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ВСТУП 

Виконання рішень суду та інших юрисдикційних органів – один з 
основних критеріїв, за яким громадянське суспільство оцінює спромож�
ність, ефективність і чесність влади. Забезпечення реального виконання 
таких рішень є безумовним завданням держави, що має виконуватись 
безкомпромісно. Без реалізації законного рішення втрачається сенс по�
передньої діяльності органів публічної адміністрації, які уповноважені на 
забезпечення прав людини. Невиконання таких рішень негативно впли�
ває на авторитет державної влади, оскільки в цьому разі не досягається 
призначення правосуддя – забезпечення ефективного поновлення у пра�
вах. Виконавче провадження є кінцевим результатом юрисдикційної дія�
льності, в межах якої здійснюється примусове виконання рішень суду та 
інших органів. Разом з тим останнім часом в Україні сформувалась тен�
денція неповаги щодо органів, наділених владними повноваженнями 
взагалі, та органами, що мають забезпечувати неухильне виконання рі�
шень цих органів та суду зокрема. Так, в органах державної виконавчої 
служби (далі – органи ДВС) на початок 2015 р. знаходилось на виконан�
ні понад 8 млн. виконавчих документів, при цьому середній відсоток 
виконання за виконавчими документами становить менше 25 %. Наразі 
Україна посідає одне з перших місць за кількістю звернень до Європей�
ського суду з прав людини у зв’язку з порушенням прав людини, в тому 
числі і на стадії виконання судових рішень. Виступаючи гарантом вико�
нання волі держави, зазначеної в рішеннях суб’єктів публічної адмініст�
рації та суду, державна виконавча служба (далі – ДВС) відіграє ключову 
роль у забезпеченні можливості кожної людини, яка (добровільно чи 
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примусово) стає учасником виконавчого провадження, реалізувати свої 
права. Наразі невирішеним є питання щодо статусу та місця органів ДВС 
в системі публічної адміністрації. Так, у квітні 2015 року рішенням Кабі�
нету Міністрів України було припинено діяльність Державної виконавчої 
служби України з переданням її функцій до Департаменту 2 Державної 
виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі — Департамент 
ДВС). Окрім того з набранням чинності Закону України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень ін�
ших органів» Відповідно, недостатньо чітко визначеним є статус держав�
ного виконавця, приватного виконавця, анонсованого у проектах зако�
нів про виконавче провадження. Недосконалою є низка норм права, що 
встановлюють, серед іншого, перелік рішень, які підлягають примусово�
му виконанню, визначення строків у виконавчому провадженні, забезпе�
чення доступу виконавців під час виконання рішень до державних баз 
даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію сто�
совно боржників, їх майно, доходи та кошти. Необхідним є досягнення 
справедливого балансу інтересів між захистом прав стягувачів і боржників, 
встановлення належного рівня фінансового забезпечення виконавців, 
вирішення питання заформалізованості процедур та якості інформацій�
но�технічного забезпечення тощо. Дослідження проблематики забезпе�
чення прав та свобод людини у виконавчому провадженні перебуває на 
неналежному рівні. З одного боку, питання забезпечення реалізації прав 
громадян окремими органами виконавчої влади досліджувалися у науко�
вих працях В. Б. Авер’янова, О. В. Бурцевої, В. М. Гаращука, Л. М. Дави�
денка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, К. Б. Левчен�
ко, П. С. Лютікова, О. М. Музичука, О. В. Негодченка, Д. В. Приймаченка, 
А. Й. Присяжнюка, А. О. Селіванова, О. Л. Соколенко, М. М. Тищенка 
та ін. З іншого боку, значну увагу правовому статусу учасників виконав�
чого провадження приділено в дослідженнях Р. В. Ігоніна, Ф. В. Борт�
няка, Л. В. Крупнової, Р. В. Миронюка, Н. Я. Отчак, А. І. Перепелиці та 
ін. Разом з тим цілісного уявлення про забезпечення прав людини у ви�
конавчому провадженні наразі не сформовано, що, безумовно, негативно 
позначається на стані правового регулювання механізму забезпечення прав 
3 людини у виконавчому провадженні, якому притаманна зарегульованість, 
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неузгодженість та концептуальна суперечливість. Саме цим й обумовле�
на потреба поєднання таких аспектів правового регулювання в межах 
єдиного монографічного дослідження, оскільки це сприятиме створен�
ню наукового підґрунтя для формування ефективного механізму забез�
печення прав людини під час примусового виконання адміністративних 
та судових рішень, що, в свою чергу, дозволить реально втілити у право�
застосовну діяльність положення конституційних норм та міжнародних 
(зокрема, європейських) стандартів із захисту прав людини. Наукове під�
ґрунтя для написання наукової роботи стали наукові праці В. Б. Авер’я�
нова, О. В. Бурцевої, В. М. Гаращука, Л. М. Давиденка, Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, К. Б. Левченко, П. С. Лютікова, О. М. Му�
зичука, О. В. Негодченка, Д. В. Приймаченка, А. Й. Присяжнюка, А. О. Се�
ліванова, О. Л. Соколенко, М. М. Тищенка, Р. В. Ігоніна, Ф. В. Бортня�
ка, Л. В. Крупнової, Р. В. Миронюка, Н. Я. Отчак, А. І. Перепелиці та ін. 
Нормативне підґрунтя дослідження становить чинне законодавство 
України з питань здійснення виконавчого провадження, а також законо�
давство низки іноземних держав, зокрема США, ФРН, Французької Рес�
публіки, Республіки Польща, Грузії та ін., в частині регламентації при�
мусового виконання рішень суду та публічної адміністрації. Незважаючи 
на актуальність цієї проблеми, монографічних досліджень адміністратив�
но�правового забезпечення прав людини у виконавчому провадженні 
майже не проводилося, тому є нагальна потреба в дослідженні сучасного 
стану та перспектив розвитку адміністративно�правового регулювання 
діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів, особливостей елементів цього механізму, 
а також у розробленні науково обґрунтованих пропозицій щодо удоско�
налення забезпечення прав людини у виконавчому провадженні. 



Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 
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Розділ 1 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, 

СВОБОД І ЗАКОННИХ  

ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 

1.1. Виконавче провадження як форма 
правозастосування 

Для кожної людини важлива легальна можливість захисту та відновлен�
ня її прав та свобод. Так, відповідно до ст. ст. 6 та 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод [100] кожен має право на справедли�
вий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалеж�
ним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 
будь�якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Кожен, 
чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на 
ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо 
таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повно�
важення. 

В Україні з усіх рішень, що надходять на примусове виконання до 
органів державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі — 
органи ДВС), у різні роки залишалися невиконаними від 30 % до 80 % рі�
шень судів [77]. Такий низький рівень виконання свідчить про необ�
хідність проведення комплексної та якісної перебудови всієї системи 
публічного управління взагалі та створення ефективно працюючих орга�
нів, покликаних забезпечувати права, свободи та законні інтереси осіб 
шляхом примусового виконання судових та адміністративно�юрисдик�
ційних рішень, що набули чинності. 



За загальною редакцією Л. Р. Наливайко  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ     
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Адміністративна реформа, яка проводиться в Україні, враховуючи соці�
альну, демократичну та правову спрямованість держави, принципи якої 
закріплені в Конституції [102], має відбуватися за умови здійснення певних 
кроків щодо удосконалення адміністративно�правового регулювання взає�
модії органів публічного управління та приватних осіб в Україні та потребує 
нормативного закріплення кардинально нової системи адміністративно�
процедурної діяльності публічної адміністрації, однією зі складових якої є 
процедури виконавчого провадження як різновид адміністративних проце�
дур [85, с. 135]. 

На думку переважної кількості науковців, яку ми цілком підтримуємо, 
реформування будь�якої сфери суспільного життя має розпочинатися із вдо�
сконалення існуючої або створення нової нормативно�правової бази, що  
формується за чіткою ієрархією: відповідні норми Основного закону, основ�
ний нормативноправовий акт — закон, уточнюючі підзаконні акти уряду, 
профільних органів публічної адміністрації в ієрархічній послідовності від за�
гальнодержавного до місцевого рівня. 

На жаль, формування інституту примусового виконання в Україні від�
бувалося з порушенням означеного вище системного порядку та досить по�
вільно. Між окремими етапами тривав значний проміжок часу, що поро�
джувало повсякденні труднощі, пов’язані з виконанням судових рішень. 
Так, у 1999 році Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
виконавче провадження» [163], а Міністерство юстиції України — «Інст�
рукцію про проведення виконавчих дій» [84]. Впродовж семи років ці 
акти стали базовими у діяльності органів ДВС, однак, мали прогалини та 
суттєві недоліки, що досить часто слугувало порушенням прав та інте�
ресів сторін, одним з найголовніших недоліків — тривале невиконання 
рішень суду. 

Лише у 2016 році були прийняті Закон України «Про виконавче 
провадження» та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Прийняття зазначених нормативних актів дозволило значно зміц�
нити гарантії захисту прав людини у виконавчому провадженні, оскільки 
заповнило прогалини у законодавстві, що визначало правила звернення 
стягнення на кошти і майно боржників, створило правові передумови 
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для реального і своєчасного виконання рішень судів, актів інших орга�
нів, тим самим піднявши їх ефективність та авторитет у суспільстві, а та�
кож підвищивши відповідальність осіб за своїми обов’язками. Реалізація 
цих завдань вимагала створення нових органів примусового виконання з 
відповідними повноваженнями, при цьому на момент прийняття закону 
спеціальна служба була створена, а Законом України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень ін�
ших органів» [186] було визначено правову основу її діяльності. 

Проте утворення державної виконавчої служби у системі органів 
Міністерства юстиції України, закріплене в Законі «Про державну вико�
навчу службу», на практиці було переміщенням існуючого інституту су�
дових виконавців, які діяли у складі судової системи України і фактично 
належали районним судам загальної юрисдикції, до складу органів Міні�
стерства юстиції [34]. Такі законодавчі рішення внесли плутанину в 
процес примусового виконання, який вже зазнав істотних змін, та ви�
кликали необхідність удосконалення нормативно�правового регулюван�
ня виконавчого провадження й системи органів, покликаних його здійс�
нювати. Так, 2 червня 2016 р. Верховна Рада України прийняла закон 
№ 1403�VIII «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів» [186] та № 1404�VIII «Про вико�
навче провадження» [164], котрі відображають останні тенденції рефор�
мування процедур примусового виконання рішень, які, у свою чергу, 
конче потребують детального вивчення та аналізу. 

Отже, як бачимо, створення нормативно�правових актів у сфері приму�
сового виконання є важливою, проте далеко не останньою стадією у процесі 
регулювання виконавчих правовідносин. Для безумовного виконання рі�
шень судових і інших органів правові норми, втілені у даних актах, мають бу�
ти реалізовані належним чином, тобто компетентними суб’єктами даних 
правовідносин у передбачений законом спосіб. І хоча виконавче проваджен�
ня безпосередньо і не пов’язано з вирішенням питання про захист законних 
прав, свобод та законних інтересів особи, на користь якої розглянуто справу 
про правопорушення чи спір про право, але саме при його здійсненні відбу�
вається реальний захист та відновлення порушеного права, накладення на 
винного засобів стягнення [147]. Тобто саме при здійсненні виконавчого 



За загальною редакцією Л. Р. Наливайко  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ     

 
 

 10

провадження втілюються у життя заходи, якими й досягається правозабезпе�
чувальний ефект, що підкреслює його найважливіше значення у правореалі�
заційних процесах. 

Тому вважаємо за необхідне визначитись із значенням примусового ви�
конання як необхідної умови реалізації індивідуальних правових актів. При 
цьому для розкриття змісту категорії «реалізація норм права» вважаємо за до�
цільне звернутися до наукового базису всієї системи права — до загальної 
теорії права. 

У теорії права поширено визначення, згідно з яким норма права — це 
загальнообов’язкове формально визначене правило поведінки суб’єкта 
права, яке містить в собі державно�владне веління нормативного харак�
теру, встановлюється, санкціонується і забезпечується державою для 
регулювання суспільних відносин [104, с. 25]. Інакше кажучи, норма пра�
ва — це правило поведінки, якого повинен додержуватися суб’єкт права. 
Зазначимо, що для успішного функціонування права в умовах громадян�
ського суспільства недостатньо лише самого створення норми права. 
Головне, щоб приписи правових норм здійснювались, реалізовуючись у 
соціальних відносинах; саме реалізація норм права визначає, якою мірою 
в державі створено реальний правопорядок і забезпечено свободу особи�
стості. Іншими словами, мета процесу правореалізації — ефективна 
об’єктивація приписів правових норм у правомірній поведінці правових 
суб’єктів. 

Термін «реалізація» (від англ. «realization» — здійснення) визнача�
ється як здійснення будь�чого, перетворення абстрактного в реальне, 
проведення в матеріальний світ проекту, ідеї, наміру і т. д. 

