВС, 

використання сучасних засобів зв’язку та телекомунікацій; 

- підвищення оперативності, повноти, достовірності і 

об’єктивності обліку та контролю за збором і розподілом фінансів;  

- підвищення обґрунтованості управлінських рішень за рахунок 

використання розрахунково-аналітичних і оптимізаційних методів і моделей, 

створення інтегрованої і інформаційно-аналітичної системи; 

- підвищення рівня довідково-інформаційного обслуговування 

установ ДВС та суб’єктів виконавчого провадження; 

- зниження трудомісткості праці, підготовки, збору і обробки 

даних з виконавчого провадження [221, c. 90]. 
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Побудова Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

підтримки діяльності органів Державної виконавчої служби України має 

здійснюватися за такими принципами: 

- централізації, який передбачає створення центральної бази даних, 

що включала б в себе Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, 

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного 

реєстру іпотек, Державний реєстр обтяжень рухомого майна [356] , Реєстр 

прав власності на нерухоме майно [319, 291], Єдиний державний реєстр 

виконавчих проваджень, Єдиний реєстр боржників та Реєстр рiшень, 

виконання яких гарантується державою; Єдиний реєстр приватних 

виконавців, рекомендовану виконавчу практику, статистичну звітність, 

можливість використання ресурсів системи користувачами, в залежності від 

наданих прав доступу; 

- стандартизації: впровадження нормативно-довідникової системи, 

забезпечення можливості взаємодії з іншими інформаційними системами; 

- децентралізації: забезпечення достатніми функціональними 

можливостями локальних робочих місць державних виконавців для ситуацій, 

коли зв’язок із центральною базою даних ненадійний або втрачено, а також 

можливість роботи із регіональними рівнем центральної бази даних; 

- мінімізації числа операцій за рахунок впровадження системи 

одноразового внесення інформації, використання довідників і 

класифікаторів, встановлення взаємозв’язків між документами; 

- масштабності – врахування необхідності роботи в умовах різної 

чисельності користувачів, можливість витримувати пікові навантаження в 

період формування звітності [183]. 

На даний час чинне законодавство, що регулює виконавче 

провадження, передбачає існування таких елементів системи інформаційного 

забезпечення діяльності ДВС: 1) Автоматизована система виконавчого 

провадження, яка включає в себе : Єдиний державний реєстр виконавчих 

проваджень, Єдиний реєстр боржників та Реєстр рiшень, виконання яких 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703-2011-%D0%BF/paran316#n316
http://www.informjust.ua/section/registers_8
http://www.informjust.ua/section/registers_8
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гарантується державою; 2) Єдиний реєстр приватних виконавців [364]. Також 

частиною системи інформаційного забезпечення діяльності державних 

виконавців є Електронна система торгів. 

Ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» та Положення про 

автоматизовану систему виконавчого провадження визначають, що 

автоматизована система виконавчого провадження – це комп’ютерна 

програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, 

надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного 

реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. Це ж положення 

визначає Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень як окремий 

спецрозділ, який є архівною складовою частиною автоматизованої системи 

виконавчого провадження та містить відомості про виконавчі провадження, 

зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства 

юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про затвердження 

Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень» [346], 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 

388/7709, наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року № 

614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу 

виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків 

виконання рішень судів та інших органів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 квітня 2015 року за № 478/26923 [367]; 

Єдиний реєстр боржників відповідно до ст. 9 «Єдиний реєстр 

боржників» Закону України «Про виконавче провадження» та Положення 

про автоматизовану систему виконавчого провадження - систематизована 

база даних про боржників, що є складовою Системи та ведеться з метою 

оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові 

зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна; 

Реєстр рiшень, виконання яких гарантується державою, – складова 

частина Системи, в якій здійснюється облік рішень, виконання яких 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0388-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0478-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0478-15
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гарантується державою, інвентаризація заборгованості за цими рішеннями та 

їх передача до органу Казначейства [341].  

Вертикально функціональна структура Автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи підтримки діяльності органів Державної виконавчої 

служби України повинна включати три рівні: районний - районні (міські) 

відділи ДВС; обласний - відділи державної виконавчої служби Головного 

управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь 

юстиції; та центральний – Департамент державної виконавчої служби 

України Міністерства юстиції. На кожному з цих рівнів необхідно створити 

локальну систему обробки даних, до складу якої входять забезпечувальні та 

функціональні підсистеми [228].  

Забезпечувальні підсистеми виділено за типовими ознаками і 

належністю: інформаційне, технічне, програмне, організаційне, правове, 

кадрове забезпечення. Тут запроваджуються такі технологічні 

автоматизовані робочі місця: АРМ адміністратора, АРМ для системного 

програміста, АРМ підтримки роботи мережі та АРМ диспетчера-технолога 

системи.  

Функціональну підсистему можна назвати горизонтальною, вона може 

складатися з робочого місця користувача загального доступу та робочого 

місця зареєстрованого користувача.  

Користувачем загального доступу може бути будь-який громадянин, 

що має доступ до мережі Інтернет з використанням веб-браузера. Реєстрація 

в системі користувачів загального доступу не потребується, вони можуть 

працювати з системою анонімно. Через сайт Державної виконавчої служби 

України користувач загального доступу може: отримати інформацію про 

Державну виконавчу службу України взагалі та окремі її структурні 

підрозділи, зокрема, контактна інформація, часи прийому, зразки документів 

та інше; доступ до прикладів виконавчої практики тощо. 
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Таким чином, нами визначені основні положення Концепції 

Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підтримки діяльності 

органів Державної виконавчої служби України, хоча дане питання потребує 

подальшого опрацювання. Одночасно хотілося б зазначити, що для 

вирішення проблем інформатизації як важливої складової подальшого 

розвитку діяльності ДВС України, у цілому необхідна велика організаторська 

і просвітницька роботи не тільки спеціалістів інформаційних служб, але й 

керівників ДВС України усіх рівнів. Без комплексного вирішення 

перерахованих задач віддача від витрачених зусиль та засобів на 

впровадження нових інформаційних технологій буде незначною [228]. 

Також назріла нагальна потреба переглянути перелік інформації, що 

може бути віднесена до службової інформації ДВС. Потребують 

врегулювання правила поводження із службовою інформацією та її носіями 

працівниками ДВС шляхом розробки та прийняття інструкція про порядок 

забезпечення доступу до публічної інформації в ДВС, переліку відомостей, 

що складають службову інформацію в діяльності ДВС та інструкції про 

порядок роботи із службовою інформацією, які будуть враховувати 

специфіку виконавчого провадження та діяльності ДВС. Аналогічні заходи 

повинні бути здійснені для формування механізму захисту персональних 

даних в роботі органів ДВС. 

З метою удосконалення організації взаємодії структурних підрозділів, 

як пропонує Гречанюк С. К. [61, c. 27], необхідно здійснити наступний 

комплекс заходів: розробити єдиний нормативно-правовий акт (наприклад, 

інструкцію) щодо організації взаємодії структурних підрозділів ДВС; 

передбачити у посадових інструкціях для працівників ДВС відповідні 

положення щодо організації взаємодії, їхню конкретну компетенцію; внести 

зміни до низки відомчих нормативних актів з метою врегулювання питань 

взаємодії; створити в органах ДВС єдину інформаційну базу з метою 

забезпечення безперервної інформаційної взаємодії всіх структурних 

підрозділів; внести зміни в процес планування, зорієнтувавши його на 
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узгодження дій всіх підрозділів ДВС; розвивати практику функціонування 

оперативних груп з метою удосконалення спільних дій співробітників ДВС з 

представниками інших правоохоронних органів; ввести питання 

внутрішньоструктурної організації до програми службової підготовки 

працівників ДВС 

 

4.3. Перспективи удосконалення нормативно-правового 

регулювання діяльності державної виконавчої служби 

Для оптимізації правового регулювання відносин у сфері примусового 

виконання судових рішень не можна обмежитись тільки подоланням колізій 

та прогалин у законодавстві про державну виконавчу службу та виконавче 

провадження. Ці зміни мають носити більш глибокий характер і у їх основу  

мають бути покладені принципи, що містяться у Рекомендації Rec (2003) 17  

2003 р. Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо примусового 

виконання, а також Керівних принципах для ефективного застосування 

існуючих рекомендацій Ради Європи по захисту прав (постанова ЄКЕП з 

виконання), які прийняті Європейською комісією з ефективності правосуддя 

9-10 грудня 2009 р.  

Враховуючи позицію прогресивних європейських держав, ми 

підтримуємо думку яка стверджує, що примусове виконання судового 

рішення є невід'ємною частиною фундаментального права людини на 

справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку, гарантованого 

статтею 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. 

Принцип верховенства закону у цій галузі може бути реалізований тільки, 

якщо громадяни можуть практично відстоювати свої права і оскаржувати 

незаконні акти; що держави-члени зобов'язані забезпечити всім особам, які 

отримують остаточне і обов'язкове рішення суду, право на його примусове 

виконання. Невиконання судового рішення або вступ його в силу з 

затримкою можуть зробити це право недіючим або уявним на шкоду одній 

стороні. У зв’язку із зазначеним потребує підвищення ефективності та 
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справедливості при примусовому виконанні судових рішень по цивільних 

справах і встановленні позитивного балансу між правами та інтересами 

сторін у справі про примусове виконання. Без ефективної системи 

примусового виконання можуть процвітати інші форми "приватного 

правосуддя", що матиме негативні наслідки для суспільної довіри до 

правовій системі і її компетентності. Також підтримано тезу, що ефективне і 

раціональне примусове виконання судових рішень має величезне значення 

для держав при створенні, зміцненні і розвитку сильної і шанованої судової 

системи. На шляху до цього є потреба у покращенні інформаційних 

технологій для підвищення ефективності примусового виконання та 

можливість взаємодії інформаційних систем в сфері правосуддя і архівування 

електронних документів у правовій сфері. 

Реформування системи примусового виконання судових та інших 

рішень є на сьогодні досить складною проблемою, і її вирішення потребує 

значного часу і пошуку різних варіантів її реформування. І в цьому напрямі 

ключовим моментом має бути законодавче визначення правового статусу 

державної виконавчої служби не тільки на загальнодержавному, а й на 

регіональному рівні. Складність розв’язання цього питання на місцевому 

рівні зумовлена особливим місцем державної виконавчої служби в системі 

державних органів, яка виступає провідним державним органом у реалізації 

державної політики у сфері примусового виконання судових та інших рішень 

з відповідними адміністративно-процесуальними повноваженнями. Тому 

варто на законодавчому рівні врегулювати і питання правового статусу 

територіальних органів державної виконавчої служби виходячи із загальних 

засад реформування центральних органів виконавчої влади та утворення 

Державної виконавчої служби як центрального органу виконавчої служби. 

Потребують запровадження у вітчизняне законодавство міжнародні 

принципи виконавчого провадження, а саме : 



391 

 1) примусове виконання повинно визначатися і регулюватися чіткими 

правовими нормами, які встановлюють повноваження, права та обов'язки 

сторін і третіх осіб; 

1.1) примусове виконання повинно здійснюватися відповідним правом і 

судовими рішеннями, процедура примусового виконання повинна бути 

детально регламентована в законодавстві, щоб бути достовірною і прозорою, 

а також наскільки можливо передбачуваною і ефективної; 

1.2) сторони повинні відповідним чином співпрацювати при проведенні 

примусового виконання; крім того, зокрема, по сімейно-правових спорів 

відповідні державні органи повинні сприяти такій співпраці; 

1.3) відповідачі повинні надавати всю інформацію про свої доходи, 

засобах і по іншим відповідним питань; 

1.4) необхідно створити механізм попередження випадків зловживання 

процедурою примусового виконання однієї з сторін, яка не повинна 

розглядатися як перегляд справи; 

1.5) примусове виконання може бути відкладено тільки за підставах, 

передбачених законодавством, відкладення примусового виконання може 

бути оскаржено до суду; 

1.6) при проведенні примусового виконання необхідно розумно 

співвідносити інтереси як позивача, так і відповідача, інтереси третіх осіб, 

перш за все, повинні враховуватися інтереси дітей; 

1.7) повинні захищатися деякі основні доходи і майно відповідача, 

наприклад, основні господарські товари, основна соціальна допомога, 

грошові кошти на лікування та медикаменти, необхідні кошти трудової 

діяльності. 

Процедура примусового виконання повинна:  

1) бути чітко визначена і легко здійсненна службовцями, 

відповідальними за примусове виконання; 

2) мати вичерпне визначення і перерахування примусово застосовних 

актів і механізмів їх вступу в силу; 
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3) чітко визначати права і обов'язки відповідачів, позивачів і третіх 

осіб, а для двох останніх категорій осіб також їх ранжування і права на 

стягнені грошові кошти, розподілені серед позивачів; 

4) передбачати найбільш ефективні і відповідні засоби вручення 

документів (наприклад, особисте вручення службовцями, відповідальними за 

їх примусове виконання, електронні кошти, пошта); 

5) передбачати заходи попередження і запобігання процесуальних 

зловживань; 

6) передбачати право сторін клопотати про призупинення процедури 

примусового виконання в цілях забезпечення захисту прав та інтересів 

сторін; 

7) передбачати у випадках необхідності право на оскарження судових і 

несудових рішень, прийнятих під час проведення процедури примусового 

виконання. 

Також у національне законодавство, що регулює виконавче 

провадження повинні бути запроваджені такі засади я: 1) оплата витрат на 

примусове виконання повинна перебувати в розумних межах, передбачена 

законодавством і заздалегідь відома сторона; 2) спроби провести процедуру 

примусового виконання повинні бути відповідні позовною вимогою, суму 

позову і інтересам відповідача; 3) обов'язок оплати витрат на примусове 

виконання зазвичай має покладатися на відповідача, хоча в разі зловживань з 

боку інших сторін при проведенні процедури примусового виконання 

обов'язок покриття витрат може бути покладена на ці сторони; 4) обшуки та 

конфіскація майна відповідачів повинні проводитися наскільки можливо 

ефективно і з урахуванням відповідних прав людини і положень про захист 

інформації; 5) збір необхідної інформації про майно відповідача повинен 

здійснюватися швидко і ефективно з доступом до регістрів і іншим 

джерелами, крім того, відповідач може подати декларацію про свій майновий 

стан; 6) майно повинно бути продано швидко, але при цьому необхідно 
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намагатися продати його за найвищою ринковою ціні, уникаючи дорогої і 

зайвої недооцінки. 

Державні виконавці повинні дотримуватися принципи, що містяться в 

Рекомендації Rec (2003) 17  2003 р. Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо примусового виконання.  

Відповідно до цих рекомендацій статус, роль, права і обов'язки 

службовців, відповідальних за примусове виконання, повинні бути 

встановлені в законодавстві, щоб зробити процедуру примусового виконання 

наскільки можливо достовірної та прозорої. Законодавчо має бути 

встановлено професійний статус службовців, відповідальних за примусове 

виконання. При прийомі на роботу службовців, відповідальних за примусове 

виконання, необхідно враховувати моральні якості кандидатів, їх правову 

підготовку та знання процедури примусового виконання. Тому для оцінки їх 

теоретичних і практичних знань вони повинні складати іспити. Службовці, 

відповідальні за примусове виконання повинні бути чесними і 

компетентними при виконанні своїх обов'язків, а також вони повинні завжди 

діяти відповідно з визнаними високими професійними та етичними 

стандартами. Державні виконавці повинні бути неупередженими в їх 

відносинах зі сторонами, за ними може вестися професійний нагляд, в який 

може включатися і судовий контроль. Права і обов'язки службовців, 

відповідальних за примусове виконання, повинні бути чітко визначені та 

описані в порівнянні з правами і обов'язками судді. Службовці, відповідальні 

за примусове виконання, підозрювані у зловживанні своїм посадовим 

становищем, повинні залучатися до дисциплінарної, цивільної та / або 

кримінальної відповідальності, і якщо їх провина буде доведена, то до них 

повинні застосовуватися відповідні санкції. Службовці, відповідальні за 

примусове виконання, повинні мати нормальні умови роботи, достатні 

матеріальні ресурси і допоміжний персонал. Їм має надаватися гідну 

винагороду за їх роботу. Службовці, відповідальні за примусове виконання, 

повинні проходити первинну і подальшу підготовку в відповідно до чітко 
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встановлених і систематизованими цілями. Державним виконавцям як 

державним службовцям має бути гарантовані політична нейтральність через 

розмежування політичних та адміністративних посад; забезпечення рівного 

доступу до посад,  усунення корупційного механізму шляхом проведення 

виключно відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад; формування 

ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі, 

що базуватиметься на врахуванні знань, умінь, навичок, а також 

особистісних якостей державних службовців; підвищення ефективності 

професійного навчання державних службовців шляхом оптимізації системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема у сфері 

державного та регіонального управління, запровадження індивідуальних 

програм розвитку персоналу та планування кар’єри; встановлення прозорої 

моделі оплати праці та уніфікація порядку встановлення розмірів посадових 

окладів відповідно до юрисдикції державного органу; гармонізація державної 

шляхом відповідності законодавства у сфері державної служби міжнародним 

стандартам та нормам ЄС; організаційно-методичне забезпечення проведення 

комплексного функціонального обстеження системи центральних та 

місцевих органів виконавчої влади з метою розвитку інституційної 

спроможності державного апарату; забезпечення прозорості, відкритості та 

підзвітності державних органів шляхом залучення організацій 

громадянського суспільства, наукових та експертних установ до розгляду 

питань з формування та реалізації державної політики у сфері державної 

служби в органах Державної виконавчої служби.  

Удосконалення діяльності державних виконавців відповідно до 

стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 передбачає реорганізацію системи виконання 

судових рішень та підвищення ефективності виконавчого провадження; 

створення єдиного механізму функціонування системи органів примусового 

виконання рішень; розвиток інституту приватних виконавців, зокрема, 

завдяки поступовому створенню системи самоврядування, механізму 
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допуску до професії; впровадженню системи контролю за діяльністю 

приватних виконавців та позбавлення дозволу на здійснення ними 

професійної діяльності, а також впровадженню страхування професійної 

цивільної відповідальності приватних виконавців; забезпечення рівноцінної 

конкуренції між державними та приватними виконавцями судових рішень; 

дотримання балансу повноважень приватних і державних виконавців; 

перегляд механізму визначення винагороди виконавців з метою 

стимулювання зростання рівня реального виконання судових рішень; 

впровадження якісної системи постійно діючої підготовки і підвищення 

кваліфікації виконавців відповідно до чітко визначених і належно 

систематизованих цілей і завдань, перегляд вимог до виконавців; 

вдосконалення етичних і дисциплінарних правил щодо виконавців; зниження 

формалізації, оптимізація стадій виконавчого провадження та строків 

проведення виконавчих дій; досягнення справедливого балансу інтересів між 

захистом прав стягувачів і боржників, у тому числі через надання 

виконавцям практичного доступу до активів боржників і водночас 

забезпечення гарантій від зловживань, впровадження дієвих стимулів для 

добровільного виконання судових рішень, заходів впливу щодо боржників; 

посилення управління інформаційними системами для кращого надання 

виконавцями послуг електронного правосуддя. 

Реалізація положень Концепції розвитку ДВС в Україні пропонується 

здійснювати шляхом внесення змін до чинного законодавства в три етапи.  

На першому етапі пропонується прийняти Концепцію розвитку ДВС в 

Україні, що визначила цілі, задачі, методи їх досягнення та перспективи 

організаційного, правового забезпечення діяльності ДВС, а також внесення 

змін до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» шляхом доповнення його 

окремим розділом «ДВС», норми якого визначатимуть цілі, завдання, 

функції, права та обов’язки ДВС в Україні; засади взаємодії ДВС в Україні з 

іншими суб’єктами; особливості правового статусу всіх підрозділів ДВС в 
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Україні та всіх рівнів посад цих підрозділів; засади системи інформаційного 

забезпечення ДВС в Україні; підстави та порядок здійснення контролю за 

діяльністю ДВС в Україні, дисциплінарну відповідальність, соціальні гарантії 

діяльності державних виконавців тощо.  

У цьому розділі пропонуємо передбачити дві основні частини. У 

загальній частині пропонуємо розкрити наступні положення: поняття ДВС; 

цілі, завдання, функції та принципи ДВС; поняття «державний виконавець», 

«працівник ДВС»; класифікація посад в органах ДВС; права, обов’язки та 

правообмеження працівників ДВС; загальні засади формування, реалізації та 

припинення державно-службових відносин в ДВС; етика поведінки 

працівників ДВС (кодекс); гарантії державному виконавцеві; управляння 

ДВС; основні принципи фінансування ДВС; загальні принципи оцінки 

професійних досягнень державних виконавців; відповідальність державних 

виконавців. У особливій частині розділу «ДВС» Закону України «Про органи 

та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» пропонуємо розмітити норми, що визначатимуть: особливості 

формування, реалізації та припинення державно-службових відносин із 

персоналом у ДВС; особливості присвоєння класних чинів, розрядів, чинів, 

звань в ДВС; джерела фінансування діяльності державних виконавців; 

принципи, технології, процедури оцінки професійних досягнень державних 

виконавців; особливості різних видів відповідальності державних виконавців. 

На другому етапі пропонується внести зміни до Закону України «Про 

виконавче провадження», а саме заміна його назви на «Про виконавчий 

процес», доповнення ст. 1 цього Закону визначеннями понять «виконавчий 

процес», «виконавче провадження», «виконавча дія», «стадія виконавчого 

процесу», «суб’єкт виконавчого процесу», «примусове виконання рішень», 

«виконавча справа», «режим виконання рішень», «механізм виконання 

рішень» тощо;  

На третьому етапі пропонується прийняти Виконавчий кодекс України. 
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Пропонуємо наступну структуру Виконавчого кодексу: Розділ І 

«Загальні положення», вміщує такі глави: 1 «Основні положення», 2 

«Виконавча юрисдикція», 3 «Компетенція органів державної виконавчої 

служби, приватних виконавців»; 4 «Виконавчі групи, відводи»; Розділ ІІ 

«Загальні положення виконавчого провадження» включає глави: 1 «Учасники 

виконавчого провадження», 2 «Особи які беруть участь у справі», 3 «Інші 

учасники», 4 «Докази», 5 «Виконавчі документи», 6 «Сторони у виконавчому 

провадженні», 7 «Виконавчі виклики та повідомлення»; Розділ ІІІ «Загальні 

положення про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів», вміщає глави: 1 «Державна виконавча 

служба», 2 «Приватні виконавці», 3 «Взаємодія державних та приватних 

виконавців з іншими державними органами»; Розділ IV «Загальні умови та 

порядок здійснення виконавчого провадження» - глави : 1 «Заходи 

забезпечення виконання рішень» ; 2 «Заходи примусового виконання 

рішень»; 3 «Добровільне виконання рішення», 4 «Інформаційне забезпечення 

та інформаційна відкритість виконавчого процесу; Розділ V «Фінансування 

виконавчого провадження» :  1 «Витрати виконавчого провадження», 2 

«Облік і звітність за сумами на рахунках органів державної виконавчої 

служби та приватних виконавців», 3 «Розподіл стягнутих з боржника 

грошових сум»; Розділ V «Стадії виконавчого процесу»  містить такі глави: 1 

«Підготовча стадія», 2 «Подання заяви», 3 «Відкриття провадження», 4 

«Проведення провадження», 5 «Зупинення і закриття провадження», 6 

«Залишення заяви без розгляду»; Розділ V «Окремі провадження» : 1 

«Порядок звернення стягнення на майно боржника», 2 «Виконання рішень 

немайнового характеру», 3 «Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інші доходи боржника», 4 «Укладення мирової угоди», 5 

«Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних 

юридичних осіб. Виконання рішень іноземних судів»; Розділ VІ «Контроль 

та нагляд за виконавчим провадженням: 1 «Порядок проведення перевірок 

законності виконавчого провадження», 2 «Оскарження рішень, дій або 
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бездіяльності виконавців та посадових осіб органів Державної виконавчої 

служби», 3 «Відновлення втраченого виконавчого провадження або 

матеріалів виконавчого провадження»; Розділ VІІ «Відповідальність у 

виконавчому провадженні»; Розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення».  

Таким чином, у Розділ ІІІ «Загальні положення про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

Виконавчого кодексу запропоновано розмістити главу: 1 «Державна 

виконавча служба», до якої запропоновано перемістити зазначені вище 

норми, що визначають правовий статус ДВС в Україні. 

При опитування працівників ДВС було з’ясовано, що на думку 63% 

опитаних розробка та запровадження Виконавчого кодексу потрібна, на 

думку 31,2% не потрібна, і вагалися із відповіддю 5,8%.  Також на питання: 

чи сприятиме покращенню діяльності ДВС прийняття Концепції розвитку 

ДВС було з’ясовано, що 42% вважають, що прийняття такого акта позитивно 

позначиться на діяльності ДВС. (Додаток А). 

Відсутність кодексу етичної поведінки щодо діяльності працівників 

Державної виконавчої служби зводить законодавчі норми до рівня звичайної 

декларації. З метою посилення престижу та поваги до професії державного 

виконавця та протидії корупції, необхідно розробити й упровадити Кодекс 

професійної етики державних виконавців, який би детально регулював етичні 

питання, що виникають у діяльності державної виконавчої служби, і врахував 

би специфічні особливості, притаманні цьому інституту влади.  38,9% 

опитаних працівників ДВС підтримали пропозицію прийняти Кодекс 

професійної етики державних виконавців. Цей кодекс повинен бути 

спрямований на досягнення підвищення рівня довіри громадян до ДВС, 

забезпечення відкритості та прозорості в діяльності, персональної 

відповідальності за належне виконання професійних обов’язків; конфлікт 

інтересів, отримання подарунків, реакція на корупційні пропозиції та 

зловживання службовим становищем, ставлення до громадян і 
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співробітників, надання інформації, політична й громадська діяльність, 

контроль за дотриманням вимог Кодексу, санкції за порушення встановлених 

правил.  

Реформування державної виконавчої служби та виконавчого 

провадження  в нашій державі вимагає посиленої уваги до питань моралі в 

діяльності державних виконавців та приватних виконавців. Державний та 

приватний виконавець, незалежно від їх досвіду роботи, віку та посади, 

повинні розуміти, що їх ставлення до громадян, до своїх колег, їх зовнішній 

вигляд та мова формують їх особистий авторитет та авторитет усієї 

виконавчої служби. Метою до якої повинен прагнути кожен державних 

виконавець має стати відданість справі, дотримання службового етикету та 

дисципліни.  Знання, уміння і навички із застосування Кодексу професійної 

поведінки державних та приватних виконавців забезпечить ефективність 

професійної діяльності державного та приватного виконавця, а також 

сприятимуть розвитку державної виконавчої служби, формуванню її  

позитивного іміджу серед населення як органу виконавчої влади.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Обгрунтовано та запропоновано такі зміни до Закону України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» : 1) ст. 1 доповнити визначеннями : ДВС в Україні визначити 

як вертикально підпорядковану систему державних органів у статусі 

департаменту, управлінь та відділів, що входять до складу органів 

Міністерства юстиції України, що є частиною державного апарату, що 

безпосередньо і від імені держави виконує її завдання і функції, реалізуючи 

державно-владні повноваження у сфері примусового виконання рішень;  

Департамент ДВС Мін’юсту України визначити як орган державної 

виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції 

України, є її структурним підрозділом та йому підпорядковується; 2) ст. 3 
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доповнити  переліком функцій ДВС; 3) ст. 4. «Принципи діяльності органів 

державної виконавчої служби та приватних виконавців» доповнити такими 

принципами, як: 10) сумлінності та конфіденційності; принципами взаємодії 

ДВС в Україні, державних виконавців із приватними виконавцями в умовах 

змішаної системи виконання рішень: чесної й добросовісної конкуренції; 

дотримання етики примусового виконання рішень; забезпечення режиму 

професійної таємниці виконавця; оперативного та вільного доступу 

виконавців до баз даних виконавчого провадження; взаємного обміну 

передовим досвідом виконання рішень; узгодження спільних дій; взаємної 

відповідальності; 4) доповнити текст закону ст. 4-2 «Інформаційне 

забезпечення державної виконавчої служби та приватних виконавців» 

відповідного змісту тощо; 5) ст. 8 «Правовий статус працівників органів 

державної виконавчої служби» доповнити переліком прав та обов’язків ДВС 

та державних виконавців у відповідно 4 та 5 її частинах; 6) ст. 12 «Контроль 

за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби» підставами, 

порядком та наслідками притягнення до відповідальності державних 

виконавців тощо. 

2. Запропоновано розробити та прийняти етичний кодекс державних 

виконавців, дисциплінарний статут ДВС, положення про порядок обігу 

інформації з обмеженим доступом у роботі органів ДВС, положення про 

наповнення та оновлення сайтів органів ДВС. 

3. Визначено, що реалізація Концепції розвитку ДВС має забезпечити 

приведення умов роботи державних виконавців у відповідність до 

міжнародних та європейських стандартів; підвищити рівень ефективності 

діяльності ДВС в Україні та престижність роботи державних виконавців; 

покращити якість виконавчих проваджень; підвищити рівень довіри 

громадян до ДВС в Україні.  

4. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності ДВС в Україні на 

організаційному рівні, а саме: створення єдиного механізму функціонування 

системи органів примусового виконання рішень; забезпечення рівноцінної 
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конкуренції між державними та приватними виконавцями; дотримання 

балансу повноважень приватних і державних виконавців; перегляд механізму 

визначення винагороди виконавцям з метою стимулювання підвищення рівня 

реального виконання судових рішень; впровадження якісної системи 

постійно діючої підготовки і підвищення кваліфікації виконавців відповідно 

до чітко визначених та належно систематизованих цілей і завдань; перегляд 

вимог до виконавців; удосконалення етичних і дисциплінарних правил щодо 

виконавців; зниження формалізації, оптимізація стадій виконавчого 

провадження та строків проведення виконавчих дій; досягнення 

справедливого балансу інтересів стягувачів і боржників, у тому числі через 

надання виконавцям практичного доступу до активів боржників і водночас 

забезпечення гарантій від зловживань; упровадження дієвих стимулів для 

добровільного виконання судових рішень, заходів впливу щодо боржників; 

посилення управління інформаційними системами для кращого надання 

виконавцями послуг електронного правосуддя. 

 



402 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове розв’язання 

наукової проблеми – розкрито сутність, основні риси, закономірності 

розвитку, а також обґрунтовано та сформульовано сучасні концептуальні 

засади ДВС в Україні. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 

такі основні висновки: 

1. Виявлено історичне коріння деяких засад сучасного виконавчого 

провадження, у тому числі ознак змішаної системи виконання рішень 

одночасно судовими виконавцями як посадовими особами і 

землеволодільцями як приватними виконавцями у межах делегованих їм 

повноважень. З’ясована історична закономірність трансформації правових 

документів у вигляді окремих договорів та указів, що регулюють виконавче 

провадження, у кодифіковані акти, а окремих осіб, що здійснювали 

примусове виконання рішень, – на відповідні уповноважені органи. 

Доведено, що новим етапом еволюції правових норм, котрі визначають 

виконавче провадження в сучасній Україні, є розроблення та прийняття 

Виконавчого кодексу України, у якому окремий розділ необхідно присвятити 

визначенню правового статусу ДВС в Україні. 

2. Зроблено висновок про історичну закономірність, характерну для 

української моделі ДВС, щодо зміни її правового статусу як самостійного 

органу публічного адміністрування на структурну частину системи органів 

Міністерства юстиції України, що за часів незалежної України відбулося 

декілька разів. На сучасному етапі своєї еволюції ДВС в Україні перебуває в 

статусі частини системи органів Міністерства юстиції України, що 

характеризується визначенням його правового статусу, в основному на рівні 

підзаконних актів, а не законів України. Визначено ДВС в Україні як 

вертикально підпорядковану систему державних органів у статусі 

департаменту, управлінь та відділів, які входять до складу органів 

Міністерства юстиції України, що є частиною державного апарату, що 
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безпосередньо і від імені держави виконує її завдання і функції, реалізуючи 

державно-владні повноваження у сфері примусового виконання рішень. 