На думку В. Н. Протасова, реалізація права — «це процес перекладу 
його норм у іншу якість — якість правомірної поведінки: використання 
властивостей права для досягнення потрібного соціального результату. 
Тому реалізація права може бути визначена як здійснення, втілення у 
життя (в дійсність) принципів і розпоряджень права» [196, с. 74]. На наш 
погляд, у цьому визначенні поза увагою дослідника залишено дуже важливий 
аспект: роль держави як головного регулятора правовідносин у суспільстві, 
адже саме державні приписи виступають межами, всередині яких виникає 
правове поле реалізації зазначених «принципів і розпоряджень». 



Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 

 
 

 11

На нашу думку, досить вдалою є позиція тих науковців, хто ви�
значає реалізацію права як діяльність органів державної влади, поса�
дових осіб, громадян щодо втілення в життя принципів і норм права 
[36, с. 26]. 

Норми права зазвичай реалізуються в межах відносин, учасниками 
яких є носії конкретних суб’єктивних юридичних прав і обов’язків один 
щодо одного. При цьому реалізація суб’єктивних прав одних суб’єктів 
залежить від здійснення певних юридично значущих дій іншими суб’єк�
тами, тобто від виконання останніми своїх обов’язків. Наслідок реаліза�
ції відповідних норм права виступає у формі виникнення, зміни або при�
пинення конкретних правовідносин. 

Реалізація права, очевидно, складний процес, який відбувається в 
декілька етапів. Процес реалізації права складається з, по�перше, зве�
дення принципів і норм природного права в ранг законів держави, 
тобто нормотворчого процесу; по�друге, із засобів та заходів діяльності 
органів державної влади, посадових осіб, громадських об’єднань, гро�
мадян, чия поведінка безпосередньо об’єктивує зміст юридичних норм, 
об’єднуючи у суспільних відносинах процеси здійснення суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. За прикладами інших процесуальних га�
лузей права (таких як господарський, адміністративний та інші проце�
си), можна стверджувати, що під впливом норм матеріального права 
можуть виникнути, трансформуватись норми процесуальні, у зв’язку з 
чим виникає потреба й можливість корекції процесуального права зага�
лом [111, с. 114]. 

Реалізація права в аспекті примусового виконання також потребує 
зв’язку між процесами правотворення і безпосереднього втілення в жит�
тя правових норм у конкретних соціальних відносинах. Реалізація поло�
жень правових норм у площині примусового виконання здійснюється, 
наприклад, у ході відкриття виконавчого провадження, виявлення майна 
боржника, здійснення заходів щодо його збереження з метою забезпе�
чення виконання законного рішення суду чи іншого уповноваженого 
органу тощо. 

У літературі зазвичай виокремлюють такі форми реалізації правових 
норм: використання (здійснення) суб’єктивних прав, виконання юридичних 
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обов’язків, дотримання юридичних заборон і застосування норм права 
як особлива форма правореалізації. 

Використання суб’єктивних прав фактично являє собою здійснення 
суб’єктами індивідуальних прав, які закріплені в нормативно�правових 
актах, тобто активну правомірну поведінка суб’єкта, що здійснює свої 
права, вільно обираючи сферу діяльності для досягнення певної мети 
відповідно до приписів закону. Стосовно виконавчого провадження 
прикладом використання суб’єктивних прав може слугувати надання 
стягувачем виконавчого документа до органів ДВС для примусового 
виконання. 

Виконання юридичних обов’язків, закріплених у нормативно�пра�
вових актах, на відміну від використання суб’єктивних прав будується на 
зобов’язанні суб’єктів права вчиняти передбачені нормами права дії не�
залежно від власного бажання. Щодо примусового виконання зазначимо 
зв’язок виконання юридичних обов’язків (точніше, невиконання як 
окремого його різновиду) з таким наслідком правореалізації, як виник�
нення правовідносин: саме недотримання суб’єктами права індивідуаль�
них правових актів зазвичай слугує фактичною правовою підставою для 
відкриття виконавчого провадження. 

Чергова форма правореалізації — дотримання юридичних заборон — 
являє собою обов’язок суб’єктів права виконувати приписи юридичних 
норм, які забороняють вчинення певних дій; простіше кажучи, суб’єкт 
права повинен утримуватися від вчинення дій, які завдають шкоди особі 
й суспільству. 

Використання юридичних прав, дотримання юридичних обов’язків 
і виконання приписів норм права в науковій літературі визначають як 
«форми безпосередньої реалізації права», через те що приписи юридич�
них норм втілюються у життя безпосередніми діями акторів суспільно�
правових відносин. Але реалії доводять, що форми безпосередньої реалі�
зації права не завжди виявляються достатніми для повного здійснення 
правових норм. У деяких ситуаціях процес правореалізації потребує 
втручання компетентних органів державної влади. У такому разі виникає 
необхідність в особливій формі реалізації права — у застосуванні право�
вих норм. 
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Отже, враховуючи вищенаведене, можна визначити правореалізацію як 
діяльність зі втілення приписів правових норм у правомірній поведінці 
суб’єктів права через використання ними передбачених правовими актами 
суб’єктивних прав, виконання юридичних обов’язків та дотримання заборон 
добровільно або за допомогою застосування норм права органами, уповнова�
женими державою. 

Таким чином, застосування правових норм (правозастосування) є 
особливою формою реалізації права. У сучасній юридичній літературі зу�
стрічається значна кількість думок щодо визначення даного поняття. 
Так, О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко групують їх у такий спосіб: 1) право�
застосування як особлива форма реалізації права, яка здійснюється дер�
жавними та громадськими організаціями в межах їх компетенції у формі 
владно�організуючої діяльності з конкретизації норми права; 2) правоза�
стосування як форма реалізації права, яка включає юридично�організа�
ційну діяльність держави з втілення правових норм стосовно конкретних 
суб’єктів; 3) правозастосування як владна діяльність органів держави чи 
інших органів, повноваження яких делегує держава, які видають індиві�
дуальні акти на основі норм права [75, с. 135]. Зазначимо, що ми вважає�
мо найбільш розгорнутою та аргументованою останню позицію, розумі�
ючи правозастосування як прояв владної діяльності держави, уособленої у 
вигляді компетентних органів та уповноважених посадових осіб, стосов�
но підготування та ухвалення в юридичній справі конкретних правових 
актів на базі юридичних фактів та правових норм. 

Для розширення розуміння змісту досліджуваного правового яви�
ща слід вказати такі ознаки правозастосування: 1) це юридична діяль�
ність, здійснювана посадовими особами органів публічної адміністра�
ції; 2) цій діяльності притаманний імперативно�владний характер, 
оскільки за невиконання актів, які видаються у процесі правозасто�
сування, може мати місце застосування заходів державного примусу; 
3) зазначена діяльність завжди має активний характер та спрямована на 
виникнення, зміну або припинення правовідносин; 4) вона здійсню�
ється в особливих процесуальних формах та завершується прийняттям 
індивідуальних правозастосовних актів, що містять індивідуально�кон�
кретизовані приписи. 
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Правозастосовна діяльність спрямована на вирішення таких за�
вдань: а) організація виконання приписів правових норм через змушення 
до правомірної поведінки; б) забезпечення реакції з боку державних ор�
ганів на порушення приписів норм права [3, с. 191]. 

Враховуючи зазначені вище ознаки, мету, завдання, дефініцію по�
няття «правозастосування», а також приписи норм статей 1, 3, 4, 6, 7, 
15 Закону України «Про державну виконавчу службу» [186], статей 1, 2, 
5, 7, 11, 17, 32, 89, 90 Закону України «Про виконавче провадження» 
[164], норми «Інструкції з організації примусового виконання рішень» 
[83], можна беззаперечно стверджувати, що діяльність уповноважених 
посадових осіб щодо здійснення примусового виконання є правозасто�
совною. Для обґрунтування цього твердження доречно дослідити харак�
терні ознаки зазначеного правового явища крізь призму особливостей 
здійснення виконавчого провадження. 

Як зазначають науковці, виконання приписів правових норм завжди 
реалізується через правову поведінку. Загальновідомо, що існують при�
наймні два види правової поведінки: правомірна поведінка та неправо�
мірна поведінка (правопорушення). Держава, як уже було сказано, є га�
рантом виконання норм права. Вона стимулює правомірну поведінку й 
негативно реагує на акт учинення правопорушення. Така негативна ре�
акція досить часто знаходить прояв у юридичній відповідальності, є не�
залежною від волі правопорушника і має державно�примусовий характер 
[219, с. 597]. Обов’язковою умовою настання юридичної відповідальності 
є її застосування уповноваженими на те посадовими особами органів 
публічної адміністрації з додержанням встановленої процедури — прова�
дження. 

Логіка нашого дослідження вимагає об’єктивного висвітлення 
процесів правозастосування, для чого необхідне визначення змісту та 
правової природи правової категорії «провадження». Провадженням як 
категорією суспільного життя словникові джерела називають «суспіль�
ний процес створення матеріальних благ, який охоплює як виробничі 
сили суспільства, так і виробничі відносини людей» [145, с. 602]. Але, 
як вдало зазначає Д. Приймаченко, подібне визначення провадження 
як правової категорії «не є вдалим для мети владно�розпорядчої,  
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адміністративно�юрисдикційної діяльності уповноважених державою 
органів, тому що не відображає усіх ознак та особливостей даного яви�
ща» [156, с. 21]. 

Не можемо не погодитися з думкою науковців, які вважають катего�
рію «провадження» найбільш дослідженою в галузі адміністративного 
права, тому що вона виступає найважливішою категорією адміністратив�
ного процесу [108, с. 211]. 

Питання визначення змісту поняття адміністративного проваджен�
ня знаходить у науці адміністративного права різну аргументацію. 

Так, на думку А. П. Коренева, адміністративне провадження — це 
«система норм, які регламентують порядок розгляду і вирішення тих або 
інших однорідних груп управлінських справ» [105, с. 250]. 

Л. Л. Попов розглядає адміністративне провадження як нормативно 
врегульований порядок здійснення процесуальних дій, що забезпечує 
законний і об’єктивний розгляд і вирішення індивідуальних адміністра�
тивних справ, об’єднаних спільністю предмета [3, с. 112]. 

Згідно з поглядами О. В. Кузьменко, адміністративне провадження — 
це «вид адміністративного процесу, який регламентує адміністративно�
процесуальними нормами діяльність публічної адміністрації щодо реалі�
зації матеріальних норм, котра відбувається в ході розгляду нею індиві�
дуальних справ» [108, с. 212]. 

Адміністративне провадження, на переконання Д. Н. Бахраха, є 
особливим видом адміністративно�процесуальної діяльності з розгляду 
справ певної категорії на основі загальних і спеціальних процесуальних 
норм [23, с. 307]. Цю ж позицію обстоює й В. К. Колпаков, характери�
зуючи адміністративне провадження як адміністративно�процесуальну 
діяльність (сукупність процесуальних дій) компетентного суб’єкта, що 
здійснюється в межах конкретної адміністративної справи для її вирі�
шення [98, с. 277]. 

Вважаємо найбільш слушною останню точку зору, оскільки адміні�
стративне провадження — це різновид владної діяльності адміністратив�
них і судових органів з розгляду адміністративних справ, що іменується 
адміністративним процесом, який, у свою чергу, визначається як урегу�
льована нормами адміністративно�процесуального права діяльність 
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виконавчо�розпорядчих органів держави, їх посадових осіб, інших упов�
новажених на те суб’єктів, спрямована на реалізацію норм права в ході 
розгляду індивідуально�конкретних справ [6, с. 189]. 

Отже, ми, як і більшість науковців, пропонуємо розуміти адмініст�
ративне провадження саме як складову адміністративного процесу, під�
креслюючи, що адміністративний процес, будучи поліструктурним яви�
щем, охоплює різні види адміністративних проваджень. При цьому для 
кожного з видів провадження характерні особливі ознаки, детерміновані 
специфікою розв’язуваних в його межах конкретних справ, характерис�
тиками виникаючих при цьому адміністративно�процесуальних від�
носин. 

Проте, зважаючи на багатоаспектність і різну галузеву урегульова�
ність юридичних фактів, що викликають необхідність здійснення право�
застосування через заходи адміністративного примусу до правомірної 
поведінки суб’єктів правовідносин у межах певного виду провадження, 
не можемо оминути увагою питання щодо визнання виконавчого про�
вадження різновидом адміністративних проваджень, а відтак і частини 
безпосередньо адміністративного процесу. 