3. Під виконавчими справами запропоновано розуміти комплекс 

взаємопов’язаних між собою документів із відповідними реквізитами, які 

накопичуються державним виконавцем, є матеріальним відображенням усіх 

його процесуальних дій, мають юридичну силу, і в сукупності забезпечують 

документарне супроводження виконавчого процесу. Суб’єктами виконавчого 

процесу визначено органи ДВС в Україні, державних та приватних 

виконавців, сторони, представників сторін, прокурора, експерта, спеціаліста, 

перекладача, суб’єктів оцінної діяльності, що наділені процесуальною 

правосуб’єктністю та здійснюють свою діяльність із метою забезпечення 

виконання рішень у примусовому порядку. Стадії виконавчого процесу 

визначено як певні взаємопов’язані, але відносно самостійні частини 

виконавчого процесу, відокремлені одна від одної процесуальними 

рішеннями, що об’єднують певну сукупність процесуальних дій, 

спрямованих на досягнення найближчої процесуальної мети. Виконання 

рішень є метою, на досягнення якої спрямовано весь виконавчий процес, а 

примусове виконання рішень є методом використанням державного примусу 

у визначених законодавством формах для досягнення цієї мети. 

4. Сформовано комплексний критерій поділу систем виконання рішень 

іноземних країн на централізовані, децентралізовані та змішані, що включив 

у себе ступінь організаційної самостійності органу, уповноваженого на 

примусове виконання рішень; напрям інтегрованості структури управління, 

характер її складності та багаторівневості; наявність делегованої державою 

частини повноважень у сфері виконавчого провадження недержавним 

організаціям та приватним особам; підпорядкованість органів та посадових 

осіб, які здійснюють примусове виконання; диференціацію відомств, що 

виконують ліцензійні, контрольні та наглядові функції; обсяг і зміст 
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контролю діяльності за централізованими та децентралізованими 

структурами з боку держави; наявність єдиного правового механізму.  

5. З’ясовано, що система нормативно-правових актів, які визначають 

систему та структуру ДВС в Україні, мусить бути чіткою, а не являти собою 

рудименти історичного правого процесу еволюції системи виконавчого 

провадження. Законодавство, що регулює адміністративно-правовий статус 

ДВС в Україні, не повинне бути суперечливим й має стати доступним для 

сприйняття не лише фахівцям у галузі права, але й пересічним громадянам, 

що захищають свої права.  

6. Виявлено майже повне дублювання принципами діяльності органів 

ДВС в Україні засад виконавчого провадження, перелік яких розширено за 

рахунок принципу розумності строків виконавчого провадження та 

забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних 

виконавців, приватних виконавців.  

7. Обґрунтовано сучасну проблему правового регулювання 

виконавчого провадження, що виявляється у сконцентрованості законодавця 

на правовому описі статусу приватних виконавців та відносній втраті 

системності правового регулювання роботи ДВС в Україні на рівні чинних 

законів. Констатовано, що порушення вітчизняної традиції цілісної системи 

правових норм, котрі визначають усі елементи адміністративно-правового 

статусу ДВС в Україні у всьому різноманітті її внутрішніх і зовнішніх 

взаємозв’язків, може призвести до неузгодженості окремих його сторін та до 

суперечливості прийнятих управлінських рішень ДВС в Україні. 

8. З’ясовано, що через переміщення правового регулювання 

повноважень ДВС в Україні із законів до підзаконних актів, котрі регулюють 

діяльність Міністерства юстиції України, перелік повноважень останнього 

розширився, включивши в себе такі нові, як: 1) організація, контроль та 
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здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених 

законом; 2) забезпечення доступу державних і приватних виконавців до баз 

даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про 

боржників, їхнє майно та кошти; 3) забезпечення функціонування 

автоматизованої системи виконавчого провадження; 4) здійснення контролю 

за діяльністю державних виконавців; 5) здійснення державного регулювання 

діяльності приватного виконавця; 6) організація ведення обліково-

статистичної звітності; 7) забезпечення контролю за роботою структурних 

підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що 

забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання 

рішень; 8) здійснення міжнародного співробітництва у сфері примусового 

виконання рішень; 9) виконання аналітичних, інформаційних, методичних, 

організаційних та інших видів робіт, пов’язаних із забезпеченням реалізації 

арештованого майна; 10) затвердження зразків та описів печаток органів 

ДВС, приватного виконавця; 11) організація освітньо-роз’яснювальної 

роботи з питань, що стосуються виконання завдань Міністерства юстиції 

України. Запропоновано для конкретизації функцій ДВС в Україні доповнити 

чинні закони відповідним переліком цих функцій. 

9. Адміністративно-правовий статус державного виконавця 

охарактеризовано як його засіб ідентифікації у системі адміністративних 

відносин, що включає нормативно закріплені права, обов’язки, обмеження, 

відповідальність за їх порушення та гарантії своєї діяльності. Законодавцем 

визначено сучасний адміністративно-правовий статус державного виконавця 

як представника влади, що діє від імені держави і перебуває під її захистом та 

уповноважений державою здійснювати діяльність із примусового виконання 

рішень у порядку, передбаченому законом. За відсутності нормативно-

правового акта, що визначає етичні засади діяльності державних виконавців, 
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запропоновано Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» доповнити 

ст. 4-1 «Морально-етичні засади діяльності державних виконавців», до якої 

необхідно перемістити ч. 2-4 ст. 4 «Принципи діяльності органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців», а також доповнити її 

положеннями, що визначають правила етичної поведінки державного 

виконавця. У подальшому підлягає розробленню та прийняттю Етичний 

кодекс ДВС. 

З’ясовано факт відсутності в Законі України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

відповідальності державних виконавців на відміну від приватних виконавців. 

Запропоновано з урахуванням положень законодавства про державну службу 

передбачити у зазначеному Законі норму, що визначатиме дисциплінарні 

проступки державних виконавців та передбачатиме заходи дисциплінарного 

впливу. Це створить правову базу для подальшого прийняття 

Дисциплінарного статуту ДВС в Україні. 

10. Запропоновано авторське визначення поняття «єдиний 

інформаційний простір виконавчого провадження», під яким запропоновано 

розуміти сукупність інформаційних ресурсів, технології їх ведення й 

використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що 

функціонують на підставі єдиних принципів та за загальними правилами, 

забезпечуючи взаємодію суб’єктів виконавчого провадження, з метою 

задоволення їхніх інформаційних потреб. Наголошено, що створення єдиного 

інформаційного простору виконавчого провадження є об’єктивною 

необхідністю системи виконавчого провадження та чинником покращення 

діяльності ДВС в Україні. 
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11. Зазначено, що систематизуючу роль у дотриманні законодавства 

про захист персональних даних у діяльності ДВС в Україні відіграє 

розроблення та прийняття Положення про обробку персональних даних у 

ДВС в Україні. Запропоновано до цього документа включити перелік 

відомостей, що становлять персональні дані у системі інформаційного 

забезпечення виконавчої служби; перелік документів, у яких ця інформація 

може міститись; перелік посадових осіб Служби, котрі забезпечуватимуть 

захист персональних даних; підстави й порядок передання цих відомостей до 

різних відомств та інші елементи механізму забезпечення захисту 

персональних даних. 

12. Запропоновано професійну таємницю державних і приватних 

виконавців визначити як інформацію обмеженого доступу, що стала відомою 

чи була створена державним виконавцем, приватним виконавцем, 

помічником приватного виконавця у зв’язку зі здійсненням ними їхніх 

професійних чи службових обов’язків, яку вони повинні зберігати протягом 

усього часу своєї професійної діяльності та після її припинення, що на 

законних підставах та у визначеному порядку може надаватись іншим 

особам, проте неправомірне розголошення або використання якої може 

спричинити настання негативних наслідків як для власника такої інформації, 

так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом. 

13. Виявлено, що нинішнє чинне законодавство, що регулює виконавче 

провадження, передбачає існування таких елементів системи інформаційного 

забезпечення діяльності ДВС в Україні, як: Автоматизована система 

виконавчого провадження, що включає в себе Єдиний державний реєстр 

виконавчих проваджень, Єдиний реєстр боржників та Реєстр рішень, 

виконання яких гарантується державою, Єдиний реєстр приватних 

виконавців; електронна система торгів. З огляду на активність розвитку 
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елементів системи інформаційного забезпечення ДВС в Україні, для 

забезпечення подальшого розвитку інформатизації в органах ДВС в України 

пропонується розробити та затвердити концепцію Автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи підтримки діяльності органів ДВС в 

Україні. 

14. З’ясовано, що стан правового регулювання взаємодії ДВС в Україні 

з іншими суб’єктами приватного та публічного права не є системним. 

Запропоновано для покращання цього напряму роботи ДВС в Україні 

закріпити на законодавчому рівні засади взаємодії ДВС в Україні з іншими 

суб’єктами; вдосконалити координацію дій із правоохоронними органами. 

15. Обґрунтовано, що сутність контролю за діяльністю державних 

виконавців полягає у спостереженні та перевірці їх діяльності відповідно до 

законодавчо визначених вимог, у запобіганні можливим помилкам та їх 

виправленні, а також у припиненні неправомірних дій, що перешкоджають 

такій діяльності.  

16. Констатовано, що у регулюванні відносин у сфері примусового 

виконання судових рішень не можна обмежитись тільки подоланням колізій та 

прогалин у законодавстві про ДВС в Україні та виконавче провадження. Ці зміни 

повинні мати більш глибокий характер, у їх основу має бути покладено 

принципи, що містяться у Рекомендації Rec (2003) 17 2003 р. Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо примусового виконання, а також Керівних 

принципах для ефективного застосування чинних рекомендацій Ради Європи із 

захисту прав (постанова ЄКЕП із виконання), які прийняті Європейською 

комісією з ефективності правосуддя 9–10 грудня 2009 р.  

17. Визначено, що реалізація Концепції розвитку ДВС має забезпечити 

приведення умов роботи державних виконавців у відповідність до 

міжнародних та європейських стандартів; підвищити рівень ефективності 
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діяльності ДВС в Україні та престижність роботи державних виконавців; 

покращити якість виконавчих проваджень; підвищити рівень довіри 

громадян до ДВС в Україні.  

18. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності ДВС в Україні на 

організаційному рівні, а саме: створення єдиного механізму функціонування 

системи органів примусового виконання рішень; забезпечення рівноцінної 

конкуренції між державними та приватними виконавцями; дотримання 

балансу повноважень приватних і державних виконавців; перегляд механізму 

визначення винагороди виконавцям з метою стимулювання зростання рівня 

реального виконання судових рішень; впровадження якісної системи 

постійно діючої підготовки і підвищення кваліфікації виконавців відповідно 

до чітко визначених і належно систематизованих цілей і завдань; перегляд 

вимог до виконавців; вдосконалення етичних і дисциплінарних правил щодо 

виконавців; зниження формалізації, оптимізація стадій виконавчого 

провадження та строків проведення виконавчих дій; досягнення 

справедливого балансу інтересів стягувачів і боржників, у тому числі через 

надання виконавцям практичного доступу до активів боржників і водночас 

забезпечення гарантій від зловживань; упровадження дієвих стимулів для 

добровільного виконання судових рішень, заходів впливу щодо боржників; 

посилення управління інформаційними системами для кращого надання 

виконавцями послуг електронного правосуддя. 

19. Для вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності 

ДВС в Україні запропоновано внесення змін до чинного законодавства в 

декілька етапів: 1) прийняття Концепції розвитку ДВС в Україні, яка б 

визначила цілі, завдання, методи їх досягнення та перспективи 

організаційного, правового забезпечення діяльності ДВС, а також внесення 

змін до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
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виконання судових рішень і рішень інших органів» шляхом доповнення його 

окремим розділом «ДВС», норми якого визначатимуть цілі, завдання, 

функції, права та обов’язки ДВС в Україні; засади взаємодії ДВС в Україні з 

іншими суб’єктами; особливості правового статусу всіх підрозділів ДВС в 

Україні та всіх рівнів посад цих підрозділів; засади системи інформаційного 

забезпечення ДВС в Україні; підстави та порядок здійснення контролю за 

діяльністю ДВС в Україні, дисциплінарну відповідальність, соціальні гарантії 

діяльності державних виконавців тощо; 2) внесення змін до Закону України 

«Про виконавче провадження», а саме зміна його назви на «Про виконавчий 

процес», доповнення ст. 1 цього Закону визначеннями понять «виконавчий 

процес», «виконавче провадження», «виконавча дія», «стадія виконавчого 

процесу», «суб’єкт виконавчого процесу», «примусове виконання рішень», 

«виконавча справа», «режим виконання рішень», «механізм виконання 

рішень» тощо; 3) прийняття Виконавчого кодексу України, в якому 

необхідно передбачити розділ «Загальні положення про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», 

першою главою якого пропонуємо визначити саме главу про ДВС в Україні, 

до якої запропоновано перемістити зазначені вище норми, що визначають 

правовий статус ДВС в Україні. 
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працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців: 

Наказ Міністерства юстиції України від 21.10.2016 № 3004/5 // Офіційний 
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провадження: Наказ Міністерства юстиції України від 24.01.2017 № 173/5 

http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/4080 

359. Про затвердження Порядку надання інформації Державною 

фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої 

служби та приватних виконавців: Наказ Міністерства юстиції України та 

Міністерства фінансів України № 3639/5/1085 від 13.12.2016 // Офіційний 

вісник України від 30.12.2016 — 2016 р., № 101, стор. 657, стаття 3339, код 

акту 84306/2016 

360. Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним 

фондом України на запити органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців: наказом Міністерства юстиції України 07.12.2016 № 

3596/5 та Постанової Фонду України від 07.12.2016 № 28-1 // Офіційний 

вісник України від 23.12.2016 — 2016 р., № 99, стор. 413, стаття 3250, код 

акту 84284/2016 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/zb607-16/paran6#n6


456 

361. Про затвердження Порядку погашення заборгованості за 

рішеннями суду, виконання яких гарантується державою: постанова Кабінету 

Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440 // Урядовий кур'єр від 

23.09.2014 — № 174 

362. Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна : 

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 Офіційний 

вісник України від 04.10.2016 — 2016 р., № 76, стор. 179, стаття 2558, код 

акту 83333/2016 

363. Про затвердження Порядку роботи з документами в органах 

державної виконавчої служби : Наказ Міністерства юстиції України від 

25.12.2008 N 2274/5  

364. Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного 

реєстру приватних виконавців України: Наказ Міністерства юстиції 

України 05.08.2016 № 2431/5 // Офіційний вісник України від 23.08.2016 — 

2016 р., № 64, стор. 450, стаття 2181, код акту 82814/2016 

365. Про затвердження Правил етичної поведінки державних 

службовців: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 

65 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/65-2016-%D0%BF 

366. Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної 

компетентності державних виконавців та керівників органів державної 

виконавчої служби: Наказ Міністерства юстиції України 21.10.2016 № 3005/5 

// Офіційний вісник України від 11.11.2016 — 2016 р., № 87, стор. 384, стаття 

2872, код акту 83720/2016 

367. Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного 

розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю 

строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб): Наказ 

Міністерства юстиції України 28.04.2015 № 614/5 // Офіційний вісник 

України от 30.04.2015 — 2015 г., № 32, стр. 310, статья 954, код акта 

76669/2015 



457 

368. Про затвердження типових кваліфікаційних характеристик посад 

державних виконавців [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства юстиції 

України від 09.06.2009 № 484/7. – Режим доступу : http://www.dvs-

zp.gov.ua/?q=node/1360 

369. Про затвердження Типового положення про відділ державної 

виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 

Севастополі: Наказ Міністерства юстиції України 20.04.2016 № 1183/5: . – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0617-16/paran9#n9 

370. Про затвердження Типового положення про управління 

державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі: Наказ Міністерства юстиції України 20.04.2016 

№ 1183/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada.gov. 

ua/laws/show/z0617-16/paran9#n9 

371. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 

року № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України від 27.08.2010. – 2010 р. 