Є. М. Гришко зазначає, що виконавче провадження є процесуаль�
ною формою, яка «гарантує примусову реалізацію рішень суду та інших 
юрисдикційних органів, реалізацію підтвердження ними прав та обов’яз�
ків суб’єктів матеріальних правовідносин», тобто саме у «виконавчому 
провадженні здійснюється остаточний захист прав громадян та юридич�
них осіб…» [58]. О. М. Капля, Н. Я. Отчак вважають виконавче прова�
дження одним з «найскладніших видів процесуальної діяльності в сучас�
ному юридичному процесі», значення якого полягає у: гарантії фактич�
ної реалізації рішень юрисдикційних органів; завершенні діяльності 
відповідних органів щодо «захисту суб’єктивних прав громадян та орга�
нізацій»; забезпеченні «зміцнення законності у сфері матеріально�право�
вих відносин»; сприянні виховання «громадян та посадових осіб у дусі 
виконання законів України» [86, с. 222; 149, с. 331]. В. В. Ярков визна�
чає, що виконавче провадження є «системою юридичних дій, які в суку�
пності створюють юридичну діяльність, яка реалізується на заключній 
стадії судового або іншого юрисдикційного процесу та у сфері діяльності 
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органів виконавчої влади» [260, с. 55]. М. П. Омельченко, М. Й. Штефан, 
С. М. Штефан під виконавчим провадженням розуміють «врегульовані 
законодавством Українисуспільні відносини, що виникають і реалізу�
ються в процесі примусового виконання між органами державної вико�
навчої служби і посадовими особами, які здійснюють примусову реаліза�
цію рішень, ухвал, постанов судових і несудових органів, з одного боку, 
та між особами, котрі беруть участь у виконавчому провадженні і залуча�
ються до проведення виконавчих дій — з іншого боку, на підставах, у 
спосіб та в межах, встановлених законом» [251, с. 5]. Ю. Г. Вдовина про�
понує розуміти виконавче провадження як діяльність виконавців та 
інших учасників правовідносин, які складаються у процесі реалізації ви�
конавчих листів та інших виконавчих документів шляхом державного 
примусу [45]. 

Цілком підтримуємо висловлені думки зазначених науковців щодо 
визнання процесуального характеру діяльності компетентних органів з 
примусового виконання судових та несудових рішень. Також неможливо 
не погодитись із зазначеними позиціями з точки зору особливого та ви�
няткового значення виконавчого провадження як різновиду правозасто�
совної процесуальної діяльності, спрямованої на реальне й остаточне за�
безпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів правовідносин. 
Проте питання щодо належності даного виду проваджень саме до адміні�
стративних залишається поза увагою даних правників, що викликає 
необхідність подальшого обґрунтування цього твердження. 

Деякі вчені взагалі не зараховують виконавче провадження до адмі�
ністративного процесу, пояснюючи це тим, що правовідносини у вико�
навчому провадженні складають предмет наукових досліджень в різних 
галузях права, зокрема цивільного, господарського, адміністративного та 
їх процесах, наголошуючи на тому, що прийняті в межах врегульованих 
даними галузями норм індивідуальні рішення судових та несудових орга�
нів мають примусово виконуватись державними виконавцями. Напри�
клад, як зазначає В. К. Колпаков, виконавче провадження організаційно 
і нормативно виокремлено у самостійний юридичний інститут виконав�
чого провадження: «…логіка діалектико�правового підходу до розгляду 
досліджуваної проблеми ставить виконавче провадження у площину 
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правового регулювання суспільних відносин за схемою: норми матеріа�
льного — процесуального — виконавчого права, тобто правове регу�
лювання; вирішення справ; виконання рішень» [98, с. 249]. Не можемо 
погодитись із даною позицією, оскільки вищезазначені галузі права вре�
гульовують порядок прийняття рішення як індивідуального правового 
акта, обов’язкового для виконання задля забезпечення правопорядку в 
певній сфері суспільного життя. Відмова від добровільного виконання 
такого рішення як вид неправомірної поведінки окремого суб’єкта ста�
новить юридичний факт — підставу виникнення правовідносин при�
мусового виконання, які, у свою чергу, мають відбуватися у площині ви�
конавчого провадження, загальні правила та процедури якого, а також 
правовий статус та компетенція органів, наділених правом застосовувати 
заходи адміністративного примусу в його межах, визначені спеціальними 
законами. 

Розвиваючи дану теорію, інша група вчених, серед яких Ю. В. Біло�
усов, С. В. Щербак, О. О. Чумак, спираючись на розпорошеність норм, 
що регулюють процедури виконавчого провадження, наполягає на існу�
ванні окремого виконавчого процесу як комплексного, міжгалузевого 
правового інституту. Так, О. О. Чумак обґрунтовує таку позицію тим, що 
із розвитком суспільних, економічних та господарських, цивільних, адмі�
ністративних правових відносин відповідно розвиваються і ускладнюють�
ся правовідносини, що складаються у сфері примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів. Внаслідок цього збільшується кількість 
видів проваджень у межах процесу із реалізації відповідними органами 
повноважень із примусового виконання рішень, що й зумовило форму�
вання виконавчого процесу, який і складають різноманітні види вико�
навчих проваджень [244]. 

Проте, зважаючи на адміністративно�юрисдикційний характер пра�
возастосовної діяльності спеціально уповноважених органів у межах 
виконавчого провадження, а також наявність у неї всіх рис саме адмініс�
тративно�процесуального провадження, вважаємо виділення окремого 
виконавчого процесу недоцільним. Додаткову аргументацію на користь 
нашої думки знаходимо у праці М. Я. Масленікова, який вважає, що «про�
цесуальні дії правозастосовних органів (посадових осіб) щодо застосування 
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всіх передбачених законом заходів адміністративного примусу неможливо 
«вписати» в одне провадження. Для виділення відповідних процесуаль�
них дій в окреме провадження необхідно враховувати не тільки зовніш�
ню «подібність» цих дій, але й зміст і характер, специфіку таких дій, 
особливість, нетиповість порівняно з типовими процесуальними діями» 
[125, с. 12—16]. Належність виконавчого провадження до адміністратив�
них процедур обґрунтовує й Р. В. Миронюк, зазначаючи, що «звертаючи 
увагу на зміст і характер дій, які вчинюються у ході виконання постанов 
про накладення стягнень, самостійні завдання, що не співпадають з ін�
шими стадіями адміністративно�юрисдикційного процесу, визначене 
коло учасників, характерних тільки для даного виду діяльності, визначе�
ну процедуру», виконавче провадження слід вважати специфічним різ�
новидом адміністративного процесу [131, с. 82]. 

Адміністративне провадження у складі адміністративного процесу 
являє собою процедурну діяльність компетентних осіб із вирішення од�
норідних індивідуально�конкретних справ. Про входження провадження 
до системи адміністративного процесу додатково свідчить одночасна 
наявність таких критеріїв: 
• особливий характер вирішуваних індивідуально�конкретних справ 

стосовно правовідносин, що регулюються; 
• відокремлене нормативне закріплення порядку вирішення зазначе�

них справ; 
• наявність стадій, послідовних етапів вирішення вказаних справ. 

Щодо включення виконавчого провадження до адміністративних 
проваджень за першим критерієм треба зазначити, що особливий харак�
тер справи із примусового виконання визначають саме правовідносини у 
виконавчому провадженні, які є логічним продовженням судових чи ад�
міністративних правовідносин на завершальному етапі їх реалізації. Ці 
правовідносини виникають, змінюються та зникають на іншому, більш 
пізнішому відрізку часу й регламентуються іншим правовими приписа�
ми, крім того, для їхнього врегулювання використовуються інші методи, 
як правило, адміністративного характеру [253, с. 54]. 

Тому, розглядаючи сутність правовідносин, що виникають у вико�
навчому провадженні, цілком підтримуємо позицію тих науковців, хто 
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вважає, що правовідносини, що складаються при примусовому виконан�
ні рішень суду та інших юрисдикційних органів, є адміністративно�про�
цесуальними. Зазначена позиція може бути обґрунтована шляхом аналізу 
основних властивостей, притаманних адміністративно�процесуальним 
відносинам, крізь призму їх наявності у досліджуваних правовідносинах. 

Адміністративно�правові відносини, на думку Д. Н. Бахраха [22,  
с. 21], — це врегульовані нормами адміністративного права суспільні 
відносини, що виникають у сфері діяльності виконавчої влади. Аналіз 
наукових досліджень дозволяє зробити висновок, що вчені не виокрем�
люють поняття «адміністративно�процесуальні правовідносини», факти�
чно розуміючи під їхніми особливостями ознаки адміністративного про�
цесу в цілому [7, с. 184]. 

Спираючись на наукові розробки Л. Коваль [91, с. 19], Н. Саліщевої 
[206, с. 44�45], Р. Ігоніна [81, с. 16�23], можна виокремити характерні 
ознаки адміністративно�процесуальних відносин та дослідити їхній про�
яв у правовідносинах у межах виконавчого провадження. 

1. Наявність органу, наділеного державою владними повноважен�
нями, як неодмінного суб’єкта правовідносин. У досліджуваних право�
відносинах таким представником такого органу є 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, приватний вико�
навець — громадянин України, уповноважений державою здійснювати 
діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому 
законом. Відсутність паритету суб’єктів правовідносин у виконавчому 
провадженні цілком дозволяє називати їх владними. 

Неможливо залишити поза увагою той факт, що в результаті рефор�
мування системи органів публічного адміністрування в Україні в рамках 
Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» [177] та Коаліційної угоди 
2014 р. [226] в Україні створено інститут приватних виконавців, яким 
держава на визначених умовах делегуватиме свої владні повноваження в 
межах виконавчого провадження. Вважаємо, що участь у зазначених 
правовідносинах приватного виконавця замість державного аж ніяк не 
суперечитиме владному характеру даних правовідносин, тому що дані 
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особи матимуть всі повноваження, притаманні державним службовцям, 
на підставі і в порядку, визначеному законами України. 

2. Суб’єкти адміністративних правовідносин не є рівноправними 
особами. В адміністративному процесі беруть участь дві сторони: орган 
публічної адміністрації або його посадова особа та інший суб’єкт, не під�
порядкований в адміністративному аспекті даному державному органу. 
Таку позицію підтримують багато вчених; серед них В. М. Шерстюк, 
який вказує на специфіку суб’єктного складу правовідносин виконавчо�
го провадження [248, с. 13], та І. М. Зайцев, котрий зазначає, що «основ�
ними процесуальними фігурами стають стягувач і боржник» [74, с. 16]. 
Однак, зважаючи на правовий статус та наявність владних повноважень 
державного виконавця як безумовного лідируючого суб’єкта даних пра�
вовідносин, слід зауважити, що саме він покликаний своїми діями, з од�
ного боку, забезпечити відновлення порушених боржником законних 
прав стягувача в натурі, а з іншого — дотримати законних прав боржника 
під час примусового виконання покладених на нього зобов’язань. Тому 
вважаємо, що суб’єкти даних правовідносин апріорі є нерівноправними 
у своїх правах та обов’язках. Коло прав, свобод та законних інтересів ко�
жного з учасників визначається його роллю у виконавчому провадженні 
та має бути чітко окреслене законодавством. 

3. Зміст досліджуваних відносин складають особливі (процесуальні) 
права та обов’язки сторін адміністративно�правового спору або процесу�
альні права та обов’язки осіб при застосуванні уповноваженим держав�
ною органом заходів адміністративного примусу. Зміст правовідносин у 
виконавчому провадженні полягає в правах та обов’язках державного ви�
конавця з примусового виконання виконавчого документа, який реа�
лізовується в межах адміністративно�правових методів і форм, прав і 
обов’язків боржника та стягувача, а також інших суб’єктів виконавчого 
провадження. 

4. Досліджувані правовідносини можуть виникати з ініціативи одні�
єї сторони незалежно від волевиявлення іншої. Зазначена риса цілком 
притаманна правовідносинам у виконавчому провадженні. Так, рішення 
про вчинення тих чи інших процесуальних дій в межах провадження 
приймаються виконавцем незалежно від волевиявлення боржника; 
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законні вимоги щодо виконання рішень обов’язкові для всіх органів, ор�
ганізацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території Украї�
ни [164, ст. 18] незалежно від їх волевиявлення. Як специфічний прояв 
даної ознаки необхідно враховувати те, що без згоди стягувача викона�
вець не має права відкрити виконавче провадження. У випадку коли про�
курор або орган чи інша особа, якій законами України надано право зве�
ртатися до суду за захистом прав інших осіб, звертається із заявою про 
відкриття виконавчого провадження, виконавець повинен повідомити 
про це стягувача і лише за його згодою відкрити виконавче провадження, 
що знову ж таки відбувається без волевиявлення боржника. 

5. Правозобов’язаний суб’єкт повинен виконувати свої обов’язки 
під загрозою санкцій у вигляді юридичної відповідальності. Специфічна 
риса цих процесуальних відносин — можливість їхньої примусової реалі�
зації безпосередньо органом публічного адміністрування, який має для 
цього необхідні владні повноваження, закріплені законом. Відповідно до 
ч. 4 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги вико�
навця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території Украї�
ни. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповіда�
льність, передбачену законом. [164]. До того ж відповідальність у вико�
навчому провадженні є адміністративною і передбачається нормами 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 188�13 
«Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного ви�
конавця» [94]). 

6. Юридичним фактом, що спричиняє виникнення правовідносин, 
є юридичний акт уповноваженого органу індивідуального значення, що 
набрав чинності. Юридичними фактами — причинами виконавчого про�
вадження слугують виключно передбачені законом і такі, що здійсню�
ються у визначеній формі та у певні строки, процесуальні дії державного 
виконавця, суду та інших суб’єктів виконавчого провадження. При цьо�
му вважаємо за доцільне згадати думку Р. В. Ігоніна щодо обов’язковості 
врахування таких юридичних фактів, як події. За загальним правилом, у 
виконавчому провадженні події є підставою для виникнення, зміни чи 
припинення правовідносин, здебільшого в юридичному складі із процесу�
альними діями. Наприклад, смерть особи під час здійснення виконавчого 
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провадження сама по собі не змінює правовідносин, для цього необхідно 
здійснення певних процесуальних дій [82]. 