– № 34.– Стор. 1188. – Ст. 481. 

372. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в країні : Указ Президента від 22.07.1998 р. № 810/98 // Офіційний 

вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 32. 

373. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів 

державної виконавчої служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 

липня 2002 р. // ОВУ. – 2002. – № 31. – Ст. 1479 

374. Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. // Офіційний вісник 

України. – 2006. – № 22. 

375. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-

XII // Відомості Верховної Ради України .– 1992. – № 48. – Ст. 650. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0617-16/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0617-16/paran9#n9


458 

376. Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби : 

Наказ Мінюсту від 16 листопада 2006 р. N 1622 Урядовий кур'єр від 

29.11.2006 — № 225 

377. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 

року № 580-VIII // Урядовий кур'єр від 12.08.2015 — № 146 

378. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 //  

Урядовий кур'єр від 16.09.2014 — № 169 

379. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів : Закон України від 2 червня 2016 року № 

1403-VIII // Урядовий кур'єр від 27.07.2016 — № 139 

380. Про організацію роботи щодо інформаційної взаємодії 

Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України та 

Міністерства внутрішніх справ № 1480/5/868 від 8 жовтня 2012 р // 

Офіційний вісник України від 29.10.2012 — 2012 р., № 80, стор. 178, стаття 

3247, код акту 63887/2012 

381. Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із 

золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і 

перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт: 

Наказ Міністерства фінансів України № 338 від 20.05.2004 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

382. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або 

бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та 

звернень учасників виконавчого провадження : Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26.12.2003 N 14 / [Електронний ресурс] : . – 

Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-

03/print1475006100226496  

383. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або 

бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі: 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-03/print1475006100226496
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-03/print1475006100226496


459 

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ № 24-152/0/4-13 від 28 січня 2013 р. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 

show/v-152740-13 

384. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або 

бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах: 

Постанова Пленуму Вищого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 07.02.2014 № 6 [Електронний ресурс] : . – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0006740-14 

385. Про проведення експерименту із запровадження порядку 

реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів: 

Наказ Міністерства юстиції України від 16.04.2014 № 656/5 [Електронний 

ресурс] : . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-14 

386. Про прокуратуру України : Закон України від 14 жовтня 2014 

року № 1697-VII // Голос України від 25.10.2014 — № 206  

387. Про рахункову палату : Закон України від 2 липня 2015 року № 

576-VIII  //  Голос України від 08.08.2015 — № 145  

388. Про рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року 

№ 315/96-ВР  //  Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.  

389. Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення 

електронних торгів : Наказ Міністерства юстиції України 22.12.2015 № 

2710/5  //  Офіційний вісник України від 29.12.2015 — 2015 р., № 101, стор. 

148, стаття 3498, код акту 80065/2015 

390. Про роботу з повторними зверненнями громадян в органах 

державної виконавчої служби за 2011 рік: Рішення № 27 колегії Головного 

управління юстиції у Запорізькій області від 28.03.12 http://www.dvs-

zp.gov.ua/?q=node/2731 

391. Про розподіл напрямків роботи та функціональних обов’язків 

між працівниками управління державної виконавчої служби Головного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0006740-14


460 

управління юстиції у Запорізькій області : Розпорядження Головного 

управління юстиції у Запорізькій області Управління державної виконавчої 

служби від 21.08.2011 № 25 http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/2490 

392. Про розподіл обов’язків з кураторства підпорядкованих органів 

державної виконавчої служби Запорізької області між працівниками відділу 

організації та контролю за виконанням рішень управління державної 

виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області: 

Розпорядження Головного управління юстиції у Запорізькій області 

Управління державної виконавчої служби від 21 вересня 2011 року 

№27 http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/2491 

393. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням грошей : Постанова Кабінету міністрів 

України та Національного банку України НБУ від 28 серпня 2001 р. N 1124 // 

Урядовий кур'єр від 01.09.2001 — № 157 

394. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ 

президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015: //    Урядовий кур'єр від 

15.01.2015 — № 6 

395. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: 

Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 серпня 1976 року N 6 

http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/2563 

396.   Про судову практику у справах про хабарництво : Постанова 

Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 / Юридичний вісник 

України від 13.07.2002. – 2002 р. – № 28. – С. 21. 

397. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 27–28, – Ст. 180. 

398. Про схвалення Концепції розвитку  електронного урядування в 

Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. N 

2250-р // Урядовий кур'єр від 05.01.2011 — № 1 



461 

399. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. N 

2250-р // Урядовий кур'єр від 05.01.2011 — № 1 

400. Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції Украї

ни : Указ Президента України від 27.12.2002 р. // Офіційний вісник України. 

– 2003. – № 1. 

401. Провадження виконавчих документів у 2015 - 2016 р.р. : 

порівняльний аналіз: : Державна виконавча служба 

http://dvs.vorozhbit.me/ua/page/20 

402. Районні, районні у містах, міські (містах обласного значення), 

міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби Головних 

територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі : Міністерство юстиції України 

http://old.minjust.gov.ua/section/567 

403. Резнікова  Г.І. Професійна таємниця: поняття, ознаки та види // 

Питання боротьби із злочинністю – 2013. - № 26 – С. 280-291 

404. Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 1787 (2011) від 

26 січня 2011 року «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1188_rez_1787.htm 

405. Рекомендация N Rec (2003) 17 Комитета министров Совета 

Европы государствам-членам "О принудительном исполнении" 9 сентября 

2003 года  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_868  

406. Решетникова И. В. Частный пристав – исполнитель / 

Решетникова И. В. // Экономический журнал – Юрист. – 2006. – № 32. – 95 с. 

407. Решетникова І. В. Исполнение судебных актов в зарубежных 

странах / Решетникова І. В. // Российский юридический журнал. –2000. № 1 – 

80 с.;  

408. Рішення Конституційного суду України від 13 грудня 2012 року у 

справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою 

відповідальністю “ДІД Конс” щодо офіційного тлумачення положень пункту 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_868


462 

15 частини першої статті 37 Закону України “Про виконавче провадження” у 

взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 

124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 

Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, 

частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України 

“Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування 

підприємств паливно-енергетичного комплексу” (справа про стягнення 

заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу) : рішення 

Конституційного суду України http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/3010 

409. Рішення Конституційного суду України від 18 квітня 2012 року у 

справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія 

Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 

364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування 

кваліфікуючої ознаки „працівник правоохоронного органу“ до працівника 

державної виконавчої служби) http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/2760 

410. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних 

депутатів України 56 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" у 

праві Справа N 1-42/2011 від 26 грудня 2011 року N 20-рп/2011 Вісник 

Конституційного суду України — 2012 р., № 1, стор. 93 

411. Рожнов А. А. Уголовно-правовая охрана профессиональной 

тайны : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. А. Рожнов ; Казан. 

гос. ун-т. – Казань, 2002. 

412. Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы: Монография. – 

М.: Щит-М, 2000. – 264 с. 

413. Сазанов С. В. Організація структури органів примусового 

виконання Фінляндської Республіки / С. В. Сазанов, І. Ю. Могілева 



463 

//Юридичний мир. – 2010. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.fssprus. ru/in_an_fin_struktura 

414. Саксонське зерцало (перша половина XIII ст.) : в 2 ч. – Кн. 2. – 

Ст. 56 // Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. 

для юрид. вищ. навч. закл. і фак. : у 2 т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. – К. : Ін 

Юре, 1998. – Т. I. – 504 с. 

415. Салашний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // 

Правове видання. Юридичний журнал. – 2008. – № 6 (72). – С. 22-24. 

416. Свирин Ю.А. Исполнительное право в системе российского 

права: дис. …доктора юр. наук 12.00.01 / Свирин Юрий Александрович. – М. 

, 2012. – 375 с. 

417. Селезнев В. А. Исполнительное производство в зарубежных 

странах: организацонно-правовой аспект / Селезнев В. А. // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. -- 2010. – № 4 

(23). – 220 с. 

418. Селезнев В. А. Модели исполнительного производства в 

зарубежных странах / Селезнев В. А. – 50 с. 

419. Сергієні Н.А. Взаємодія виконавця та працівників поліції у 

процесі виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)  // 

Підприємництво, господарство і право. - № 2. – 2017. – С. 55-61 

420. Сергієні Н.А. Взаємодія судів із органами державної виконавчої 

служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україіні. 

Автореф дис. На здобуття наук зван к.ю.н. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право . 

Національна академія наук України Інститут держви і права ім. В.М. 

Корецького . Київ . – 2015. 

421. Система виконання судових рішень в Україні не відповідає 

стандартам ЄС: Постатейні матеріали з офіційного сайту Міністерства 

юстиції України // www.minjust.gov.ua. 

http://www.fssprus/
http://www.minjust.gov.ua/


464 

422. Сібільов Д.М. Генетичні ознаки виконавчого провадження в 

системі цивільної юрисдикції / Д.М. Сібільов // Юрист України. – 2011. – № 

2. – С. 34-38. http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7474/1/Sibilov_117.pdf 

423. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : 

[підруч.] / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2006. – 776 с., с. 570–571 

424. Скакун О. Ф. Теорія та історія держави і права: Підручник / О. Ф. 

Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. 

425. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический 

курс) : [учебник] / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2005. – 840 с., с. 82 

426. Скиба Я.Д. Порядок визначення службової інформації: проблеми 

теорії та практики // Митна справа – №2(80). – 2012. – частина 2. – книга 2 – 

С. 334–340 

427. Слинько Д.В. Процесуально–правовий механізм формування і 

прийняття рішень в органах внутрішніх справ: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 / Д.В. Слинько; Нац. ун–т внутр. справ. – Х., 2002. – с. 18. 

428.   Словник української мови: в 11 томах. —1977. . 

429.   Кройтор В.А., Фролов М.М., Ясинок Н.М. Виконавче 

провадження: Навчальний посібник. Вид. 2-е, дороб. і доп. / За ред. канд. 

юрид. наук, доцента В.А. Кройтора. – Харків: Эспада, 2005. – 232 с. 

430.  Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в 

уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / И. В. 

Смолькова ; Акад. управления МВД России. – М., 1998.  

431. Советское административное право / Под ред. Р.С. Павловского. 

– Киев: Вища школа, 1986. – 415 с. 

432. Стадник Г.В. Державна виконавча служба України як суб’єкт 

фінансової діяльності автореф дис. На здобут наук ступен канд. Юрид наук 

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  

інформаційне право. Національний університет Державної податкової 

служби України – Ірпінь 2010. –25 с. 

http://sum.in.ua/p/8/331/2


465 

433. Стаднік Г.В. ДВС: новий статус та законодавчі новації // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 3. – С. 5-9. 

434. Старилов Ю. Н. Служебное право : [учеб.] / Ю. Н. Старилов. – М. 

: Изд-во БЕК, 1996. – 693 с., с. 321 

435. Стеценко С.Г.  Громадянське суспільство та соціальна держава: 

проблеми взаємодії. //  Право України. – 2014. - № 4. – С. 71-80 

436. Стеценко С.Г. Сучасний погляд на предмет адміністративного 

права.  // Публічне право. – 2016.- № 1. – С.20-26 

437. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний 

посібник / Стеценко С.Г. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2011. – 624 с. 

438. Щодо отримання інформації від органів БТІ: Роз'яснення Головне 

управління юстиції у Запорізькій області від 28.09.2010 № 4144/10 

http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/2149 

439. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки : Указ 

Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012  //   Офіційний вісник 

Президента України від 03.02.2012 — 2012 р., № 4, стор. 68, стаття 127 

440. Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове 

обмеження у праві виїзду за межі України: Верховний суд України від 

01.02.2013 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-

13/print1456843060587854 

441. Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої 

влади, затв. Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 // 

[Електронний ресурс].– Режим доступу:president.gov.ua/documents/12584.html 

442. Тези виступу Міністра юстиції М. Оніщука на парламентських 

слуханнях “Про стан правосуддя в Україні” (Київ, 18 березня 2009 р.) // 

Офіційний сайт Міністерства юстиції України // www.minjust.gov.ua. 

443. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. 

Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с., с. 97 

444. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. 

Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.–776с. / 

http://www.minjust.gov.ua/


466 

[Електронний ресурс] : Веб-сайт економіко-правової бібліотеки – Режим 

доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1408_page_93.html 

445. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. 

проф.В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: 

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-НФРА-М), 2002. - 616 

с., с. 413 

446. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів 

з реалізації арештованого нерухомого майна: Наказ Міністерства юстиції 

України 27.10.1999 № 68/5 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0745-99 

447. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та 

зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 17 грудня 2008 р. № 1102 //  

Урядовий кур'єр від 25.12.2008 — № 243 

448. Типовий порядок обробки персональних даних у базах 

персональних даних : Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 N 

3659/5 // Офіційний вісник України від 20.01.2012 — 2012 р., № 3, стор. 148, 

стаття 104, код акту 59972/2012 

449. Про затвердження Порядку розшуку боржника - фізичної особи : 

Наказ МВС  27.08.2008  N 408 // Офіційний вісник України від 21.11.2008 — 

2008 р., № 86, стор. 126, стаття 2899, код акту 44871/2008  

450. Тихиня В.Г. Гражданский процесс: учеб. пособие / В.Г. Тихиня, 

В.А. Круглов. – Минск: Выш. шк., 2006. – 414 с, с.113-127 

451. Тихомиров М.И., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 г. 

Учеб. пособие для высш. школы. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1961. – 444 с,  

452. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества: Субъекты и 

объекты управления в социалистическом обществе. – М.: Мысль, 1984. – 223 

с. 

453. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. 

– М. – 2006 - с. 757 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1408_page_93.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0745-99


467 

454. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов» : от 13.10.2004 г., № 1316 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.fssprus.ru/pd2. 

455. Указ Президента України  «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р.№ 1085/2010 із 

змінами і доповненнями,внесеними Указами Президента України від 28 

грудня 2010 р. № 1245/2010 та від 6 квітня 2011 р. № 370/2011 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.president.gov.ua/documents/12584.html 

456. Указ Президента України від 31 січня 2006 р. № 80 «Про Єдину 

комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань 

боротьби зі злочинністю» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

//http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2006&st=212 

457. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 385/2011 

«Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http : // www.president.gov.ua/ 

documents/13356.html, ст. 3 

458. Управління державної виконавчої служби Головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі : 

Міністерство юстиції України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://old.minjust.gov.ua/section/264 

459. Управління державної виконавчої служби Головних 

територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі 

460. Ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука 

Полтавської області від 09.12.2016 у справі № 524/8836/15-ц : Єдиний 

державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/63381371 



468 

461. Ухвала Білгород-Дністровського міськрайон- ного суду Одеської 

області від 23.12.2016 у справі № 495/9862/16-ц : Єдиний державний реєстр 

судо- вих рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63822579 

462. Ухвала Гайсинського районного суду Вінниць- кої області від 

13.01.2017 у справі № 144/425/13-ц : Єдиний державний реєстр судових 

рішень. [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr. 

court.gov.ua/Review/64033799 

463. Ухвала Городенківського районного суду Івано-Франківської 

області від 10.11.2016 у справі № 342/1116/16-ц : Єдиний державний реєстр 

судо- вих рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62694218 

464. Ухвала Петрівського районного суду Кі- ровоградської області 

від 16.01.2017 у справі № 400/839/15-ц : Єдиний державний реєстр судо- вих 

рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63381371 

465. Ухвала Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області від 22.12.2016 у справі № 214/3752/14-ц : Єдиний 

дер- жавний реєстр судових рішень [Електронний ре- сурс]. – Режим 

доступу: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/63617255 

466. Ухвала Центрального районного суду м. Миколаєва від 

03.01.2017 у справі № 490/12/17 : Єдиний державний реєстр судових рішень. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov. 

ua/Review/63912859 

467. Ухвала Червоноградського міського суду Львівської області від 

03.01.2017 у справі № 459/158/16-ц : Єдиний державний реєстр судо- вих 

рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63918323 – Заголовок з екрана. – 

19.01.2017. 