Підбиваючи підсумки зазначеному, ще раз підкреслимо, що право�
відносини, які виникають під час примусового виконання рішень судів 
та інших юрисдикційних органів, за юридичною природою слід вважати 
адміністративними. 

Про основне нормативно�правове забезпечення виконавчого про�
вадження як другий критерій його включення до системи адміністратив�
ного процесу вже йшлося раніше. Зауважимо, що окрім Законів України 
«Про виконавче провадження» [164], «Про органи та осіб, які здійсню�
ють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [186], 
Інструкції з організації примусового виконання рішень [83], існують ін�
ші підзаконні акти на кшталт положень чи порядків, у яких міститься ал�
горитм здійснення відповідних адміністративних процедур виконавчого 
провадження. Деякі норми, які регулюють виконавче провадження, міс�
тяться в ЦПК України, в ГПК України, в КАС України, КпАП України 
тощо. Вони головним чином визначають функції суду у виконавчому 
провадженні або встановлюють специфіку виконавчого провадження 
конкретних рішень, винесених компетентними органами в межах тієї чи 
іншої галузі права. 

Така розпорошеність правових приписів, що регламентують проце�
дури примусового виконання, є ще однією з причин наукових дискусій з 
приводу галузевої належності виконавчого провадження. Так, група ав�
торів�процесуалістів називає виконавче провадження завершальною ста�
дією господарського (М. В. Амельченко [14], Д. М. Притика [159] та ін.), 
цивільного (М. Й. Штефан [250], П. П. Заворотько [71] та ін.) або адміні�
стративного (В. Д. Сорокін [212]) судового процесу [137]. 

Основним аргументом прихильників даної концепції є пряма вказі�
вка на це у нормативному визначенні виконавчого провадження у ст. 
1 Закону України «Про виконавче провадження» як завершальної стадії 
судового провадження. Інші аргументи прихильників зазначеної позиції 
в узагальненому вигляді зводяться до посилання на те, що виконання су�
дових рішень з радянських часів регулювалось розділом 5 «Виконання судо�
вих рішень» Цивільного процесуального кодексу УРСР від 18.07.1963 р. [239], 
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а пізніше — окрім законів України «Про виконавче провадження» та 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рі�
шень і рішень інших органів» також і розділом 14 «Виконання рішення, 
ухвали, постанови» Господарського процесуального кодексу України 
[56], розділом 6 «Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 
рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)» і 
розділом 7 «Судовий контроль за виконанням судових рішень» Цивіль�
ного процесуального кодексу України [238] та розділом 5 «Процесуальні 
питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних 
справах» Кодексу адміністративного судочинства України [93]. 

Абсолютно не погоджуємось із даною думкою та цілком підтримує�
мо контраргументи, висунуті та обґрунтовані С. Я. Фурсою, С. В. Щер�
бак та вдало узагальнені О. Науменко: по�перше, ключовим та лідирую�
чим суб’єктом правовідносин у межах виконавчого провадження, що вже 
неодноразово доводилося раніше, є саме державний виконавець, приват�
ний виконавець, а суд як обов’язковий суб’єкт таких правовідносин 
залучається лише за необхідності його участі; по�друге, коло учасників 
виконавчого провадження, їхній правовий статус, підстави та порядок 
участі у виконавчих діях відмінні від суб’єктів судового процесу та регла�
ментовані спеціальними нормативними актами; по�третє, примусовому 
виконанню в межах виконавчого провадження підлягають не тільки рі�
шення суду, а й постанови й рішення інших юрисдикційних органів, 
перелічених ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження»; по�чет�
верте, якщо всі стадії судового процесу спрямовані на прийняття акта 
правосуддя — судового рішення і центральне місце серед них посідає су�
дове засідання, то виконавче провадження спрямоване на реальне, своє�
часне, повне і неупереджене виконання судового рішення. «Тут центр 
тяжіння переноситься на виконавчі дії, що здійснюються державним 
виконавцем», — як вдало зауважила О. Науменко [137]. 

Аналіз вищезгаданих норм ГПК, ЦПК, КАС України дає можли�
вість дійти висновку, що вони регламентують не саму процедуру приму�
сового виконання судових рішень, а окремі процесуальні питання, що 
пов’язані з їх виконанням і віднесені до безпосередньої компетенції суду, а 
примусове виконання судових та несудових рішень регулюється окремими 



Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 

 
 

 25

нормативними актами (передусім Законами України «Про виконавче 
провадження» [164] і «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів» [186]. 

Щодо нормативного визначення виконавчого провадження як за�
вершальної стадії судового процесу, то вважаємо це невдалою спробою 
нормотворців підкреслити важливість завершення будь�якого судового 
процесу реальним виконанням судових рішень. Адже в ст. 1 Закону 
«Про виконавче провадження» виконавче провадження визнається не 
як «примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб)», а 
визначається через «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 ме�
жах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими норма�
тивно�правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та 
інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону під�
лягають примусовому виконанню (далі — рішення)» [164, ст. 1]. Тому 
вважаємо, що основний акцент слід робити саме на визначенні ви�
конавчого провадження як специфічної правозастосовної діяльності 
спеціально уповноважених органів, спрямованої на забезпечення реа�
лізації прав та інтересів осіб, законність яких було підтверджено судо�
вим чи іншим юрисдикційним рішенням, шляхом його примусового 
виконання в межах повноважень та у спосіб, визначений чинним зако�
нодавством. 

Аналізуючи нормативне регулювання виконавчого провадження як 
правозастосовної діяльності спеціально уповноважених державою орга�
нів, неможливо лишити поза увагою розроблену на виконання Стратегії 
сталого розвитку «Україна–2020» [177] Концепцію реформування систе�
ми органів державної виконавчої служби [103], яка передбачає два етапи: 
системне вдосконалення процедури примусового виконання рішень та 
запровадження змішаної системи примусового виконання рішень шля�
хом введення інституції приватних виконавців. На аргументування такої 
позиції зазначається, що «на сьогодні сучасні реалії потребують прийняття 
нових законів, які концептуально по�новому визначатимуть механізм право�
вого регулювання у сфері примусового виконання рішень, що підвищить 



За загальною редакцією Л. Р. Наливайко  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ     

 
 

 26

ефективність виконання рішень органами примусового виконання рішень 
та покращить статистичні показники у роботі органів державної вико�
навчої служби» [151]. 

Очевидно, що процес виконавчого, як і будь�якого іншого, прова�
дження завжди складається із послідовності дій, у нашому випадку — дій 
виконавця від відкриття виконавчого провадження до його закінчення. 
Тобто виконавчому провадженню, як і будь�якій правозастосовній діяль�
ності, притаманна стадійність, що означено як третій критерій його на�
лежності до адміністративного процесу. 

Д. Бахрах під стадіями адміністративного процесу розуміє комплекс 
процесуальних дій, згрупованих за безпосередніми цілями і завданнями; 
особливим колом учасників і специфікою їхнього правового статусу; ко�
лом юридичних фактів; правовими результатами та їхнім процесуальним 
оформленням [22, с. 155]. Цілком приймаючи дані характеристики, 
вважаємо, що для об’єднання кола процедур адміністративного прова�
дження взагалі та виконавчого зокрема в окрему стадію процесу правоза�
стосування необхідно також враховувати загальну логічну послідовність 
вчинення всіх процедурно�процесуальних дій, їх спільну спрямованість 
на вирішення окремих проміжних цілей, досягнення яких у своїй сукуп�
ності має на меті досягнення необхідного результату — вирішення спра�
ви по суті (у виконавчому провадженні — виконання окремого рішення 
суду чи уповноваженого органу в натурі). 

Керуючись зазначеними вище положеннями, стадію виконавчого 
провадження можна визначити як групу логічно послідовних процесуа�
льних дій суб’єктів виконавчого провадження, об’єднану спільною спря�
мованістю на досягнення окремої проміжної цілі щодо примусового 
виконання рішення суду чи іншого уповноваженого органу як кінцевої 
мети виконавчого провадження. 

Відсутність норм, які б чітко визначали кількість, найменування, 
зміст стадій у тому чи іншому адміністративному провадженні, зокрема і 
виконавчому, зумовлює залежність даного питання від, образно кажучи, 
«дослідницької оптики» того чи іншого науковця. Отже, в різних літера�
турних джерелах можна зустріти найрізноманітніші варіанти вирішення 
питання щодо стадій виконавчого провадження. 
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Як правило, дослідники, що вивчають виконавче провадження, ви�
окремлюють такі його стадії, назви яких несуттєво відрізняються, що не 
позначається на їхньому змісті: 
1. Відкриття виконавчого провадження та проведення підготовчих 

дій, зокрема надання можливості для добровільного виконання. 
2. Здійснення виконавчого провадження, що включає в себе вжиття 

всіх необхідних передбачених законом заходів для примусового ви�
конання судового чи юрисдикційного рішення. 

3. Завершення виконавчого провадження у зв’язку із виконанням за�
значеного рішення в натурі чи з інших підстав, наведених у Законі 
України «Про виконавче провадження». 
В цілому підтримуючи саме таку позицію, вважаємо, що здійснення 

підготовчих дій та надання боржникові можливості для добровільного 
виконання рішення потрібно виділити в окрему стадію провадження, яка 
має вагоме значення та специфічні цілі, спрямовані не тільки на забезпе�
чення відновлення прав стягувача, а є засобом забезпечення прав, свобод 
та законних інтересів боржника саме в виконавчому провадженні. 

Окрім цього, не можемо залишити поза увагою думки деяких нау�
ковців щодо виділення у виконавчому провадженні таких стадій, як ста�
дія оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових 
осіб органів державної виконавчої служби та стадія контролю та нагляду 
за діяльністю примусового виконавця з боку вищестоящого керівництва 
та прокуратури [130, с. 104]. З огляду на таку характеристику стадійності 
провадження, як логічна послідовність, черговість стадій та вчинюваних 
в їх межах дій, вважаємо, що зазначені процедури недоцільно виділяти в 
окремі стадії, оскільки дії та рішення примусового виконавця можуть бу�
ти оскаржені та повинні контролюватися на будь�якій стадії здійснення 
виконавчого провадження або по його завершенні в порядку, встановле�
ному чинним законодавством. 

Отже, на нашу думку, можна запропонувати нормативне закріплен�
ня таких стадій виконавчого провадження: 
• Відкриття виконавчого провадження. 
• Примусове виконання. 
• Завершення виконавчого провадження. 
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Перша стадія виконавчого провадження має на меті ініціювання 
процедур примусового виконання постанов суду та актів інших держав�
них і недержавних органів у зв’язку із ухиленням зобов’язаних осіб від їх 
добровільного виконання. 

Наступною стадією виконавчого провадження є здійснення приму�
сового виконання. У виконавчому провадженні при здійсненні виконав�
чих дій встановлюються такі заходи примусового виконання: 1) звернен�
ня стягнення на майно боржника; 2) звернення стягнення на заробітну 
плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; 3) вилучення у 
боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні; 
4) інші заходи, передбачені рішенням. 

Заключною стадією виконавчого провадження є завершення вико�
навчого провадження у зв’язку із виконанням зазначеного рішення в нату�
рі чи з інших підстав. На цій стадії здійснюється закриття закінчення ви�
конавчого провадження і повернення виконавчого документа стягувачеві. 

Як правило, конкретне виконавче провадження проходить усі пе�
релічені стадії, і від ступеня професіоналізму примусового виконавця 
залежить рівень ефективності забезпечення прав, свобод та законних ін�
тересів його учасників. 

Отже, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що виконавче 
провадження — це нормативно урегульована правозастосовна адмініст�
ративно�процесуальна діяльність спеціально уповноважених органів по�
садових осіб та суб’єктів незалежної професійної діяльності, уповнова�
жених державою  спрямована на фактичну реалізацію рішень суду та ін�
ших уповноважених органів, які не виконуються у добровільному поряд�
ку, з метою відновлення прав, свобод та законних інтересів осіб. 

На користь обстоюваної позиції свідчить перелік основних рис 
виконавчого провадження як різновиду процесуальної правозастосовної 
діяльності: 
1) правовою основою виконавчого провадження є Конституція Ук�

раїни та система законів і підзаконних актів, якими воно регулю�
ється; 

2) правовідносини, які виникають у зв’язку з проведенням виконавчих 
дій, за своїм змістом і характером є адміністративно�процесуальними; 
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3) примусове виконання рішень покладається на спеціально уповно�
важених посадових осіб органів публічної адміністрації, наділених 
владними повноваженнями, які є державними службовцями або 
мають статус, прирівняний до них та суб’єктів незалежної профе�
сійної діяльності, уповноважених державою; 

4) діяльність зазначених органів та осіб реалізується на підставах, у 
способи та в межах компетенції, визначених законодавством про 
виконавче провадження, і спрямована на своєчасне, повне і не�
упереджене примусове виконання рішень юрисдикційних органів; 

5) діяльність із примусового виконання спрямована на індивідуаліза�
цію правових норм, тобто передбачає прийняття та здійснення 
конкретизованих приписів у межах чинного законодавства та 
індивідуального рішення, що виконується, спрямованих на забез�
печення прав, свобод та законних інтересів конкретних осіб; 

6) правозастосування у виконавчому провадженні здійснюється в ад�
міністративно�процесуальній формі, визначеній чинним законо�
давством, що має стадійний характер; 

7) відповідальність за порушення процедур в межах виконавчого 
провадження є адміністративною і передбачається нормами Ко�
дексу України про адміністративні правопорушення. 
 