469 

468. Ухвала Яготинського районного суду Київ- ської області від 

21.12.2016 у справі № 382/2331/14- ц: Єдиний державний реєстр судових 

рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 

reyestr.court.gov.ua/Review/63590694 

469. Фартушок Н. Б. Тягар доказування в цивільному судочинстві: 

порівняльно-правове досліджен- ня : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 

12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне пра- во; міжнародне 

приватне право» / Фартушок Назар Богданович ; НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2016. – 20 с 

470. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Курс 

лекций. - Изд-во Казанского университета, 1987. – 336 с. 

471. Фатьянов А. А. Правовое обеспечение безопасности информации 

в Российской Федерации : учеб. пособие / А. А. Фатьянов. – М. : Изд. группа 

«Юрист», 2001. – С. 290.285 

472. Фіолевський Д. П. Державна виконавча служба України: 

навчальний посібник / Фіолевський Д. П., Лобанцев С. Ю., Мєзєнцев Є. І. – 

К. : Алерта, 2004. – 564 с. 

473. Фіолевський Д.П. Державна виконавча служба України : 

навчальний посібник / Фіолевський Д.П., Лобанцев С.Ю., Мєзєнцев Є.І. ; за 

загальною редакцією Д.П. Фіолевського. – К. : Алерта, 2004. – 564 с. 

474. Фурса С. Я. Виконавче провадження в Україні : навчальний 

посібник / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. – К. : Атіка, 2002. – 480 с. 

475. Фурса С. Я. Закони України «Про державну виконавчу службу», 

«Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» : науково-практичний 

коментар / [С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак] ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; 

Центр правових досліджень. – К. : Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1172 с. 

476. Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. / 

С.Я. Фурса, С.В. Щербак. – К., 2002. – 480 c.  



470 

477. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес 

України: Проблеми і перспективи : науково практичний посібник. - К.: 

Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. – 448 с. 

478.  Харитонов Є.О. Виконавчі документи. Цивільний процес 

України http://pidruchniki.com/1502111946435/pravo/vikonavchi_dokumenti 

479. Хотинська О.З. Обов'язковість судових рішень як конституційна 

засада судочинства України: Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006 

480. Худенко В.В. Участники исполнительного производства : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В.В. Худенко; 

Саратовский юрид. ин-т им. Д. Курского. – Саратов, 1992. – 22 с., с. 10 

481. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, 

Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: 

Прецедент, 2006. - 293 с., С. 78 

482. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18 березня 

2004 р. // ОВУ. – 2004. – № 16. – Ст. 1088 

483. Цивільний процесуальний кодекс України: Затверджений 

Законом від 18.07.63 р.// ВВР, – 1963 – N 30 – Ст. 464. 

484. Чашин А.И. Исполнительное производство: Учеб. пособ. – М., 

2009, с. 20-21 

485. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права / В. Е. 

Чиркин. — М. : Норма, 2007. — 352 с. 

486. Чугуєвська М. Виконання Україною рішень Європейського суду з 

прав людини: проблемні аспекти: Журнал Віче . – № 2. – січень 2013 р. 

http://www.viche.info/journal/3895/  

487. Чумак О. Адміністративно-правовий статус державного 

виконавця. – Публічне право. - № 1 (9) 2013 р. – С. 107-112. 

488. Чумак О. О. Зарубіжний досвід правового регулювання окремих 

питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів / О. О. Чумак 

// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 4. – С. 136–

140. 

http://www.viche.info/journal/3895/


471 

489.   Чумак О. О. Практика організації діяльності органів 

примусового виконання рішень іноземних держав / О. О. Чумак // Форум 

права. - 2011. - № 4. - С. 813-817. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_133 

490.   Чумак О.О. Адміністративно-правовий статус державного 

виконавця / О.О. Чумак // Публічне право. 2013. № 1. С. 107 – 113. 

491.   Чумак О.О. Адміністративно-правові засади діяльності 

державної виконавчої служби в Україні в умовах реформування органів 

виконавчої влади. : автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Чумак ; 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2016. – 36 с.  

492.   Чумак О.О. Гарантії діяльності працівників Державної 

виконавчої служби України, їх види та класифікація / О.О. Чумак // Митна 

справа.-  2013.  - № 1 ч. - 2 кн. 1. - С. 358 – 367. 

493. Чумак О.О. Дисциплінарна відповідальність працівників 

державної виконавчої служби України / О.О. Чумак //Актуальні проблеми 

права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 587 – 593, с. 589 

494. Шевченко Є. Концепція інформаційного забезпечення 

прокурорської діяльності / Є. Шевченко, О. Червякова // Вісник прокуратури. 

– 2003. – №2. – С. 119–122. 

495. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: в 6 т. [Електронний 

ресурс] / рекдол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 

1998. – Режим доступу: http://leksika.com.ua/19980614/legal/ 

496. Шемшученко Ю.С. Повноваження / Ю.С. Шемшученко // 

Юридична енциклопедія : в 6 т. / [голова редкол. Ю. С. Шемшученко]. – К. : 

Вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 1998–2004. – Т. 4 : Н-

П. – 2002. – 717 с., с. 590 

497. Шимановский В.М. О некоторых недостатках, встречающихся на 

практике при приведении решений в исполнение по Уставу 20 ноября 

1864 г. / Цит. за кн. Заворотько П.П. Виконання судових рішень в 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E$
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

вивчення думки працівників Державної виконавчої служби 

Шановні працівники Державної виконавчої служби! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні організаційних, правових, 

соціальних, психологічних та інших питань організації діяльності Державної 

виконавчої служби. 

Уважно прочитайте запитання і запропоновані варіанти відповідей. 

Оберіть той (ті) варіант (-и), що відповідає Вашій думці, та позначте його 

номер будь-яким зручним для Вас способом. Якщо відповіді не 

запропоновано або жоден із варіантів Вам не підходить – напишіть свій 

варіант відповіді у пункті «інше». 

Анкета є анонімною, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді в наукових цілях.  

462 опитаних % 

Ваш вік 

до 30 років 31,8 

від 30 до 40 років 53,5 

більше 40 років 14,7 

Ваша стать  

Чоловіча 34,6 

Жіноча 65,4 

Ваша освіта  

середня 1,7 

середня спеціальна 15,4 

вища 82,9 

Стаж роботи в ДВС  
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Понад 3 роки 31,2 

До 10 років 25,3 

Від 10 до 20 років 43,5 

Напрям роботи підрозділу ДВС, в якому Ви працюєте  

організації та контролю за виконанням рішень 3,6 

примусового виконання рішень 93,9 

аналітики та статистики 1,5 

інший 1,0 

Які виконавчі документи за рішеннями що 

підлягають примусовому виконанню державною 

виконавчою службою найчастіше знаходяться у вашому 

провадженні (оберіть не більше 3 відповідей) 

 

виконавчі листи та накази, що видаються судами у 

передбачених законом випадках на підставі судових рішень, 

рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного 

арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, 

визначених законом або міжнародним договором України 

68 

ухвали, постанов судів у цивільних, господарських, 

адміністративних справах, справах про адміністративні 

правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, 

передбачених законом 

12,1 

виконавчі написи нотаріусів 9,0 

посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються 

на підставі відповідних рішень таких комісій 

15,8 

постанови державних виконавців про стягнення 

виконавчого збору, постанови державних виконавців про 

стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення 

штрафу 

38,3 

постанови органів (посадових осіб), уповноважених 13,4 
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розглядати справи про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом 

рішення інших державних органів та рішень 

Національного банку України, які законом визнані 

виконавчими документами 

8,8 

рішення Європейського суду з прав людини з 

урахуванням особливостей, передбачених Законом 

України "Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини", а також рішень інших 

міжнародних юрисдикційних органів у випадках, 

передбачених міжнародним договором України 

1,3 

рішення (постанов) суб’єктів державного фінансового 

моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх 

виконання за законом покладено на органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання рішень 

6,9 

інші 0,8 

Які заходи примусового виконання рішення Вами 

найчастіше застосовуються (оберіть не більше 3 

відповідей)? 

 

звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно 

(майнові права), корпоративні права, майнові права 

інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої 

діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому 

числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать 

боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно 

з іншими особами 

55,8 

звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інший дохід боржника 

22,9 

вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, 

зазначених у рішенні 

13,4 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
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заборона боржнику розпоряджатися та/або 

користуватися майном, яке належить йому на праві власності, 

у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку 

користуватися таким майном на умовах, визначених 

виконавцем 

8,0 

примусове відібрання і передання дитини, встановлення 

побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з 

дитиною 

5,2 

виселення та вселення фізичних осіб 6,5 

зобов’язання боржника вчинити певні дії  або 

утриматися від їх вчинення 

20,9 

інші заходи примусового характеру 7,8 

Щодо яких суб’єктів найчастіше приходиться 

застосовувати  примусове виконання рішень?  

 

фізичних осіб 40,0 

посадових осіб 6,1 

підприємств приватної форми власності 12,5 

комунальних підприємств 5,2 

державних підприємств 11,0 

громадських об’єднань 9,1 

об’єднань юридичних осіб 3,3 

іноземців 3,9 

іноземних юридичних осіб 3,7 

інших суб’єктів 5,2 

Які ускладнення найчастіше виникають в ході 

виконавчого провадження: 

 

відкладення провадження виконавчих дій 31,0 

роз’яснення рішень, які підлягають примусовому 

виконанню 

13,4 
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відстрочка або розстрочка, встановлення  чи зміна способу 

і порядку виконання рішення 

5,2 

зупинення виконавчого провадження 14,1 

повернення виконавчого документа стягувачеві 2,6 

повернення виконавчого документа до суду або іншого 

органу (посадовій особі), який його видав 

24,2 

оголошення в розшук 7,8 

інше  1,7 

Які з перелічених випадків що, ускладнюють або 

виключають виконання рішення, зустрічаються у вашій 

практиці найчастіше? 

 

перешкоджання фізичних або юридичних осіб у 

вчиненні виконавчих дій 

19,9 

несвоєчасне подання або не подання  інформації на 

вимогу державного виконавця 

17,9 

хвороба боржника  або членів його сім’ї,  3,7 

відсутність у боржника майна, яке за рішенням суду має 

бути передане стягувачу,  

16,2 

відсутність у боржника джерел доходів та доходів 14,3 

тимчасова окупація територій України, де знаходиться 

майно боржника 

4,1 

відсутність боржника за місцем реєстрації та 

проживання, не можливість встановити місце його 

перебування 

8,6 

скрутне матеріальне становище боржника 10,1 

стихійне лихо, інші надзвичайні події  3,4 

інше 1,8 

Чи ініціювали ви притягнення осіб, що 

перешкоджають виконавчому провадженню до 
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адміністративної чи кримінальної відповідальності 

так, до адміністративної 27,9 

так, до кримінальної 9,7 

так, і до адміністративної і до кримінальної 54,7 

ні  5,1 

не пам’ятаю 2,6 

З якими суб’єктами публічної влади вам частіше 

приходиться взаємодіяти у процесі виконання рішень?  

 

поліцією 14,9 

прокуратурою 8 

податковою міліцією  4,1 

податковою службою 1,7 

Службою безпеки України 1,3 

судами 18,4 

Державним казначейством 4,9 

Державним пенсійним фондом 12,7 

Державною прикордонною службою 11,6 

Державною митною службою 12,9 

нотаріатом  6,5 

іншими суб’єктами 3 

З якими недержавними організаціями та їх 

представниками Вам найчастіше приходиться взаємодіяти 

у процесі виконання рішень? 

 

банківськими установами 31,8 

громадськими організаціями 10,8 

засобами масової інформації 12,9 

приватними охоронними структурами 17,7 

адвокатурою 22,5 

іншими суб’єктами 4,3 



481 

Яким, на Ваш погляд має бути мінімальне грошове 

забезпечення державного виконавця  

 

до 10000 грн. 18,6 

від 10001 грн. до 15000 грн. 30,7 

від 15001 грн. до 20000 грн. 24,0 

більше 20000 грн. 20,2 

інше 6,5 

Який, на Ваш погляд розмір винагороди державного 

виконавця необхідно передбачити в законодавстві 

 

2% 11,9 

5% 34,8 

10% 42,8 

інше 10,5 

Які показники мають застосовувати для оцінки 

роботи державних виконавців (оберіть не більше 3 

показників)  

 

кількість завершених виконавчих проваджень 23,1 

кількість виконавчих проваджень закритих у зв’язку із 

повни та фактичним виконанням виконавчого провадження 

45,0 

фактичне навантаження на державного виконавця в 

місяць 

8,0 

кількість зупинених провадженням виконавчих 

документів 

4,9 

кількість залишених виконавчих документів на кінець 

звітного періоду 

13,0 

кількість виконавчих документів перебуває на виконанні 

у бухгалтеріях підприємств, установ, організацій 

17,9 

кількість документів, по яких закінчився термін 

виконання, встановлений законом 

22,9 
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суми стягнутого виконавчого збору в дохід державного 

бюджету 

29,0 

інше 3,0 

Як Ви вважаєте, за останній рік в результаті 

реформи системи виконання рішень функціонування ДВС 

в цілому: 

 

покращилось 7,1 

не змінилось 27,4 

погіршилось 45,0 

важко відповісти 20,5 

Чи покращить якість роботи ДВС прийняття 

кодексу професійної етики державних виконавців ? 

 

покращиться 38,9 

не зміниться 33,7 

погіршиться 12,7 

важко відповісти 14,7 

Чи необхідна розробка та запровадження 

Виконавчого кодексу України? 

 

так, потрібна 63,0 

ні, не потрібна 31,2 

важко відповісти 5,8 

Чи буде ефективною на ваш погляд реформа із 

запровадження в Україні змішаної системи виконання 

рішень? 

 

буде ефективною 35,7 

не буде ефективною 43,1 

важко відповісти 21,2 

На вашу думку, чи покращить стан виконання 

рішень уповноважених органів із запровадженням 
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інституту приватних виконавців 

покращиться 13,0 

не зміниться 46,1 

погіршиться 17,9 

важко відповісти 23,0 

Чи сприятиме покращенню діяльності ДВС 

прийняття Концепції розвитку  ДВС? 

 

сприятиме 42 

не сприятиме 26,8 

важко відповісти 31,2 

Які Ваші професійні плани протягом наступних 

трьох років? 

 

не хочу нічого змінювати 28,8 

є бажання перейти на вищу посаду 29,9 

планую перейти в інший відділ/підрозділ 10,6 

планую піти приватним виконавцем 16,0 

планую йти на пенсію 3,0 

планую звільнитися з роботи, хоча ще не маю 

відповідного стажу, щоб іти на пенсію 

9,7 

інші професійні плани 2,0 

Що найбільше, на Вашу думку, впливає на кар’єрне 

зростання у підрозділах системи ДВС? 

 

високі результати в роботі 14,9 

відданість службі 12,0 

щасливий випадок 8,0 

підвищення професійної кваліфікації у навчальних 

закладах 

10,0 

добрі стосунки з керівництвом 38,1 

добрі стосунки з колегами по роботі 11,0 
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інше 6,0 

Що Вам найбільше заважає у щоденній роботі/службі 

(оберіть не більше 3 відповідей)? 