1.2. Фізична особа як учасник виконавчого  
провадження 

Наразі Україна переживає вкрай тяжкий період розбудови власної 
державності, переходу до ринкової економіки та демократичної політич�
ної системи суспільства. У трансформаційні часи одним з першочерго�
вих, навіть головним завданням державної влади є гарантування та забез�
печення дотримання законності, неупередженості, об’єктивності на всіх 
рівнях, тобто здійснення правоохоронних обов’язків. Держава є єдиним 
гарантом прав і свобод своїх громадян, тому їх декларація та формальна 
фіксація мають бути замінені на реальний контроль за безпосередньою 
реалізацією цих прав. Це стосується насамперед виконання рішень судів, 
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прокуратури та інших юрисдикційних органів у встановленому законом 
порядку. Саме такі відносини, що виникають у результаті виконання су�
дового рішення чи рішення іншого юрисдикційного органу, і є головним 
об’єктом дослідження виконавчого провадження, оскільки саме на стадії 
виконання й відбувається реальний захист прав, свобод та законних інте�
ресів осіб. 

Аналізуючи процес правового регулювання суспільних відносин, 
можна дійти висновку, що застосування примусу не є першочерговим за�
вданням, оскільки така необхідність виникає лише тоді, коли у процесі 
виконання рішень відбувається збій, що вимагає негайного усунення за 
допомогою заходів державного примусу. Роль примусового виконання 
полягає у забезпеченні реалізації приписів, що містяться у рішенні суду 
чи актах інших юрисдикційних органів, у разі відмови від добровільного 
виконання. Оскільки примусове виконання рішень є серйозним втру�
чанням у справи особи, якої стосується це рішення, в нормах виконавчого 
провадження має бути детально визначено коло прав, свобод та закон�
них інтересів всіх суб’єктів таких правовідносин, що мають бути забез�
печені під час примусового виконання. 

Перш ніж аналізувати особливості правового статусу окремих 
суб’єктів виконавчого провадження, на наше переконання, необхідно 
визначитись із термінами, якими оперують вітчизняне й міжнародне 
законодавство та юридична наука щодо забезпечення прав, свобод та за�
конних інтересів суб’єктів виконавчих правовідносин: хто є їх первин�
ним носієм — «людина», «індивід», «особа» чи «громадянин». 

«Індивід», «істота», «людина», «особа», «персона», «суб’єкт», «гро�
мадянин» — усі ці терміни завжди позначають носія певних можливос�
тей (прав) і пов’язані з поняттям людини як первинного суб’єкта права. І 
хоча такий основоположний категоріальний апарат повинен мати систе�
мний характер, досить часто простежується відсутність єдиного підходу 
до інтерпретації кожного з його елементів [64, с. 33]. 

Так, наприклад, поняття «індивід» (від лат. individuum — «неподіль�
не»; в англ. мові — «individual») у вітчизняному законодавстві України не 
зустрічається, однак вчені постійно ним оперують у науково�правових 
дослідженнях. Приміром, М. Матузов розглядав індивіда як живу істоту, 
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яка перебуває в нерозривній єдності з умовами свого існування (середо�
вищем) [126, с. 67]. Філософські словники визначають поняття «індивід» 
як окрему сутність чи істоту; кожний самостійно існуючий організм; 
окрему людську особу [229, с. 260]. Новий тлумачний словник українсь�
кої мови ототожнює поняття «індивідуум» із поняттями «особистість», 
«персона», «суб’єкт» [143, с. 790]. Термін «істота» тлумачні словники роз�
кривають через поняття «живий організм», «людина», «тварина», «ство�
ріння», що свідчить про змістовну близькість, однак не ідентичність його 
з поняттям «індивід» [223, с. 240]. 

Таким чином, істота та індивід є родовими поняттями стосовно тер�
міна «людина». Синонімом «людини» можуть слугувати поняття «людсь�
кі істоти», «людські індивіди» або «біосоціальні індивіди». На користь 
цього свідчить те, що англійський термін «human being» (синонімом яко�
го є «man», хоча зустрічаються також терміни «person», «individual») [262], 
вжите, зокрема, у Загальній декларації прав людини, буквально перекла�
дається як «людська істота», але загальноприйнятим виявився відповід�
ник «людина». 

Людину в науці трактують також через біологічну належність до ви�
ду Homo sapiens («людини розумної») — тварин сімейства Homo підряду 
вищих приматів ряду приматів підкласу плацентарних класу ссавців під�
типу хребетних типу хордових [209, с. 128]. Проте це вузьке, специфічно�
наукове визначення; завдяки певним специфічним здібностям людина 
виходить за рамки світу тварин і навіть дещо протистоїть йому [29, с. 7]. 
Дослідниця М. Ю. Валуйська зазначає, що «наукове розуміння особи пе�
редбачає дослідження двох взаємопов’язаних підструктур, що стосу�
ються особи: соціальної та біологічної» [43, с. 74]. Людина в подібних 
випадках розглядається як істота, яка поєднує в собі біологічні та соціа�
льні елементи, якій притаманна форма розвитку психіки — свідомість 
[31, с. 157�158]. Для правових наук визначальним є розуміння людини 
як суб’єкта права; саме цей зміст терміна «людина» широко використо�
вується в різноманітних міжнародних документах і законодавстві. Так, 
у ст. 6 Загальної декларації прав людини 1948 р. [72] зазначено, що 
кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її пра�
во суб’єктності. 
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Вперше в період незалежної України термін «людина» у розумінні 
співвідношення з її правами було використано в Декларації про держав�
ний суверенітет України, де зазначалось, що однією із підстав її проголо�
шення є потреба всебічного забезпечення прав і свобод людини. Майже 
весь період нормотворення у період становлення української державнос�
ті термін «людина» переважно асоціюється із поняттям «прав людини», 
що зумовлено передусім становленням загальнонаціональних стандартів 
у цій сфері [40, с. 63]. 

Таким чином, можна стверджувати, що саме людина є первинним і 
основним суб’єктом права. Поглиблюючи цю думку, С.І. Архипов вка�
зує, що зазначена первинність пов’язана насамперед не стільки з люди�
ною, скільки із «правовою особистістю людини» [16, с. 253]. Цей підхід 
відображено в багатьох основних правових документах; так, ст. 3 Кон�
ституції України визнає людину вищою соціальною цінністю. Важли�
вість зазначеного положення полягає в тому, що «людина є цінністю не 
тільки для самої себе, але й для всього суспільства, для соціуму… Усі 
соціальні цінності мають бути підпорядковані, субординовані цінності 
людини» [101, с. 19]. Людина як вища соціальна цінність — саме так 
формулюється один із основних (базових) принципів правового статусу 
людини, «… орієнтир у подальшому вдосконаленні правового статусу 
особистості, демократизації соціальних процесів на концептуальній ос�
нові» [225, с. 277]. 

У свою чергу, людину, що додатково у процесі соціалізації здатна 
сприймати, реалізовувати та трансформувати право як спеціально�соціа�
льне (юридичне, «позитивне») явище, яке є елементом сформованої у 
певному суспільстві культури, називають особою [198, с. 9]. Особа — це 
людина, проте не в біологічному розумінні Homo sapiens, а соціальний 
індивід, індивід як член суспільства, діяльність якого становить сутність 
суспільних відносин. Соціально�правовий аспект поняття «особа», на 
наш погляд, полягає в тому, що це людина, яка може користуватися пра�
вами, що надаються суспільством, та повинна виконувати обов’язки, які 
ним покладаються. 

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко, розглядаючи соціальний характер 
категорії «особа», виділяють такі аспекти соціальності: 1) здатність мислити 
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та приймати рішення; 2) свобода, тобто можливість вибору із встановле�
них суспільством варіантів поведінки, 3) індивідуальність, що виявляєть�
ся у наявності специфічних рис, які виокремлюють особу з маси собі по�
дібних; 4) відповідальність як можливість передбачати результати своїх 
дій, керувати ними та самостійно нести відповідальність у разі невико�
нання обов’язків чи порушення прав інших осіб [75, с. 245]. 

Проте не кожна людина є особою, оскільки, зважаючи на вищеза�
значені риси, вони притаманні психічно здоровій людині, яка досягла 
визначеного віку, здатна в силу інтелектуальних і духовних якостей бути 
учасником суспільних відносин, формувати свою позицію, відповідати за 
свої вчинки [42, с. 74]. 

При цьому слід вказати, що загальнотеоретичні постулати щодо ви�
значення поняття особи не зовсім співпадають з визначеннями, закріп�
леними у нормах чинного законодавства. Юридичне поняття «особа» є 
родовим. Воно належить всім суб’єктам прав і використовується у спе�
цифічному юридичному розширеному значенні, визначаючи не тільки 
індивідів, але і їхні групи, колективи, об’єднання як суб’єкти суспільних 
відносин. Так, аналіз Розділу ІІ «Особи» ЦК України дозволяє помітити, 
що поняття «особи» застосовується не тільки щодо людських істот (за 
текстом документа — «фізичні особи»), але щодо певних організацій — 
«юридичних осіб». Відповідно до ст. 24 ЦК України людина як учасник 
цивільних відносин вважається фізичною особою. Водночас, згідно зі ст. 
80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і зареєстро�
вана у встановленому законом порядку [236]. Тому, акцентуючи увагу на 
понятті «особа» як похідному від «людина», вважаємо у правовому аспек�
ті більш коректним використання терміна «фізична особа». 

Інше визначення поняття фізичної особи пропонується законодав�
цем у нормі п. 7. ст. 4 МК України, відповідно до якої «фізична особа — 
громадянин України, іноземець або особа без громадянства» [132]. Тобто 
акцент переміщено на стосунки індивіда та держави в межах окремих 
правовідносин. На користь такої позиції свідчить і вживання у Консти�
туції України цього терміна як найпоширенішого (поняття «людина» 
вживається 31 раз, тоді як «громадянин» зустрічається 75 разів) [28, с. 5]. 
Проте, беручи до уваги, що громадянин — це «фізична особа, правовий 
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статус якої обумовлений її належністю до громадянства певної держави» 
[246, с. 610], вважаємо громадянство однією із специфічних ознак фізич�
ної особи, що може визначати обсяг її правового статусу в суспільних 
відносинах взагалі та у виконавчому провадженні зокрема. 

Таким чином, враховуючи специфічну індивідуалізацію осіб у адмі�
ністративному процесі, дотримуємось позиції, що саме фізична особа є 
первинним носієм прав, свобод та законних інтересів, виконувачем по�
кладених на неї юридичних обов’язків у правовідносинах із примусового 
виконання рішень суду та інших уповноважених органів, а отже, і суб’єк�
том виконавчого провадження. Зазначену позицію запропоновано з 
таких міркувань. 

Положення розділу 3 Закону України «Про виконавче прова�
дження» окреслюють коло осіб, що можуть брати в ньому участь. Зокре�
ма, ст. 14 цього Закону називає виконавця, сторін, представників сторін, 
прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяль�
ності — суб’єкта господарювання, осіб, права інтелектуальної власності 
яких порушені, — за виконавчими документами про конфіскацію та зни�
щення майна на підставі статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу 
України, статті 51�2 Кодексу України про адміністративні правопорушен�
ня. Для проведення виконавчих дій виконавець за потреби залучає по�
нятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклування, 
інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом. 

Наступні норми зазначеного розділу конкретизують як поняття, так 
і особливості правового статусу зазначених суб’єктів. Аналізуючи зміст 
зазначених нормативних положень, а також інших нормативно�правових 
актів, та роз’яснень, можна стверджувати, що в кінцевому підсумку саме 
фізична особа бере участь у виконавчому провадженні як той чи інший 
суб’єкт. 

Відповідно до ст. 5 Закону «Про виконавче провадження» та ст. 1 
Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове вико�
нання судових рішень і рішень інших органів» суб’єктами виконавчого 
провадження є державні виконавці, які в свою чергу є представниками 
влади, які діють від імені держави і перебувають під її захистом та упов�
новажені державою здійснювати діяльність з примусового виконання 
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рішень у порядку, передбаченому законом. [186], приватний виконавець 
є суб’єктом незалежної професійної діяльності, громадянином України, 
уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового вико�
нання рішень у порядку, встановленому законом. Пряме нормативне 
визначення поняття «представник влади» у правовому полі України від�
сутнє, проте у примітці 1 до ст. 364 КК України при визначенні поняття 
«службова особа» зазначено, що це особа, яка постійно або тимчасово 
здійснює функції представника влади [107]. На наше переконання, за�
значене, а також норми Законів України «Про державну службу» та «Про 
запобігання корупції» дозволяють вважати, що державний виконавець — 
це фізична особа, працівник ДВС, що має статус державного службовця 
та право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати 
рішення щодо здійснення примусового виконання в межах виконавчого 
провадження. 

На підтримку обґрунтованої позиції свідчить і реформування вико�
навчого провадження, та Законом України «Про органи та осіб, які здій�
снюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», 
введено новий суб’єкт виконавчого провадження — приватний викона�
вець. Ним, згідно зі ст. 19. зазначеного законопроекту, є «суб’єкт незале�
жної професійної діяльності, громадянин України, який уповноважений 
державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у 
порядку, встановленому законом» [186], тобто фізична особа. 

У свою чергу, ст. 15 чинного Закону «Про виконавче провадження» 
конкретизує, що сторонами у виконавчому провадженні виступають стя�
гувач та боржник, які можуть бути фізичними або юридичними особами. 
Виокремлення юридичної особи як субєкта адміністративних правовід�
носин, в тому числі відносин із примусового виконання рішень, наразі 
активно підтримується вітчизняною наукою. Так, П. С. Лютіков у своєму 
монографічному дослідженні обгрунтовує, що юридична особа як 
суб’єкт адміністративних правовідносин — є суб’єктом, що має відповід�
ну організаційно�правову форму будь�якої форми власності, створений 
та зареєстрований у встановленому законом порядку, володіє необхід�
ним обсягом правоздатності та дієздатності (в тому числі деліктоздатнос�
ті), вступає у правовідносини від свого імені, має достатній для участі у 
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правовідносинах ступінь відокремленості майна, може бути позивачем і 
відповідачем в суді. [112, с. 94]. Підтримуючи в цілому зазначену пози�
цію, зауважимо, що ч. 3 ст. 16 вищеозначеного Закону уточнює, що «пре�
дставництво юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється 
їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах по�
вноважень, наданих їм законом чи установчими документами юридичної 
особи, або через представників юридичної особи» [164], тобто фізични�
ми особами, додатково наділеними спеціальними повноваженнями 
через службові, трудові чи представницькі зв’язки із цими юридичними 
особами. 

Так, відповідно до ст. 65 ГК України, керівником юридичної особи 
є найнята або обрана її власником фізична особа, яка в межах своїх пов�
новажень, визначених договором (контрактом), «без доручення діє від 
імені підприємства, представляє його інтереси… в межах та порядку, ви�
значених установчими документами» [55]. 

Питання узагальненого нормативного визначення поняття «посадова 
особа» в контексті працівника юридичної особи в чинному законодавстві 
й досі лишається відкритим. Єдине визначення посадової особи госпо�
дарського товариства (а це один з різновидів юридичної особи) наведене 
у ст. 89 ГК України, де зазначено, що «посадовими особами господарсь�
кого товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, ви�
конавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова 
та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управ�
ління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установ�
чими документами товариства» [55]. Нормативна характеристика поса�
дової особи як суб’єкта адміністративного провадження у КпАП України 
зазначається лише опосередковано у визначенні суб’єктів конкретних 
правопорушень; спеціальне визначення наводиться лише у ст. 43 МК 
України [132]: «посадовими особами підприємств є керівники та інші 
представники підприємств (будь�яких юридичних осіб, резидентів та не�
резидентів), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудо�
вих (службових) обов’язків відповідають за виконання вимог, встановле�
них митним законодавством». Відповідно до роз’яснень Міністерства 
юстиції України [255] та Державної інспекції України з питань праці [87] 
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посадовими особами вважаються особи, 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 держа�
вних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, 
пов’язані з виконанням організаційно�розпорядчих чи адміністративно�
господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним пов�
новаженням та мають право вчиняти дії, що породжують, змінюють або 
припиняють конкретні правовідносини. 

Представники сторін (як фізичних, так і юридичних осіб) у вико�
навчому провадженні — фізичні особи, уповноважені законом чи дого�
вором представляти інтереси сторони у виконавчому провадженні. Від�
повідно до положень глав 6, 17, ст. 44, ЦК України та ст. 16 Закону Укра�
їни «Про виконавче провадження» представництвом у виконавчому 
провадженні є правовідношення, в якому одна сторона (представник — 
праводієздатна фізична особа) зобов’язана або має право вчиняти проце�
суальні дії в межах правового статусу та від імені другої сторони (борж�
ника або стягувача), яку вона представляє на підставі: а) договору (це 
будь�яка праводієздатна фізична особа, обсяг повноважень якої визнача�
ється договором про представництво та підтверджується довіреністю, в 
тому числі й адвокат, чиї повноваження можуть також посвідчуватися 
ордером); б) закону (це фізичні особи — батьки (усиновлювачі) щодо 
своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, опікуни щодо малолітніх або не�
дієздатних осіб, піклувальники щодо неповнолітніх або недієздатних 
осіб на підставі свідоцтва про народження або рішення суду чи акту про 
встановлення опіки чи піклування); в) акта органу юридичної особи (їх 
керівники чи посадові особи на підставі трудового договору чи контракту, 
статутних документів чи довіреності); та з інших підстав, встановлених 
законодавством (наприклад, опікуни майна безвісно відсутньої особи на 
підставі виданого нотаріусом свідоцтва опікуна над майном фізичної 
особи [182], яка визнана безвісно відсутньою, та постанови державного 
виконавця). 

Участь прокурора у виконавчому провадженні в межах його повно�
важень, окреслених ст. ст. 14, 17, 19 Закону України «Про виконавче 
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провадження» та п. 6 ч. 6 ст. 23 Закону України «Про Прокуратуру» 
[191], фактично зводиться до представництва відповідної сторони про�
вадження, тобто його правовий статус у виконавчому провадженні іден�
тичний правовому статусу представника сторони у випадку, якщо таке 
представництво вже здійснювалось прокурором під час судового розгля�
ду справи, рішення в якій підлягає примусовому виконанню. Отже, як 
суб’єкт виконавчого провадження прокурор є фізичною особою, що має 
статус державного службовця та здійснює представництво сторони на 
підставах незалежності в інтересах особи, яку представляє. 

Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійс�
нення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, вико�
навець виносить постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох 
експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна — суб’єктів 
оціночної діяльності — суб’єктів господарювання. Експертом або спеціа�
лістом може бути будь�яка дієздатна особа, яка має необхідні знання, 
кваліфікацію та досвід роботи у відповідній галузі. Під час виконавчого 
провадження виконавець або сторони у разі потреби можуть запросити 
перекладача. Перекладачем може бути будь�яка дієздатна особа, яка во�
лодіє мовами, знання яких є необхідним для перекладу (ст. ст. 20, 21 
Закону України «Про виконавче провадження»). Необхідні досвід, знан�
ня та кваліфікація підтверджуються, як правило, письмовими докумен�
тами — сертифікатами, ліцензіями, дипломами тощо. Виходячи зі змісту 
вимог Закону до експерта, спеціаліста, перекладача, ними має бути фізи�
чна особа. 

Працівники органів внутрішніх справ, фіскальної служби, органів 
опіки та піклування можуть залучатись державним виконавцем у межах 
наданих їм повноважень у чітко окреслених законодавством випадках са�
ме з метою забезпечення законних прав, свобод та законних інтересів ін�
ших суб’єктів провадження. Враховуючи кваліфікаційні вимоги до поса�
дових осіб вказаних органів [172], можна стверджувати, що це праводієз�
датні фізичні особи, наділені спеціальними повноваженнями. 

Окремої уваги заслуговує постать понятого як суб’єкта виконавчого 
провадження. Виходячи з аналізу змісту ст. 22 Закону «Про виконавче 
провадження» понятими можуть бути будь�які дієздатні особи, які не 
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мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’я�
зані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними 
зв’язками, а також підлеглі учасників виконавчого провадження Саме 
участь понятих у вчиненні виконавчих дій є однією з гарантій забез�
печення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів виконавчого прова�
дження, оскільки поняті як неупереджені особи мають об’єктивно засві�
дчити процедуру та порядок вчинення виконавчої дії, до спостереження 
за якою їх було залучено. Фактично роль понятих зводиться до засвід�
чення своїми підписами відповідності записів у в акті виконаним вико�
навчим діям. 

Натомість під час вчинення виконавчих дій можуть з’явитись осо�
би, які, на відміну від понятих, могли отримати інформацію, пов’язану із 
виконавчим провадженням поза своєю волею, як очевидці юридичного 
факту — свідки [39, с.122]. На жаль, законодавство України залишило 
поза увагою зазначену категорію потенційних суб’єктів виконавчого 
провадження, тим самим суттєво звузивши гарантії забезпечення право�
мірного здійснення виконавчих дій, оскільки свідчення осіб, що були 
безпосередніми очевидцями певних дій або подій, можуть бути важли�
вим джерелом доказів при виникненні спірних питань у ході виконавчо�
го провадження. Спираючись на характеристику особи свідка в адмініс�
тративному провадженні (ст. 272 КпАП України [95]), вважаємо за необ�
хідне доповнити коло суб’єктів виконавчого провадження такою особою 
шляхом нормативного закріплення у Законі України «Про виконавче 
провадження» її характеристики та правового статусу. На нашу думку, 
свідок у виконавчому провадженні — будь�яка фізична особа, що була 
присутня під час вчинення виконавчої дії. Інформація щодо зазначених 
дій, надана свідком у встановленому законом порядку, може мати дока�
зове значення під час виникнення спірних питань у виконавчому прова�
дженні. З метою уникнення зловживань показаннями свідків (адже, на 
відміну від неупереджених та праводієздатних понятих, свідком може 
стати будь�яка особа) пропонуємо фіксувати інформацію про свідків, 
якщо такі були, в акті виконавчої дії. Для цього пропонуємо доповнити 
процесуальні форми виконавчих документів, затверджені Міністерством 
юстиції України [167], відповідними графами. 
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Отже, основним суб’єктом виконавчого провадження слід обґрун�
товано визнавати саме праводієздатну фізичну особу, правовий статус 
якої у виконавчому провадженні формується залежно від її правосуб’єкт�
ності та ролі у примусовому виконанні рішень суду або інших уповнова�
жених законом органів (посадових осіб). 

Науковці визначають адміністративну правосуб’єктність як «здат�
ність особи мати права і реалізовувати (здійснювати) безпосередньо або 
через свого представника надані їй нормами права суб’єктивні права й 
обов’язки» [8, с. 192]. Її складові в літературі зазвичай визначаються так: 
адміністративна правоздатність — закріплена нормами адміністративно�
го права здатність особи бути носієм прав та обов’язків у сфері адмініст�
ративних правовідносин; адміністративна дієздатність — закріплена 
адміністративно�правовими нормами здатність особи самостійно, вольо�
вими усвідомлюваними діями реалізувати надані їй права і виконувати 
покладені на неї обов’язки у сфері адміністративних правовідносин; ад�
міністративна деліктоздатність — нормативно визначена здатність особи 
нести юридичну відповідальність за порушення адміністративних норм. 
Вказані твердження базуються на визнаній науковій позиції Д. Н. Бахра�
ха, згідно з якою суб’єкт адміністративних правовідносин, зокрема і су�
б’єкт виконавчого провадження, характеризується наявністю двох ознак: 
соціальною, яка зумовлена участю в суспільних відносинах в якості відо�
кремленого, здатного висловлювати і здійснювати єдину волю, персо�
ніфікованого суб’єкта; юридичною — визнання юридичними нормами 
його здатності бути носієм прав і обов’язків. А для того щоб особа була 
визнана як суб’єкт адміністративного права, а в подальшому і правовід�
носин, тобто набула адміністративно�правового й процесуального стату�
су, вона повинна мати адміністративну правосуб’єктність, яка включає в 
себе адміністративні правоздатність, дієздатність та деліктоздатність [23, 
с. 21�22]. 

Адміністративна правосуб’єктність фізичної особи у виконавчому 
провадженні залежить від психофізіологічних властивостей особи (вік, 
осудність), а також політичних зв’язків із державою (громадянська на�
лежність). Загальновизнано, що правоздатністю, зокрема і адміністра�
тивною, фізична особа наділена від народження в силу належності до 
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людських індивідів. У свою чергу, її адміністративна дієздатність зале�
жить від віку, психічного стану, громадянства. Зазначені ж цензи визна�
чаються характеристиками конкретних суб’єктів виконавчого прова�
дження та передбачені нормами чинного законодавства про виконавче 
провадження, а також правом, що регулює правовідносини, з приводу 
яких було прийняте рішення, котре підлягає примусовому виконанню. 