 

необхідність складати велику кількість документів 9,0 

відсутність робочої стабільності – постійні організаційні 

зміни 

11,9 

необхідність дотримуватися суворої дисципліни 4,3 

незрозумілі службові вказівки 6,9 

недостатність часу на виконання деяких завдань 16,5 

відсутність зворотної інформації від керівництва щодо 

виконання завдань 

3,0 

робота «на статистику» 39,2 

велика кількість показників діяльності 29,8 

недостатній рівень інформаційного обміну між 

працівниками підрозділів ДВС 

8,6 

значна завантаженість роботою 15,4 

погані умови роботи (умови приміщень, техніка) 14,7 

інше 2,0 

Відмітьте, будь ласка, які напрями організації Вашої 

роботи найбільшою мірою потребують поліпшення 

(оберіть не більше 3 відповідей) ? 

 

Забезпечення засобами зв’язку 20,0 

ІТ-обладнання і програмне забезпечення 30,9 

безперешкодне та безперебійне використання мережі 

Інтернет 

24,4 

доступ до баз даних, внутрішньої мережі 28,7 

забезпечення транспортом 36,1 

підвищення заробітної плати та гонорару 56 

підвищити рівень взаємодії з іншими органами 46,5 
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введення до системи органів ДВС силового підрозділу 15,8 

створення підрозділу із психологічного та юридичного 

забезпечення безпеки працівників ДВС 

11,6 

запровадження заходів соціальної захищеності 

державних виконавців 

28,3 

інше 1,7 

Які обставини найбільше впливають на Вашу 

незадоволеність службою (оберіть не більше 3 відповідей)? 

 

низька заробітна плата та рівень винагороди 67,9 

погана система перепідготовки, навчання, тренінгів 8,4 

нервове перевантаження 14,1 

значна кількість документації, бюрократія 46,3 

погані стосунки керівництвом та з колегами по роботі 1,5 

відсутність можливості кар’єрного зростання 9,1 

постійні організаційні зміни 36,1 

неналежне інформаційне забезпечення роботи 34,2 

низький рівень довіри населення 35,7 

неефективне законодавство 47,4 

інше 2,1 

Які обставини найбільше впливають на Вашу 

задоволеність службою (оберіть не більше 3 відповідей)? 

 

стабільна робота 31,2 

соціальна захищеність 18,0 

регулярна заробітна плата 11,9 

гарантована відпустка 5 

можливість професійного самовдосконалення 3,9 

можливість динамічного кар’єрного росту  14,9 

заохочення, відомчі відзнаки 10,3 

оплачувані лікарняні 12,1 
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нормований робочий день 18 

дружній колектив 9,9 

суспільне значення роботи 7 

Інше 16 

Що найбільшою мірою на сьогодні заважає 

ефективному функціонуванню системи ДВС в цілому 

(оберіть не більше 3 відповідей)?  

 

відсутність виконавчого кодексу 27,0 

недоліки законодавства , що регулює виконавче 

провадження 

12,5 

недоліки законодавства, що регулює діяльність органів, 

що здійснюють примусове виконання рішень 

17,3 

не систематизованість розміщених по різних 

підзаконних актах правових норм, що регулюють діяльність 

ДВС   

24,9 

недостатній рівень юридичної відповідальності за 

невиконання вимог державного виконавця 

33,3 

низький рівень дисципліни державних виконавців 9,3 

недостатнє  грошове забезпечення державних 

виконавців  

62,5 

погане технічне забезпечення службової діяльності в 

органах ДВС 

17,5 

поширеність корупційних зв’язків  у органах  ДВС 19,4 

тиск з боку вищого керівництва 36,8 

недовіра громадян до державних виконавців  34,8 

спротив боржників при проведенні виконавчих дій 41,9 

постійні зміни в системі та структурі ДВС 18,6 

звільнення працівників з досвідом роботи 21,4 

недостатній рівень освіти та підготовки новоприйнятих 36,8 
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працівників 

інше 1,3 

Чи є професія державного виконавця престижною?  

так 36,4 

ні 57 

важко сказати 6,6 

Чи є потреба у  введенні до  структури ДВС силового 

підрозділу та чи підвищить це ефективність її роботи? 

 

так, це є необхідним для забезпечення виконання рішень 

та підвищить ефективність діяльності ДВС 

61,8 

ні такий підрозділ не потрібен, достатньо взаємодії з 

іншими правоохоронними органами при забезпечення 

виконання рішень 

33,3 

важко відповісти 4,9 

Чи слід утворювати підрозділ у системі ДВС, 

призначений здійснювати охорону та захист інтересів 

державних виконавців ? 

 

так 53,9 

ні 38,1 

важко сказати 8,0 

Як Ви оцінюєте діяльність системи ДВС в цілому на 

даний час ? 

 

добре 20,6 

задовільно 50,4 

незадовільно 22,7 

важко відповісти 6,3 
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Додаток Б 

Анкета 

вивчення думки громадян  

щодо діяльності Державної виконавчої служби 

Шановні громадяни! 

Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні організаційних, правових, 

соціальних, психологічних та інших питань організації діяльності Державної 

виконавчої служби. 

Уважно прочитайте запитання і запропоновані варіанти відповідей. 

Оберіть той (ті) варіант (-и), що відповідає Вашій думці, та позначте його 

номер будь-яким зручним для Вас способом. Якщо відповіді не 

запропоновано або жоден із варіантів Вам не підходить – напишіть свій 

варіант відповіді у пункті «інше». 

Анкета є анонімною, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді в наукових цілях.  

617 опитаних % 

Стать  

Чоловік 55,9 

жінка 44,1 

Вік  

до 30 років 87,8 

30-39 5,7 

40-49 1,9 

50-59 2,8 

60 і більше 1,8 

Освіта   

середня 23,2 

середня спеціальна 9,5 

неповна вища (бакалавр) 31,5 
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повна вища (спеціаліст, магістр) 21,4 

друга вища 11,8 

наукова ступінь 2,6 

Сфера вашої діяльності  

 освіта 38,1 

 медицина 2,4 

 фінанси 3,4 

 сфера послуг 3,7 

 торгівля 4,4 

правоохоронна та  правозахисна 20,3 

 розважальна 2,6 

спортивна 1,5 

державна служба 6,6 

комунальна 0,8 

харчова 1,8 

не працюю 2,3 

навчаюсь 11,6 

інше 0,5 

Чи взаємодіяли Ви у своєму житті із ДВС  

Так 67 

Ні 33 

Ваші напрямки взаємодії із ДВС  

був стягувачем 19,4 

був боржником 5,8 

був працівником 5,3 

консультувався з цікавих питань 4,7 

відвідував сайт ДВС 61,1 

інше 3,7 

Як часто Ви взаємодіяли із державними виконавцями з  
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питань їх службових обов’язків 

1 раз в своєму житті 72,6 

2-3 рази в житті 8,8 

від 3 до 10 раз в житті 7,0 

постійно – щомісячно 6,4 

щоквартально 1,8 

щорічно 3,4 

В процесі взаємодії із працівниками ДВС Ви 

залишились   

 

задоволеним повністю 23,3 

задоволеним не повністю 46,7 

не задоволеним 30,0 

Чим було викликане Ваше не задоволення  

претензій до роботи ДВС не було 22,6 

ваше питання залишилося невирішеним 27,0 

ваше питання вирішувалось частково 30,4 

відвертим небажанням допомогти, грубістю 6,9 

не професіональністю державного виконавця 10,1 

іншим 3,0 

На вашу думку, чи покращить стан виконання рішень 

уповноважених органів із запровадженням інституту 

приватних виконавців  

 

покращиться 35,5 

не зміниться 33,1 

погіршиться 20,9 

важко відповісти 10,5 

Чи достатньо для Вас на веб-сайті Управління юстиції 

висвітлюється інформація про діяльність ДВС 

 

так 35,0 
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ні 49,1 

Важко сказати 15,9 

Як Ви оцінюєте висвітлення в ЗМІ відомостей щодо 

діяльності  ДВС 

 

достатньо висвітлено 15,0 

частково 27,0 

недостатньо висвітлено 45,0 

важко сказати 13,0 

Ваші пропозиції щодо вдосконалення діяльності 

державних виконавців  (оберіть не більше 3 відповідей) 

 

контролювати доходи та витрати персоналу 8,7 

підвищити рівень професіоналізму персоналу 46,8 

підвищити рівень технічного забезпечення (оснащення) 30,8 

підвищити рівень дисципліни 14,9 

посилити відповідальність  11,5 

покращити рівень взаємодії з іншими державними 

органами 

13,6 

збільшити розмір грошового утримання та забезпечити 

соціальні гарантії 

6,3 

підвищити вимоги до роботи з громадянами  58,8 

інше 1,5 

важко відповісти 2,7 

Чи є професія державного виконавця престижною?  

Так 27,0 

Ні 48,1 

Важко сказати 24,9 

Чи є у Вас довіра до Державної виконавчої служби та 

до державних виконавців? 

 

Так 23,3 
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Ні 44,0 

Важко сказати 32,7 

Чи зможете Ви довіряти приватним виконавцям і чи 

будете звертатись за їх допомогою? 

 

так, буду довіряти і буду звертатись 11,0 

ні не буду довіряти і не буду звертатись 13,0 

довіряти не буду, але буду звертатись якщо не допоможе 

державний виконавець 

37,0 

важко сказати 39 

Яку оцінку ефективності діяльності ДВС  Ви би 

поставили? 

 

ефективна 19,1 

задовільна 36,9 

не ефективна 44,0 

 



493 

Додаток В 

 

КОНЦЕПЦІЯ  

розвитку Державної виконавчої служби в Україні  

 

 

1. Проблема, що потребує розв'язання 

 

Особливості діяльності Державної виконавчої служби відповідно до 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки на думку законодавця визначаються існуванням 

істотних проблем у системі виконання судових рішень, зокрема: гранично 

низька частка фактичного виконання судових рішень; відсутність ефективної 

системи мотивації державних виконавців; системні недоліки у взаємодії 

державних виконавців з іншими державними та недержавними установами.  

Вітчизняна статистика за останні п’ять років засвідчувала реалізацію 

виконавчих документів лише в межах від 50 % до 65 %, а за сумами, що 

підлягали стягненню, – від 18 % до 40%. У 2016 р. зазначена тенденція 

продовжилась. Так, із 4 967 425 документів, що знаходились на виконанні у 

ДВС, на загальну суму 684 958 627 661 грн. було виконано 848 714 на 

загальну суму 271 918 169 296 грн., що склало 18,1 % від загальної кількості 

виконавчих документів і 39,69 % від запланованих сум. Такі показники 

виконання рішень значно відстають від показників країн Західної Європи. 

Ситуація з низьким рівнем виконання рішень призвела до формування 

негативного іміджу державних виконавців серед населення України. Так, 

43,6 % опитаних громадян зазначили, що не мають довіри до державних 

виконавців. Сучасний стан умов праці в системі органів ДВС в Україні, 

рівень матеріального забезпечення і соціальної захищеності державних 

виконавців також не сприяє популярності цієї служби. Проявом 
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незадоволеності своєю роботою стала думка 57% опитаних державних 

виконавців, які зазначили, що не вважають свою професію престижною.  

Реформа 2016 року системи виконання рішень в Україні з 

централізованої на змішану, призвела до швидкого глобального руйнування 

усієї системи правового регулювання статусу ДВС. Ця ситуація, на наш 

погляд, є природною, якщо враховувати ключову роль ДВС в 

централізованій системі виконання рішень, що існувала до 2016 року в 

Україні. Тільки такі радикальні кроки могли змінити сформовані роками 

традиції службової діяльності в ДВС та діяльності її працівників у сфері 

примусового виконання рішень, і відповідно створити передумови для 

виникнення конкуренції у виконавчому процесі. Зазначені революційні зміни 

призвели до дисбалансу та неврегульованості усіх сфер діяльності ДВС. 

Стан хаотичного розміщення правових норм у підзаконних актах, що 

регулюють діяльність ДВС, дія нормативних актів, засновних на законах, що 

вже втратили чинність, відсутність відповідних нових аналогів, розростання 

правових казусів у сфері виконання рішень є тимчасовим явищем, яке має 

завершитись побудовою нової збалансованої змішаної системи виконання 

рішень із визначенням місця в ній ДВС. Водночас таких стан 

розбалансованості системи правового регулювання діяльності ДВС може 

тривати довго та не призвести до підвищення рівня престижності служби в 

ДВС та збільшення показників ефективності її роботи, якщо не буде чіткого 

плану наведення ладу у цій сфері. З метою упорядкування правових норм, що 

регулюють діяльність ДВС в Україні в умовах руйнування централізованої 

моделі системи та становлення змішаної системи виконаня рішень в Україні 

нами було розроблено Концепцію розвитку ДВС, дія якої розрахована на 

період до 2020 року. 

Основними проблемами концептуального змісту у сфері правового 

регулювання статусу ДВС, є наступні: 1) відсутність на рівні закону 

нормативного визначення понять: ДВС, орган ДВС, Департамент ДВС 

Міністерства юстиції України; держаний виконавець, працівник ДВС, режим 
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державної служби в ДВС; 2) не визначеність у законодавстві понять механізм 

виконання рішень, система виконання рішень, виконавче провадження, 

режим та механізм виконавчого провадження, виконавчий процес, стадія 

виконавчого провадження та стадія виконавчого процесу, суб’єкти 

виконавчого процесу, примусове виконання рішень, виконавча справа, 

виконавча дія тощо;  3)  не розробленість принципів регулювання взаємодії 

ДВС, державних виконавців із приватними виконавцями та органами їх 

самоврядування, суб’єктами публічного та приватного права, а також 

принципів контролю за діяльністю ДВС . 

У сфері організаційного забезпечення удільності ДВС на даний час 

спостерігаються наступні проблеми: 1) не визначено вимоги до посад 

державних службовців різних рівнів органів ДВС; 2) відсутні типові посадові 

інструкції працівників ДВС; 3)  не достатній рівень фінансування діяльності 

ДВС; 4) відсутність службового автотранспорту та його обслуговування за 

рахунок бюджету органів ДВС; 5) відсутність достатнього рівня технічного 

забезпечення комунікації держаних виконавців та доступу до мережі інтернет 

та електронної системи виконавчого провадження; 6) відсутні положення про 

дотримання режиму персональних даних у роботі ДВС; 7) відсутні методичні 

рекомендації Департаменту ДВС Мінюсту України щодо застосування 

нового законодавства; 8) відсутня система накопичення, аналізу та 

опублікування у ЗМІ статистичних показників роботи органів ДВС та 

окремих державних виконавців; 9) не розроблені єдині вимоги щодо 

висвітлення інформації на сайтах органів ДВС; 10) відсутні критерії оцінки 

ефективності роботи ДВС; 11) не визначені механізми громадського 

контролю за діяльністю державних виконавців та ДВС у цілому; 12) 

відсутність узагальненої інформації про притягнення державних виконавців 

до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності за 

порушення у службовій сфері; 13) відсутність критеріїв просування по 

службі та засад планування кар’єри в органах ДВС; 14) низький рівень 

заробітних плат та винагород державних виконавців; 15) низький рівень 
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соціального захисту державних виконавців; 16) відсутність юридичного та 

психологічного супроводу роботи органів ДВС; 17) забюрократизованість 

діяльності ДВС та державних виконавців ; 18) відсутність законодавчого 

визначення засад морально-етичної поведінки державних виконавців та 

працівників ДВС; 19) відсутність підстав та порядку притягнення 

працівників ДВС до дисциплінарної відповідальності  з урахуванням 

специфіки їх діяльності; 20) відсутність ефективної системи заохочень 

працівників ДВС та механізму їх реалізації; 21) відсутність концепції 

службової інформації в ДВС; 22) відсутність системи правових норм, що 

визначають порядок використання професійної таємниці в діяльності 

державних виконавців; 23) не удосконалена система протидії проявам корупції 

та конфлікту інтересів; 24) відсутність системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних виконавців; 25) відсутність стабільності у 

механізмі роботи, постійні організаційні зміни. 

Правове регулювання діяльності ДВС на сучасному етапі, має такі 

проблеми: 1) відсутність систематизації відповідних правових норм у одному 

нормативно-правовому актів ; 2) переміщення усіх правових норм, що 

регулюють адміністративну діяльність та адміністрування системи органів ДВС 

у підзаконні акти; 3) відсутність етичного кодексу ДВС; 4) відсутність 

дисциплінарного статуту ДВС; 5) відсутність концепції інформаційного 

забезпечення діяльності ДВС, концепції інформатизації діяльності ДВС, 

єдиного нормативного правового акту чи системи правових норм, що визначали 

б засади інформаційного забезпечення діяльності державних виконавців та 

органів ДВС;  6) відсутність положення про правила обігу інформації з 

обмеженим доступом у роботі органів ДВС;  7) відсутність положення про 

порядок оприлюднення публічної інформації про діяльність ДВС. 

 

2. Мета і строки реалізації Концепції 

Метою Концепції розвитку Державної виконавчої служби в Україні 

визначено розбудову ДВС як системи органів публічної адміністрації з 
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правоохоронними функціями, здатної у взаємодії з іншими суб’єктами 

публічного та приватного права забезпечити своєчасне, повне і неупереджене 

виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом. 

Заходи щодо розвитку Державної виконавчої служби в  Україні 

передбачається здійснити до 2020 року. 

 

3. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

Реалізація положень Концепції розвитку ДВС в Україні пропонується 

здійснювати шляхом внесення змін до чинного законодавства в три етапи.  

На першому етапі пропонується прийняти Концепцію розвитку ДВС в 

Україні, що визначила цілі, задачі, методи їх досягнення та перспективи 

організаційного, правового забезпечення діяльності ДВС, а також внесення 

змін до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» шляхом доповнення його 

окремим розділом «ДВС». Розділ «Держана виконавча служба в Україні» 

Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів» складатиметься із загальної та 

особливої частин. У загальній частині пропонуємо розкрити наступні 

положення: поняття ДВС; цілі, завдання, функції та принципи ДВС; поняття 

«державний виконавець», «працівник ДВС»; класифікація посад в органах 

ДВС; права, обов’язки та правообмеження працівників ДВС; загальні засади 

формування, реалізації та припинення державно-службових відносин в ДВС; 

етика поведінки працівників ДВС (кодекс); гарантії державному виконавцеві; 

управляння ДВС; основні принципи фінансування ДВС; загальні принципи 

оцінки професійних досягнень державних виконавців; відповідальність 

державних виконавців. У особливій частині розділу «ДВС» Закону України 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» пропонуємо розмітити норми, що визначатимуть: 

особливості формування, реалізації та припинення державно-службових 

відносин із персоналом у ДВС; особливості присвоєння класних чинів, 



498 

розрядів, чинів, звань в ДВС; джерела фінансування діяльності державних 

виконавців; принципи, технології, процедури оцінки професійних досягнень 

державних виконавців; особливості різних видів відповідальності державних 

виконавців. 

На другому етапі пропонується внести зміни до Закону України «Про 

виконавче провадження», а саме заміна його назви на «Про виконавчий 

процес», доповнення ст. 1 цього Закону визначеннями понять «виконавчий 

процес», «виконавче провадження», «виконавча дія», «стадія виконавчого 

процесу», «суб’єкт виконавчого процесу», «примусове виконання рішень», 

«виконавча справа», «режим виконання рішень», «механізм виконання 

рішень» тощо; також прийняти Етичний кодекс державного виконавця, 

Дисциплінарний кодекс Державної виконавчої служби, Концепцію 

інформаційного забезпечення діяльності Державної виконавчої служби в 

Україні. 

На третьому етапі пропонується прийняти Виконавчий кодекс України 

з наступною структурою : Розділ І «Загальні положення», вміщує такі глави: 

1 «Основні положення», 2 «Виконавча юрисдикція», 3 «Компетенція органів 

державної виконавчої служби, приватних виконавців»; 4 «Виконавчі групи, 

відводи»;  Розділ ІІ «Загальні положення виконавчого провадження» включає 

глави: 1 «Учасники виконавчого провадження», 2 «Особи які беруть участь у 

справі», 3 «Інші учасники», 4 «Докази», 5 «Виконавчі документи», 6 

«Сторони у виконавчому провадженні», 7 «Виконавчі виклики та 

повідомлення»; Розділ ІІІ «Загальні положення про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», 

вміщає глави: 1 «Державна виконавча служба», 2 «Приватні виконавці», 3 

«Взаємодія державних та приватних виконавців з іншими державними 

органами»; Розділ IV «Загальні умови та порядок здійснення виконавчого 

провадження» - глави : 1 «Заходи забезпечення виконання рішень» ; 2 

«Заходи примусового виконання рішень»; 3 «Добровільне виконання 

рішення», 4 «Інформаційне забезпечення та інформаційна відкритість 
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виконавчого процесу; Розділ V «Фінансування виконавчого провадження» :  

1 «Витрати виконавчого провадження», 2 «Облік і звітність за сумами на 

рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців», 3 

«Розподіл стягнутих з боржника грошових сум»; Розділ V «Стадії 

виконавчого процесу»  містить такі глави: 1 «Підготовча стадія», 2 «Подання 

заяви», 3 «Відкриття провадження», 4 «Проведення провадження», 5 

«Зупинення і закриття провадження», 6 «Залишення заяви без розгляду»; 

Розділ V «Окремі провадження» : 1 «Порядок звернення стягнення на майно 

боржника», 2 «Виконання рішень немайнового характеру», 3 «Звернення 

стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника», 

4 «Укладення мирової угоди», 5 «Виконання рішень стосовно іноземців, осіб 

без громадянства та іноземних юридичних осіб. Виконання рішень іноземних 

судів»; Розділ VІ «Контроль та нагляд за иконавчим провадженням: 1 

«Порядок проведення перевірок законності виконавчого провадження», 2 

«Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб 

органів Державної виконавчої служби», 3 «Відновлення втраченого 

виконавчого провадження або матеріалів виконавчого провадження»; Розділ 

VІІ «Відповідальність у виконавчому провадженні»; Розділ VІІІ «Прикінцеві 

та перехідні положення».  У Розділ ІІІ Виконавчого кодексу «Загальні 

положення про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів» передбачено запропоновано розмістити 

главу: 1 «Державна виконавча служба», до якої запропоновано перемістити 

зазначені вище норми, що визначають правовий статус ДВС та державних 

виконавців як учасників виконавчого процесу в Україні. 

 

4. Очікувані результати 

Реалізація Концепції має забезпечити: 

1. Подальше запровадження прозорої системи кадрового відбору 

працівників до ДВС, а також ефективної системи просування по службі, 

планування кар’єри в ДВС; 
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2. Укомплектування ДВС професійно підготовленими державними 

виконавцями, які мають високі морально-ділові якості, спроможні якісно 

виконувати складні завдання з виконання рішень; 

3. Запровадження дієвої системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних виконавців та набуття державними 

виконавцями необхідного рівня компетентності для виконання покладених на 

них обов’язків; 

4. Достатній рівень фінансування діяльності ДВС та державних 

виконавців для забезпечення їх необхідним обладнання, транспортом 

засобами комунікації; 

5. Запровадження механізму правового регулювання обігу 

інформації з обмеженим доступом в роботі ДВС (персональних даних, 

службової інформації, професійної таємниці) 

6. Створення достатніх умов для психологічної, юридичної 

підтримки держаних виконавців та їх фізичного захисту; 

7. Формування методичної бази роз’яснення питань застосування 

нового законодавства в діяльності ДВС; 

8. Створення уніфікованого для системи органів ДВС в Україні 

механізму формування, наповнення та оновлення сайтів органів ДВС; 

9. Розробку механізму накопичення, аналізу та опублікування у ЗМІ 

та на сайтах органів ДВС статистичних показників роботи органів ДВС та 

окремих державних виконавців; 

10. Висвітлення результатів притягнення до юридичної 

відповідальності працівників ДВС; 

11. Розробку та запровадження ефективної системи критеріїв оцінки 

ефективності роботи державних виконавців та органів ДВС; 

12. Порядок притягнення держаних виконавців до дисциплінарної 

відповідальності; 

13. Систематизацію норм етичної поведінки державного службовця; 
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14. Подальше запровадження заходів протидії корупції та конфлікту 

інтересів; 

15. Підвищення рівня заробітних плат та винагород державних 

виконавців; 

16. Запровадити механізм заохочень та нагородження працівників 

ДВС за якісну роботу; 

17. Спрощення системи документообігу у органах ДВС за рахунок 

запровадження електронних технологій діловодства; 

18. Надання встановлених державних соціальних гарантій 

державним виконавцям та членам їх сімей, а також мотивацію для 

проходження державної  служби в ДВС України; 

19. Визначення правових та організаційних засад, а також механізму 

взаємодії ДВС, державних виконавців із суб’єктами приватного та 

публічного права; 

20. Удосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності 

ДВС та її інформатизації; 

21. Прийняття систематизованого нормативно-правового акту, що 

визначав би правовий статус ДВС та регулював його діяльність; 

22. Приведення умов роботи державних виконавців у відповідність з 

міжнародними та європейськими стандартами; 

23. Підвищення рівня ефективності діяльності Державної виконавчої 

служби, збільшивши рівень та якість виконавчих проваджень;  

24. Посилення довіри громадян до ДВС в Україні ; 

25. Збільшити престижність роботи державних виконавців та 

працівників ДВС. 

 

5. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Фінансування заходів, пов’язаних із реалізацією Концепції, 

передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, а також 

інших не заборонених законом джерел. 
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Додаток Г 

Проект 

 

ЗAКОН УКРAЇНИ 

«Про внеcення змiн до деяких нормативно-правових актів України 

щодо удосконалення діяльності органів  

Держаної виконавчої служби та державних виконавців» 

 

Верховнa Рaдa Укрaїни п о c т a н о в л я є:  

 

І. Внести наступні зміни до Закону України «Про органи та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» від 2 червня 2016 року № 1403-VIII: 

1.1 Доповнити ст. 1.  «Органи та особи, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» частиною другою, 

наступного змісту:  

«Державна виконавча служба - це система державних органів, що 

входять до складу Міністерства юстиції України, є частиною державного 

апарату, яка безпосередньо і від імені держави здійснює її завдання і функції, 

реалізовуючи державно-владні повноваження у сфері примусового 

виконання рішень. 

Департамент ДВС Мінюсту України  це орган державної виконавчої 

служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є її  

структурним підрозділом та їй підпорядковується. 

Система органів державної виконавчої служби складають Департамент 

державної виконавчої служби, управління державної виконавчої служби 

Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень; 
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районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні 

відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.» 

1.2 Доповнити текст закону ст. 3-1 «Функції органів державної 

виконавчої служби», доповнити її ч. 2 наступного змісту:  

2. Функціями органів Державної виконавчої служби України є:  

- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень; 

- забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання 

рішень у порядку, встановленому законодавством; 

- організація та контроль за здійсненням примусового виконання 

рішень державними виконавцями; 

- надання розяснень державним виконавцям з питань примусового 

виконання рішень; 

- виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші 

види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна; 

- організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в засобах 

масової інформації, з питань примусового виконання рішень; 

- організовує взаємодію з іншими суб’єктами публічної адміністрації з 

у сфері виконання рішень. 

1.3 Доповнити ч. 1 ст. 4 «Принципи діяльності органів державної 

виконавчої служби» та приватних виконавців» п. 10 та п. 11 наступного 

змісту: 

10) сумлінності та конфіденційності; 

11) недопущення конфлікту інтересів. 

1.4. Доповнити ст. 4 «Принципи діяльності органів державної 

виконавчої служби» ч. 5 наступного змісту: 

Принципами взаємодії ДВС в Україні, державних виконавців із 

приватними виконавцями в умовах змішаної системи виконання рішень є:  

- чесної й добросовісної конкуренції;  

- дотримання етики примусового виконання рішень;  
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- забезпечення режиму професійної таємниці виконавця;  

- оперативного та вільного доступу виконавців до баз даних 

виконавчого провадження; 

-  взаємного обміну передовим досвідом виконання рішень;  

- узгодження спільних дій; взаємної відповідальності. 

1.5. Викласти  ч. 3 ст.  4. «Принципи діяльності органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців»  у наступній редакції:  

«3.  До професійної таємниці державної виконавчої служби та  

приватного виконавця належить інформація обмеженого доступу, яка стала 

відомою або була довірена державному виконавцю, приватному виконавцю, 

помічнику приватного виконавця у зв’язку із здійсненням професійної 

діяльності, неправомірне розголошення або використання якої може 

спричинити настання негативних наслідків як для власника такої інформації, 

так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються законом. 

Обов’язок зберігати професійну таємницю поширюється на особу і 

після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності 

приватного виконавця, помічника приватного виконавця відповідно до 

строків обмеження доступу до такої інформації, передбачених законом чи 

договором. 

Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим 

особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках 

і порядку, передбачених законом. 

Обмеження доступу до професійної таємниці державного виконавця та 

приватного виконавця забезпечується відповідно до Законів України «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну 

таємницю» режимами таємності та конфіденційності  як  системою 

встановлених законодавством України правил забезпечення охорони в роботі 

державного виконавця та приватного виконавця таємної та конфіденційної 

інформації, що отримана ними від інших осіб чи утворена в процесі 

професійної діяльності» 
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1.6. доповнити текст закону ст. 4-2 «Інформаційне забезпечення 

державної виконавчої служби та приватних виконавців» наступного змісту: 

«1. Державна виконавча служба та приватні виконавці створюють 

власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної їх діяльності у сфері 

трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а 

також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання 

покладених на них повноважень, забезпечують їх ведення та використання, 

визначають порядок обміну інформацією між державними, приватними 

виконавцями та іншими суб’єктами приватного та публічного права, у тому 

числі інформацією з обмеженим доступом. 

2. Державна виконавча служба та приватні виконавці здійснюють 

інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх 

повноважень, визначених цим Законом. 

3. Державна виконавча служба та приватні виконавці в рамках 

інформаційно-аналітичної діяльності: 

1) формують бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної 

системи Державної виконавчої служби; 

2) безоплатно користуються базами (банками) даних інших органів 

державної влади за умов дотримання режиму інформації з обмеженим 

доступом; 

3) здійснюють інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну 

роботу; 

4) здійснюють інформаційну взаємодію з іншими органами державної 

влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними 

організаціями. 

4. Державна виконавча служба та приватні виконавці наповнюють та 

підтримує в актуальному стані бази (банки) даних, що входять до єдиної 

системи їх інформаційного забезпечення, стосовно: 

1) організації та функціонування системи управління;  

2) стан дисципліни та законності; 
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3) підготовки та підвищення кваліфікації державних та приватних 

виконавців;  

4) виконання управлінських рішень; 

5) функціонування та використання інформаційних систем, мереж та 

ресурсів у сфері виконавчого провадження.  

5. Державні та приватні виконавці мають безпосередній оперативний 

доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної 

влади за обов’язковим дотриманням  вимог законодавства про інформацію з 

обмеженим доступом. 

6. Інформація про доступ до бази (банку) даних повинна фіксуватися та 

зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з 

інформацією про конкретну особу державного чи приватного виконавця, 

який отримав доступ, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано. 

7. Державний чи приватний виконавець отримує в органах прокуратури 

в установленому порядку інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, 

та матеріали, необхідні для належного виконання покладених на нього 

обов’язків. Кожна дія цих осіб щодо отримання інформації з інформаційних 

ресурсів, фіксується у спеціальному електронному архіві, ведення якого 

покладається на службу інформатизації державної виконавчої служби. 

8. В електронному архіві фіксуються прізвище, ім’я, по батькові та 

номер службового посвідчення державного чи правного виконавця, вид 

отриманої інформації, реєстр, з якого отримувалася інформація, час 

отримання інформації та інші дані, необхідні для ідентифікації працівника, 

який отримував інформацію з реєстрів. 