За загальним правилом, повної адміністративної дієздатності фізич�
на особа досягає із настанням повноліття (18 років) за умови її осудного 
стану (тобто вона усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними 
та відносно неї відсутнє рішення суду про визнання її недієздатною). 
Проте зазначені висновки можна зробити лише на підставі опосередко�
ваних ознак, вказаних у законодавстві. Так, наприклад, ст. 16 Закону 
України «Про виконавче провадження» зазначає, що неповнолітні та 
недієздатні особи реалізують свої права та виконують обов’язки у вико�
навчому провадженні через представників [164]. Але при цьому в Законі 
чітко не визначено вікових меж для визнання особи неповнолітньою. 
Згідно зі ст. 31 та 32 ЦК України особи віком до 14 років вважаються ма�
лолітніми, а віком від 14 до 18 років — неповнолітніми та мають часткову 
та обмежену цивільну дієздатність [236]; норма ст. 13 КпАП України 
визначає як неповнолітніх осіб з 16 до 18 років [94], проте наділяє їх ад�
міністративною деліктоздатністю, хоча і з певними зауваженнями; спеці�
альна норма (ст. 48) КАС України взагалі не містить інформації про вік 
неповнолітньої особи, лише опосередковано вказуючи на нього у ч. 5 ст. 
56 «Представництво», зазначаючи, що особи, що не досягли віку адмініс�
тративно�процесуальної дієздатності, повинні реалізовувати свої права 
та обов’язки через представника [93]. Чітке визначення поняття непов�
нолітньої особи наводиться у п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» як «громадянин 
віком до 18 років» [192]. Але, забігаючи наперед, зазначимо, що суб’єкта�
ми виконавчих правовідносин можуть бути й іноземці, і особи без грома�
дянства, які не досягли 18 років. Крім того, відповідно до ст. 18 Закону 
України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо�
вих рішень і рішень інших органів» [186] приватним виконавцем, а отже, 
і суб’єктом виконавчого провадження може стати фізична особа, яка 
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досягла 25 років. Вважаємо, що для врегулювання цього питання доціль�
но було б доповнити Закон України «Про виконавче провадження» нор�
мою, що визначила би поняття правосуб’єктності у виконавчому прова�
дженні взагалі та вікові межі дієздатності зокрема. 

Щодо громадянства як однієї з визначальних для адміністративного 
статусу суб’єкта виконавчого провадження характеристик слід зазначи�
ти, що воно має істотне значення як для визначення процесуальної ролі 
окремих суб’єктів (таких як державний чи приватний виконавець, про�
курор, інші державні службовці), так і для отримання ними додаткових 
прав (наприклад, право на участь перекладача під час вчинення виконав�
чих дій). Як уже зазначалося, за ознакою громадянської належності фізи�
чних осіб можна поділити на: а) громадян України; б) іноземців; в) осіб 
без громадянства. Серед останніх двох категорій можуть бути особи, що 
отримали від України статус біженця чи визнані такими, що потребують 
додаткового або тимчасового захисту. 

Відповідно до положень Закону України «Про громадянство Украї�
ни» [169] наявність громадянства України наділяє фізичну особу�грома�
дянина здатністю бути суб’єктом не лише економічних та соціальних, а й 
політичних та адміністративно�юрисдикційних відносин. Таким чином, 
адміністративно�процесуальний статус громадянина передбачає можли�
вість мати права та виконувати обов’язки, а також набувати процесуаль�
них прав та здійснювати процесуальні обов’язки в адміністративно�про�
цесуальних правовідносинах. 

Іноземці, особи без громадянства, а також інші категорії осіб, які не 
перебувають у правовому зв’язку з державою Україна та біженці чи осо�
би, що потребують додаткового захисту, можуть також виступати учас�
никами адміністративно�процесуальних правовідносин. Підтверджен�
ням цьому є конституційне положення статті 26, згідно з яким іноземці 
та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підста�
вах, користуються однаковими правами і свободами, а також несуть такі 
самі обов’язки, що і громадяни України, за деякими винятками. Право�
вий статус цих осіб, які перебувають в Україні визначено Законами 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [187] 
та «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
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захисту» [162]. Звісно, що примусове виконання прийнятих щодо таких 
категорій субєктів рішень відбувається в межах виконавчого проваджен�
ня [148]. 

Тут вважаємо за потрібне нагадати зв’язок між поняттями правосу�
б’єктності та правового статусу: перша означає правову можливість мати 
права та обов’язки, а другий — реальні права, свободи, законні інтереси 
та обов’язки. Таким чином, правосуб’єктність є передумовою набуття 
правового статусу, а правовий статус — проявом реалізації правосуб’єкт�
ності. У контексті нашого дослідження це говорить про те, що адмініст�
ративна правосуб’єктність є обов’язковою передумовою набуття суб’єк�
том виконавчого провадження адміністративно�процесуального статусу. 

Також, як уже зазначалося, адміністративно�процесуальний статус 
фізичної особи, що бере участь у виконавчому провадженні, характери�
зується виходячи із теоретичних розумінь процесуальної ролі, яку вона 
виконує. Зокрема, акцентується увага на місці особи, яке визначається 
законодавцем у ході здійснення провадження. Тобто виникає спеціальна 
процесуальна роль фізичної особи у примусовому виконанні. У свою 
чергу, спеціальні процесуальні ролі осіб необхідно поділяти на визначені 
приписами суб’єктивні процесуальні ролі, тобто такі ролі, в ході реаліза�
ції яких особа привносить у свою поведінку фактори суб’єктивного хара�
ктеру — набуває конкретного правового статусу як конкретний суб’єкт 
виконавчого провадження. Отже, для розуміння правової природи, ви�
значення механізму забезпечення прав, свобод та законних інтересів 
осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні, суттєвого теоретич�
ного значення набуває їх класифікація, якій науковий світ приділяє 
значну увагу. 

Проте перш ніж перейти до аналізу та формулювання класифікації 
осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні, вважаємо за необхід�
не визначитись із співвідношенням таких теоретичних термінів, як «уча�
сники виконавчого провадження», «суб’єкти виконавчого проваджен�
ня», «суб’єкти виконавчих правовідносин», оскільки це питання є диску�
сійним та досі не має чіткого теоретичного та нормативного вирішення. 
Нерозв’язаність на науково�теоретичному рівні суперечки з приводу 
розрізнення (або, навпаки, ототожнення) понять «суб’єкт» і «учасник» 
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адміністративного процесу зумовлює багаторічну дискусію, в якій не 
останню роль відіграє неоднозначність застосування цих понять і в зако�
нодавчому акті, що регулює виконавче провадження. 

Розділ 3 Закону України «Про виконавче провадження» має назву 
«Учасники виконавчого провадження», а ст. 14 Закону окрім учасників, 
виділяє ще осіб, які долучаються до проведення виконавчих дій. Тоді 
постає питання щодо визначення місця й процесуальної ролі зазначених 
осіб у виконавчих правовідносинах. Водночас слід зазначити, що «учас�
ник провадження» не є елементом структури правовідносин, ним вре�
гульованих, так само, як теоретична конструкція правовідношення, зо�
крема й адміністративно�процесуального в межах виконавчого прова�
дження, не містить такого елементу. Загальновизнано, що будь�який вид 
урегульованих правом суспільних відносин, зокрема й адміністративно�
процесуальні правовідносини, якими є й відносини у виконавчому 
провадженні, характеризується наявністю в його структурі певного еле�
ментного складу — суб’єктів, об’єкта і змісту правовідносин. Розглядаю�
чи такий елемент адміністративно�процесуальних правовідносин, як 
суб’єкт, можливо, нормотворці пов’язали його з поняттям «учасник», 
розкривши його сутність за допомогою саме цієї дефініції. 

Звертаючись до загальної теорії права, нагадаємо, що, за загально�
визнаною думкою С. С. Алексєєва, суб’єктом права є учасник суспільних 
відносин, якого юридична норма наділяє правами й обов’язками. Як 
стверджує вчений, поняття учасника суспільних відносин є двоаспект�
ним: соціальний аспект реалізується участю у відносинах як окремого су�
б’єкта, який має здатність висловлювати та здійснювати власну волю, 
юридичний — через закріплену в юридичних нормах здатність виступати 
у правовідносинах як носій прав і обов’язків [13, с. 138�139]. На думку 
В. Б. Авер’янова, суб’єкти адміністративного права — це учасники суспі�
льних відносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні (су�
б’єктивні) обов’язки, встановлені адміністративно�правовими нормами 
[8, с. 189]. Поділяємо саме цю позицію щодо можливості визнання фізи�
чної особи як суб’єкта виконавчого провадження. 

При цьому слід підкреслити, що поняття «суб’єкт права» не є іден�
тичним категорії суб’єкта правовідносин, який, власне, і бере участь у 
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адміністративному процесі. Названі поняття близькі, але за змістом не 
тотожні. Суб’єкт адміністративного права може існувати абстрактно та 
має потенційну здатність вступати в адміністративні правовідносини. А 
от суб’єкти адміністративних правовідносин завжди конкретні. Це фак�
тичний учасник правових зв’язків у сфері управління, тобто він обов’яз�
ково бере в них участь [97, с. 74�75]. Суб’єкт адміністративного права 
стає суб’єктом адміністративних правовідносин за умови наявності: а) 
нормативно закріпленого адміністративно�правового статусу; б) адмініс�
тративної правосуб’єктності (праводієздатності); в) адміністративного 
юридичного факту [156, с. 35]. Але при цьому вважаємо за потрібне ого�
ворити можливість використання в науковій літературі зазначених по�
нять як синонімів; такої ж думки додержуються фахівці М.І. Матузов 
[219, с. 481�482], С. Я. Фурса та С. В. Щербак [232, с. 64]. 

Таким чином, вважаємо, що до усіх фізичних осіб, що беруть участь 
у виконавчому провадженні, постають носіями певних юридичних прав, 
які кореспондують з відповідними обов’язками, що, власне, реалізують�
ся ними в окремих правовідносинах, доцільно застосовувати узагальню�
ючий термін «суб’єкти виконавчого провадження», який потребує нор�
мативного закріплення у назві відповідного розділу Закону України «Про 
виконавче провадження». 

Повертаючись до поняття «учасник виконавчого провадження», 
підтримуємо думку, що ототожнення його із попередньо розглянутим є 
неможливим. Очевидно, що поняття «суб’єкти виконавчого проваджен�
ня» охоплює більш широке коло осіб, ніж поняття «учасники виконавчо�
го провадження». Учасниками, за словами С. В. Щербак, можуть бути 
лише особи, які мають зацікавленість у наслідках виконавчого прова�
дження і роль яких є активною в провадженні щодо виконання рішень; 
усі інші особи є не учасниками, а лише суб’єктами виконавчого прова�
дження [237, с. 57]. Фактично цю позицію підтримують й інші науковці, 
додаючи, що поняття «учасники виконавчого провадження» також не 
включає в себе осіб, які внаслідок реалізації контрольних повноважень 
стосовно виконавчого провадження (наприклад, орган державної вико�
навчої служби, суд) виступають як специфічні суб’єкти виконавчого 
провадження [82, с. 19]. Отже, учасник виконавчого провадження — 
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особа, яка має причетність до справи, однак не може вплинути на рішен�
ня, ухвалене за результатами її розгляду. Певною мірою рішення у справі 
стосується інтересів цих осіб, однак вони не наділені відповідними права�
ми, які б давали їм змогу справляти процесуальний вплив на її вирішення 
[245]. У виконавчому провадженні до зазначеної групи суб’єктів доцільно 
віднести сторони виконавчого провадження, їх представників, прокурора. 

Виділення учасників виконавчого провадження в окрему групу суб’єк�
тів повністю кореспондується із широко розповсюдженою та підтримува�
ною нами теорією виділення ще однієї групи «лідируючих» суб’єктів адміні�
стративного провадження взагалі (А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко [21], 
О. В. Кузьменко [108] та ін.) та виконавчого провадження зокрема (Р. В. Іго�
нін [80], Р. В. Миронюк [131], Н. Я. Отчак [150] та ін.). До цієї групи відно�
сять осіб, які виконують свої функції задля чужого інтересу з метою закон�
ного та обґрунтованого примусового виконання рішення, а також викону�
ють провідну роль у провадженні, оскільки в силу покладених на них зако�
ном повноважень зобов’язані скеровувати процес примусового виконання. 
Відповідно до аналізу норм чинного законодавства, основними лідируючими 
суб’єктами у виконавчому провадженні виступають примусові виконавці — 
посадові особи органів ДВС та приватні виконавці. 

Як учасники, так і лідируючі суб’єкти виконавчого провадження, 
по�перше, беруть активну участь у проведенні виконавчих дій, по�друге, 
заінтересовані в результатах провадження. 

Серед суб’єктів виконавчого провадження зустрічаються особи, які 
лише сприяють проведенню виконавчих дій, залучаються до них з ініціа�
тиви або, за рішенням лідируючих суб’єктів, з ініціативи учасників про�
вадження, тобто їхню роль у виконавчому провадженні можна назвати 
пасивною. Пропонуємо зарахувати зазначених осіб до окремої групи 
суб’єктів виконавчого провадження. Для відмежування даної групи про�
понуємо застосувати пропозицію А. В. Шалагінової щодо удосконалення 
термінології КАС України: застосовувати до них замість словосполучен�
ня «учасник адміністративного процесу» дефініцію «особа, яка бере 
участь у виконавчому провадженні» [245]. Такими особами слід вважати 
експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності, а та�
кож осіб, що залучаються до проведення виконавчих дій у разі потреби 
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(понятих, працівників органів внутрішніх справ, органів опіки та піклу�
вання та ін.), а також свідків. 