9. Діяльність державних та приватних виконавців, пов’язана із обігом 

інформації з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до норм  

визначених Конституцією України, Законом України «Про захист 

персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну 

таємницю», «Про інформацію» іншими нормативно-правовими актами  

України та відомчими актами прокуратури України.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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10. Державна виконавча служба у межах компетенції здійснює 

контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів 

під час формування та користування державними та приватними 

виконавцями  інформаційних баз (банками) даних. 

11. Державні та приватні виконавці несуть персональну дисциплінарну, 

адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що 

призвели до порушень прав і свобод юридичних та фізичних осіб, пов’язаних 

з обігом інформації, у тому числі з обмеженим доступом.» 

1.7 викласти п.1 ч. 1 ст. 17 «Державне регулювання діяльності 

приватного виконавця» у наступній редакції:  «1) формує та реалізує 

державну правову політику у сфері організації примусового виконання 

рішень, що полягає у застосуванні cукупноcті методiв та форм 

органiзацiйного впливу на діяльність приватних виконавців з метою 

примусового виконання рішень тільки правовими засобами та з дотриманням 

прав людини» 

1.8. доповнити ч. 9 ст. 19. «Кваліфікаційна комісія приватних 

виконавців» після слів : «Засідання Кваліфікаційної комісії є гласним.» 

наступними словами «Відомості про діяльність кваліфікаційної комісії 

розміщуються у відкритих інформаційних ресурсах Міністерства юстиції 

України відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»». 

 

ІІ. Внести до Закону України «Про виконавче провадження» від 2 

червня 2016 року № 1404-VIII такі зміни: 

2.1 Змінити назву ст.1 « Виконавче провадження» на «Визначення 

термінів», виклавши її у такій редакції: 

1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового 

провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів 

(посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі 

органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться 
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на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією 

України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, 

прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно 

до цього Закону підлягають примусовому виконанню. 

2. Виконавча справа це  комплекс взаємопов’язаних між собою 

документів із відповідними реквізитами, які накопичуються державним 

виконавцем, є матеріальним відображенням усіх його процесуальних дій, 

мають юридичну силу, і в сукупності забезпечують документарне 

супроводження виконавчого процесу. 

2.1. Доповнити ст. 8 « Автоматизована система виконавчого 

провадження» ч. 5 наступного змісту: «9. Робота автоматизованої системи 

виконавчого провадження, пов’язана із обігом інформації з обмеженим 

доступом, здійснюється відповідно до норм  визначених Конституцією 

України, Законом України «Про захист персональних даних», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію» 

іншими нормативно-правовими актами  України та відомчими актами 

прокуратури України. Міністерство юстиції України у межах компетенції 

здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів під час формування та користування державними та 

приватними виконавцями  відомостями з автоматизованої системи 

виконавчого провадження. Державні та приватні виконавці несуть 

персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну 

відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і 

свобод юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з обігом інформації, у тому 

числі з обмеженим доступом, що міститься у автоматизованій системі 

виконавчого провадження. 

2.2. Доповнити ст. 9 «Єдиний реєстр боржників» ч. 8 наступного 

змісту: «Захист персональних даних боржників в Єдиному реєстрі боржників 

здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Цей Зaкон нaбирaє чинноcтi з дня його опублiкувaння.  

Головa Верховної Рaди Укрaїни      
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Додаток Д 
Рис. 1 Заходи примусового виконання рішень, що найчастіше застосовуються 

державними виконавцями. 
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Рис. 2 Групи суб’єктів, до яких найчастіше приходиться застосовувати примусове 

виконання рішень. 

 

 

Рис. 3. Ініціатива державних виконавців притягнення осіб, що перешкоджають 

виконавчому провадженню, до адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
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Рис. 4. Обставини, які впливають на незадоволеність службою державними 

виконавцями. 

 

Рис. 5 Суб’єкти публічної влади, з якими найчастіше взаємодіють держані 

виконавці у процесі виконання рішень. 
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Рис. 6. Групи недержавних організацій, з якими найчастіше взаємодіють державні 

виокнавці у процесі виокнання рішень. 

 

Рис. 7. Групи суб’єктів, до яких найчастіше застосовується примусове виконання 
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Рис. 8. Заходи примусового виконання рішень, що найчастіше застосовуються. 
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Рис. 9. Ускладнення у ході виконавчого провадження, що найчастіше виникають. 

 

Рис. 10. Обставини, що ускладнюють, або виключають виконавче провадження. 
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Рис. 11. Обставини, що ускладнюють або виключають виконавче провадження. 

 

Рис. 12. Відповіді громадян та працівників ДВС на питання про престижність 

роботи державного виконавця. 
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Рис. 13. Обставини, що найбільше впливають на незадоволеність службою 

працівниками ДВС. 

 

Рис. 14. Обставини, що найбільше впливають на задоволеність службою в ДВС. 
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Рис. 15. Відповіді громадян та працівників ДВС на питання про вплив запровадження 

інституту приватних виконавців на ефективність виконання рішень в Україні. 

 

Рис. 16. Умови та обставини, що найбільше заважають працівникам ДВС у 

щоденній роботі. 
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Рис. 17. Напрями організації роботи працівників ДВС, що найбільшою мірою 

потребують поліпшення. 
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Рис. 18. Розмір мінімального грошового забезпечення державного виконавця на 

думку практичних працівників ДВС. 

 

Рис. 19 Професійні плани працівників ДВС протягом наступних трьох років. 
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Додаток Ж 

 

АКТ 

впровадження результатів дисертаційного дослідження  

МАКУШЕВА П.В. у законотворчу діяльність 

Комісія у складі: Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосудця Князевича Р.П., завідувача секретаріату 

Комітету Венгера В.М., заступника завідувача секретаріату Комітету 

Желтової О.М. склала цей акт з приводу того, що комісією розглянуто 

результати дисертаційного дослідження МАКУШЕВА Петра Васильовича 

на тему: «Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-

правове дослідження», поданого на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук. 

Комісія вважає, що представлені пропозиції, отримані на основі 

проведеного комплексного дисертаційного дослідження, мають необхідний 

теоретичний і методологічний рівень, практичну значимість, є надзвичайно 

актуальними та можуть бути використані для вдосконалення нормативно-

правових актів України як основної форми права в нашій державі. 
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Додаток З 

 

Акт 

впровадження у навчальний процес Запорізького національного 

університету матеріалів дисертації на тему «Державна виконавча служба 

в Україні: адміністративно-правове дослідження», за спеціальністю 

12.00.07. розроблених здобувачем кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного університету 

Макушевим П.В. 

Комісія у складі: д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної 

академії правових наук України, професор кафедри адміністративного та 

господарського права, декан юридичного факультету Запорізького 

національного університету Т.О. Коломоєць д.ю.н, доцент, професор 

кафедри адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету П.С. Лютіков, д.ю.н., доцент, професор 

кафедри конституційного та трудового права Запорізького 

національного університету М.Ю. Віхляєв, цим акт засвідчують, що 

результати дисертаційного дослідження на тему «Державна виконавча 

служба України: адміністративно-правове дослідження», розроблені 

здобувачем кафедри адміністративного та господарського права 

Запорізького національного університету Макушевим Петром 

Васильовичем, впроваджені у навчальний процес юридичного факультету 

Запорізького національного університету при підготовці та викладанні 
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лекцій з навчальних курсів: «Адміністративне право»; «Адміністративне 

судочинство», а саме: 

1. Макушев П. В. Службова інформація в діяльності державної 

виконавчої служби України / П. В. Макушев// Адміністративне право і 

процес. – № 2 (8). – 2014. – С. 76–86. 

2. Макушев П. В. До характеристики окремих елементів 

адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби 

України / П. В. Макушев // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». – 2015. – № 34. – Т. 2. – С. 106–109. 

3. Макушев П .В. Верховенство права та практика 

застосування інституту оскарження неправомірних дій органів державної 

виконавчої служби / ПВ. Макушев, ВМ. Тертишник // Вісник Академії 

митної служби України. Серія: «Право». – № 1(14). – 2015. – С. 29–35. 

4. Макушев П. В. До питання умов та порядку здійснення 

виконавчого провадження електронне наукове видання / П. В. Макушев // 

Юридичний науковий електронний журнал. – № 1. – 2015. – С. 122–127 

5. Макушев П. В. Щодо питання інформатизації державного 

виконавця виконавчої служби України / П. В. Макушев, О. В. Негодченко // 

Право України. – 2015. – № 3. – С. 87–92. 

6. Макушев П. В. Впровадження правового досвіду іноземних 

держав з регулювання діяльності суб’єктів, що забезпечують виконання 

обов’язкових рішень / П. В. Макушев // Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. – 2014. – С. 174–182. 

7. Макушев П. В. Функціональні особливості здійснення 

управлінської діяльності органів державної виконавчої служби / 

П. В. Макушев / Юридичний вісник Національного університету «Одеська 

юридична академія». – 2014. – № 3. – С. 85–91. 

8. Макушев П. В. Традиційна модель державної виконавчої служби у 

системі публічної влади: переваги та недоліки / П. В. Макушев // Порівняльно-



524 

аналітичне право – електронне наукове фахове видання. – № 3. – 2014. – 

С. 124–127. 

9. Макушев П. В. До питання принципів діяльності державної 

виконавчої служби України / П. В. Макушев, О. В. Лясковець / Право і 

суспільство. – 2015. – № 1. – С. 147–155. 

10. Макушев П. В. Онтология исполнительного производства в 

деятельности государственной исполнительной служб. / П. В. Макушев // 

Международное право и проблеми интеграции. – Baki Universiteti. – № 2 (34). – 

С. 172–179.  

11. Макушев П. В. Поняття та соціальна сутність державної 

виконавчої служби в Україні / П. В. Макушев // Право і суспільство. – 2013. –  

№ 1. – С. 62–66. 

12. Макушев П. В. Окремі напрямки вдосконалення організації 

діяльності виконавчої служби в Україні / Петр Макушев // NATIONAL LAW 

GORNAL: TEORY AND PRACTICE. – № 6 (10). – 2014. – С. 92–97. 

Основні результати дисертаційного дослідження впроваджувалися 

здобувачем Запорізького національного університету Макушевим Петром 

Васильовичем: 

- під час викладання дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», «Адміністративна діяльність»; 

- під час підготовки навчальних, робочих програм, планів 

семінарських, практичних, індивідуальних занять, методичних вказівок до 

самостійної роботи з дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», «Адміністративна діяльність». 

Комісія вважає, що результати проведеного дисертаційного 

дослідження Макушева Петра Васильовича, здобуті на основі узагальнення 

теорії й практики проблем адміністративно-правового дослідження 

державної виконавчої служби, є науково обґрунтованими і закладають 

основи подальшого правового регулювання як прав і свобод людини та 
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громадянина, так і поняття та сутності державної виконавчої служби в 

Україні. 
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Додаток И 

 

про впровадження практичних висновків 

 та рекомендацій дисертаційного дослідження  

«Державна виконавча служба в Україні:  

адміністративно-правове дослідження» 

 підготовлених кандидатом юридичних наук,  

професором, деканом юридичного факультету Дніпропетровського 

гуманітарного університету  

Макушевим П.В. у практичну діяльність Головного 

територіального управління юстиції  

у Запорізькій області 

 

Уклала комісія у складі:  

голови:                                       заступника    начальника    Управління   

                                                     державної виконавчої служби Головного  

                                                     територіального  управління  юстиції у   

                                                 Запорізькій області кандидата  

                                                    юридичних наук О.С. Клименка 

 

членів комісії:                           начальника відділу примусового 

                                                    виконання рішень управління державної 

                                                    виконавчої служби Головного 

                                                    територіального  управління  юстйції                            

                                                    Запорізькій області С. М. Саване 

 

                                                    начальника     Дніпровського відділу         

                                                    державної    виконавчої    служби    міста   
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                                                    Запоріжжя   Головного   територіального   

                                                    управління юстиції  

                                                    А. Ю. Проценко 

про те, що практичні висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження за темою «Державна виконавча служба в Україні: 

адміністративно-правове дослідження», в частині обґрунтування поняття та 

сутності державної виконавчої служби в Україні, системоутворюючих 

елементів виконавчого провадження та їх реалізація державною виконавчою 

службою, взаємодії інститутів громадянського суспільства та державних 

виконавців як фактор забезпечення цілей виконавчого провадження, що 

підготовлені дисертантом Макушевим Петром Васильовичем 

використовуються у практичній діяльності районних управлінь державної 

виконавчої служби Головного територіального управління у Запорізькій 

області. 

Положення     дисертаційної     роботи     сформульовані     на     основі 

узагальнення теорії та практики проведеного дослідження. 
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Додаток І 

АКТ № 59 

«25» листопада  2016 року                                       м. Дніпропетровськ 

 

Про впровадження у наукову діяльність  

Дніпропетровського гуманітарного університету  

основних результатів наукового дослідження  

кандидата юридичних наук, професора  

Макушева Петра Васильовича 

 

Уклала комісія у складі: 

Голови: Першого проректора Дніпропетровського 

гуманітарного університету, доктора 

юридичних наук, професора  

Корнієнка Михайла Васильовича 

Членів комісії: Проректора з наукової роботи 

Дніпропетровського гуманітарного 

університету, кандидата юридичних наук, 

професора  

Морозової Вікторії Олексіївни  

Завідувача кафедри кримінально-правових 

дисциплін, кандидата юридичних наук, 

професора  

Макаренка Євгена Івановича 

 

Комісія відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку 

відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій 

у системі вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом МОН 
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правове дослідження» у вигляді, наукових статей та тез доповідей: 

1. Макушев П. В. Особливості правового положення державного 
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37. Макушев П .В. Функціональні особливості здійснення управлінської 
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Комісія вважає, що представлені наукові статті, отримані на основі 

проведеного дослідження, мають необхідний теоретичний і методологічний 

рівень та практичну значущість і враховані кафедрами Дніпропетровського 

гуманітарного університету пыд час проведення наукового дослідження 

юридичного факультету за темою: «Державна виконавча служба в Україні: 

адміністративно-правове дослідження». 
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Додаток  Ї 

АКТ 

 

«27» грудня  2016 р.                                                    м. Дніпропетровськ 

 

 

про впровадження практичних висновків  

та рекомендацій дисертаційного дослідження  

«Державна виконавча служба в  Україні: 

 адміністративно-правове дослідження» 

 підготовлених кандидатом юридичних наук, 

 професором, деканом юридичного факультету 

 Дніпропетровського гуманітарного університету 

 Макушевим П.В. у практичну діяльність  

Головного територіального управління юстиції 

 у Дніпропетровській області 

 

Уклала комісія у складі:  

голови:                                        заступника начальника Головного           

                                                   територіального управління юстиції з  

                                                   питань державної виконавчої служби –  

                                                   начальник Управління державної  

                                                   виконавчої служби Головного  

                                                   територіального управління юстиції у               

                                                   Дніпропетровській області  

                                                   А. В. П'ятницького 

 

членів комісії:                           Заступник начальника Головного 

                                                   територіального управління юстиції з             

питань державної реєстрації - начальник  

Управління державної реєстрації 

Головного  територіального      

управління      юстиції      у   

 



534 

                                                   Дніпропетровській області  

                                                   Т. М. Дудіна 

Начальника   відділу   примусового   

 виконання рішень     управління      

 державної     виконавчої служби  

 Головного територіального управління 

 юстиції у Дніпропетровській області  

 С. В. Півня 

 

про те, що практичні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження 

за темою «Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове 

дослідження», в частині обґрунтування поняття та сутності державної 

виконавчої служби в Україні, системоутворюючих елементів виконавчого 

провадження та їх реалізація державною виконавчою службою, взаємодії 

інститутів громадянського суспільства та державних виконавців як фактор 

забезпечення цілей виконавчого провадження, що підготовлені дисертантом 

Макушевим Петром Васильовичем використовуються у практичній 

діяльності районних управлінь державної виконавчої служби Головного 

територіального управління у Дніпропетровській області. 

Положення     дисертаційної     роботи     сформульовані     на     основі 

узагальнення теорії та практики проведеного дослідження. 
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