Продовжуючи дослідження питань групування суб’єктів виконав�
чого провадження за тими чи іншими спільними рисами у правовому 
статусі, слід зазначити, що деякі вчені використовують правову катего�
рію «система суб’єктів виконавчого провадження», під якою розуміється 
класифікація суб’єктів за групами, а також взаємозв’язок суб’єктів у рам�
ках певної галузі права, об’єктивований в участі у суспільних відносинах, 
що підпадають під предмет регулюючого впливу галузі права [17, с. 11], 
або обґрунтовується застосування системного підходу через правові зв’я�
зки, яких набувають суб’єкти виконавчого провадження, взаємодіючи 
один з одним та формуючи систему [80, с. 9]. 

Як вже наголошувалось, різнорідність суб’єктів виконавчого прова�
дження потребує багатостороннього підходу до їх класифікації з викори�
станням різних критеріїв. Вчені�процесуалісти групують суб’єктів вико�
навчого провадження за різноманітними мірилами, зокрема, залежно від 
цільової спрямованості і ролі при виконанні виконавчих документів 
[247, с. 550], заінтересованості у результатах виконавчого провадження 
[49, с. 506], процесуальної ролі, можливостей впливу на хід виконавчого 
провадження та характеру своєї заінтересованості [136, с. 111], об’єктив�
ного інтересу [231, с. 315]. 

Класифікувати суб’єктів провадження також можна за ступенем 
обов’язковості участі у процесі, за підставами залучення до виконавчих 
дій, за кількісним складом осіб, які вчиняють виконавче провадження. 
Але, враховуючи теорію виконавчого провадження і ті зміни, що відбува�
ються через реформування виконавчої системи України та вже існують у 
Законах України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших ор�
ганів», найбільш вдалою вважаємо пропозицію М. В. Вінциславської за�
стосовувати при класифікації суб’єктів виконавчого провадження саме 
процесуальний критерій, який дозволяє охопити єдиною класифікаці�
єю всіх суб’єктів виконавчого процесу [51, с. 11]. В цілому підтримуючи 
таку класифікацію, пропонуємо її дещо удосконалити саме з огляду на 
сучасні реалії, а також з урахуванням базової теорії групування суб’єктів 



За загальною редакцією Л. Р. Наливайко  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ     

 
 

 48

будь�якого адміністративного провадження — теорії лідируючих суб’єк�
тів [261]. Отже, запропонована нами класифікація суб’єктів виконавчого 
провадження за процесуальним становищем та характером процесуаль�
ної діяльності має такий вигляд: 
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До першої групи належать особи, наділені владними повноважен�
нями та здатні впливати на хід примусового виконання рішень за допо�
могою адміністративно�юрисдикційних важелів, тобто виступають про�
відними, лідируючими суб’єктами. У цій групі потрібно виділити дві під�
групи: особи, що безпосередньо вчиняють виконавчо�процесуальні дії, 
та особи, уповноважені здійснювати контроль за законністю виконавчо�
го провадження. 

Лідируючими суб’єктами виконавчого провадження першої підгру�
пи є примусові виконавці, до яких, на нашу думку, слід віднести держав�
них виконавців, приватних виконавців та виконавчі групи. 

Відповідно до Законів України «Про виконавче провадження» та 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів» державний виконавець є обов’язковим 
суб’єктом виконавчих процесуальних правовідносин, статус якого харак�
теризується владними повноваженнями, він є одночасно посадовою 
особою та державним службовцем. Держава делегувала державному ви�
конавцеві юрисдикційну функцію з примусового виконання рішень суду 
та інших юрисдикційних органів. 

Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016  
№ 1403�VIII, внесеними на розгляд парламенту 18 серпня 2015 р., вклю�
чено до суб’єктів, уповноважених здійснювати примусове виконання 
окремих категорій рішень судових та несудових органів, приватних вико�
навців — суб’єктів незалежної професійної діяльності, громадян України 
не молодших 25 років, які мають вищу юридичну освіту ступеня магіст�
ра, володіють державною мовою, мають стаж роботи у галузі права після 
отримання диплома магістра не менше двох років та склали кваліфіка�
ційний іспит, що уповноважені державою здійснювати діяльність із при�
мусового виконання рішень у порядку, встановленому законом [186]. 
Враховуючи те, що Закон регламентує розповсюдити на приватного ви�
конавця заборони й обмеження, застосовувані до державних службовців 
(приватний виконавець «не може займатися іншою оплачуваною (крім 
викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструк�
торської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації 
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приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю» 
[186]), можна стверджувати, що такий суб’єкт виконавчого провадження 
має бути віднесений до категорії лідируючих суб’єктів виконавчого про�
вадження, адже є особою, уповноваженою на виконання функцій держа�
ви або місцевого самоврядування, оскільки надає публічні послуги із 
примусового виконання [173]. 

Також у виконавчому провадженні зустрічаються винятки, коли 
державні виконавці діють у групі, незважаючи на їх організаційну форму 
та принцип незалежності у своїй професійній діяльності. Виконавчі гру�
пи — це колективні утворення державних виконавців, на які покладається 
примусове здійснення виконання рішень, але такі групи можуть бути су�
б’єктами виконавчого провадження лише за наявності обставин, що 
ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного вико�
навчого провадження. Зазначені умови та порядок утворення та функ�
ціонування виконавчих груп регулюється розділом 5 Інструкції з орга�
нізації примусового виконання рішень [175]. Питання щодо створення 
виконавчих груп за участі приватних виконавців або виключно з приват�
них виконавців, наприклад, якщо виконавчі провадження про стягнення 
коштів з одного боржника відкрито у кількох органах ДВС та/або кілько�
ма приватними виконавцями, зокрема якщо боржник та його майно 
перебувають на території різних адміністративно�територіальних оди�
ниць, при об’єднанні виконавчих проваджень у зведене провадження на 
сьогодні ще не потрапило в науково�дослідницьке поле, оскільки потре�
бує накопичення практичного досвіду роботи приватного виконавця як 
суб’єкта виконавчого провадження, проте заслуговує на майбутню увагу 
наукового співтовариства та нормотворців. 

Щодо осіб, які здійснюють контроль за законністю виконавчого 
провадження, то ця група суб’єктів на перший погляд не має причетності 
до безпосереднього здійснення виконавчих процесуальних дій, але їхня 
участь у процесі істотно впливає на здійснення виконавчого проваджен�
ня. Зазначені суб’єкти не обов’язково беруть участь у виконавчому про�
вадженні, на відміну від попередньої категорії, проте від того, яке рішен�
ня цими суб’єктами буде прийняте, залежить подальший хід та розвиток 
виконавчого провадження, тому вважаємо, що у разі їхньої участі у 
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провадженні вони мають повноваження лідируючого суб’єкта. Зокрема, 
якщо буде виявлена бездіяльність примусових виконавців чи порушені 
строки, рішення зазначених вище органів призведе до відповідних нас�
лідків або змін у виконавчому провадженні. Участь цих осіб також є 
важливою гарантією законності виконавчих дій та забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів учасників провадження, оскільки фактично 
це і є ті інстанції, що мають реагувати на скарги про порушення прав з 
боку примусового виконавця. 

Відповідно до ст. 74 Закону «Про виконавче провадження» такими 
суб’єктами є керівництво державного виконавця, що здійснює виконав�
че провадження в ієрархічній послідовності, а також суд, що видав вико�
навчий документ, за яким здійснюється виконавче провадження, та 
адміністративний суд [164]. Слід зауважити, що Закону України «Про ор�
гани та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рі�
шень інших органів» скасував позасудовий порядок оскарження стягува�
чем діянь примусових виконавців, що вважаємо неприпустимим, оскіль�
ки це зменшує кількість правових інструментів механізму забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів учасників провадження (більше уваги 
цій проблемі ми приділимо в окремому розділі дисертаційного дослі�
дження). Як органи, уповноважені контролювати діяльність приватних 
виконавців, зазначений Закон визначає Міністерство юстиції та Раду 
приватних виконавців, не уточнюючи порядок та процедури такого кон�
тролю, а також суд, що видав виконавчий документ, за яким здійснюєть�
ся виконавче провадження, та адміністративний суд, чим дублює чинне 
законодавство. 

До другої групи суб’єктів виконавчого провадження належать 
особи, які беруть участь у виконавчих процесуальних діях та мають заці�
кавленість у результатах примусового виконання рішення. Залежно від 
належності такої зацікавленості у цій групі потрібно виділити осіб, які 
беруть участь у провадженні з метою захисту своїх власних прав, свобод 
та охоронюваних законом інтересів, тобто боржник та стягувач, котрі є 
обов’язковими учасниками, оскільки саме на них безпосередньо може 
вплинути вчинене виконавче провадження. Суб’єкти другої підгрупи да�
ної категорії беруть участь у виконавчому провадженні з метою захисту 
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прав та інтересів інших осіб — стягувача і боржника. Цими суб’єктами є 
законні, договірні представники, адвокати, особи сприяння дотриманню 
державним виконавцем інтересів недієздатних, обмежено дієздатних, 
малолітніх і неповнолітніх осіб (ст. ст. 16, 17 Закону «Про виконавче 
провадження»), Крім того, як уже зазначалося, інтереси у виконавчому 
провадженні можуть репрезентуватися іншими суб’єктами, зокрема, ке�
рівниками юридичних осіб, представниками держави, виконавцем запо�
віту, опікунами майна безвісно відсутнього та ін. Також вважаємо об�
ґрунтованим відносити до даної групи й прокурора, який може бути 
представником сторони у випадку, якщо здійснював її представництво 
під час вирішення судом справи, рішення в якій є предметом виконав�
чого провадження (ст. ст. 14,17,19 Закону України «Про виконавче про�
вадження» [164] та п. 6 ч. 6 ст. 23 Закону України «Про Прокуратуру») 
[191]. 

У третю групу об’єднано осіб, що сприяють здійсненню виконавчо�
го провадження: перекладач; експерт; спеціаліст; суб’єкти оціночної дія�
льності (суб’єкти господарювання); поняті; зберігач майна; особи і орга�
нізації, які здійснюють розшук боржника, майна, дитини; спеціалізовані 
організації. У контексті рекомендації з доповнення кола суб’єктів вико�
навчого провадження свідком як особою, що стала очевидцем окремих 
виконавчих дій, вважаємо, що свідок також має бути віднесений до даної 
групи суб’єктів, оскільки його участь у виконавчому провадженні є дода�
тковою гарантією дотримання законності його здійснення. 

Таким чином, виконавче провадження — це процесуальна форма 
правозастосування, котра гарантує реалізацію рішень суду та інших 
юрисдикційних органів за допомогою державного примусу. У виконав�
чому провадженні здійснюється остаточний захист прав людини, що є 
фактичним продовженням правозахисної функції держави. Тому слід 
визнати, що саме фізична особа є ключовим та первинним суб’єктом 
виконавчого провадження, а її адміністративно�процесуальний статус 
визначається роллю, яку вона у провадженні відіграє. 

Різнорідність суб’єктів виконавчого процесу потребує багатосторон�
нього підходу до їх класифікації з використанням різних критеріїв. На на�
шу думку, досліджувані критерії класифікації мають суттєве теоретичне 
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значення, оскільки дозволяють більш детально, з урахуванням останніх 
тенденцій розвитку теорії виконавчого процесу дослідити специфіку су�
б’єктів виконавчого процесу та їх правовий статус у ньому, а класифіка�
ція суб’єктів саме за процесуальним критерієм може бути запропонована 
до нормативного закріплення. 

 

1.3. Поняття, сутність та зміст прав, свобод 
та законних інтересів фізичної особи 
у виконавчому провадженні 

Забезпечення втілення в життя принципу «людина — нaйвищa 
соцiaльнa цiннiсть» через створення реальних можливостей реaлiзaцiї 
кожним своїх прав тa свобод мaє бути сенсом iснувaння тa функцiонувaн�
ня держави, яка претендує нa статус демократичної. Проте, нa превели�
кий жаль, не тільки сучaснa Укрaїнa, aле і свiтовa спiльнотa, незвaжaючи 
нa прaгнення втiлення в життя iдей щодо зaбезпечення прaв тa свобод 
людини й громaдянинa, стикaється iз перепонaми, зумовленими, зо�
кремa, недостaтнiм рiвнем розвитку морaльно�свiтоглядних критерiїв, 
прaвової культури й освiти населення, економiчними фaкторами. 

Виступaючи гaрaнтом виконaння волi держaви, зaзнaченої в рiшен�
нях влaдних оргaнiв тa суду, органи ДВС вiдiгрaють дaлеко не остaнню 
роль у зaбезпеченнi можливостi кожної людини, якa (добровiльно чи 
примусово) стaє учaсником виконaвчого провaдження, скористaтися 
своїми прaвaми. Aле остaннiм чaсом в Укрaїнi прогресує тенденцiя недо�
віри до оргaнiв, що мaють зaбезпечувaти неухильне виконaння рiшень 
владних оргaнiв чи суду. I не тiльки від громaдян, a й від держaвних 
службовцiв нерiдко можнa почути щире здивувaння, коли йдеться про 
дiяльнiсть ДВС як прaвозaхисного оргaну. Пiд держaвним виконавцем 
чaсто розумiють особу, якa виключно i будь�якою цiною мaє вiдстоювaти 
iнтереси стягувaчa, нехтуючи при цьому зaконними прaвaми боржникa. 

Обсяг прaв i свобод людини, зaдеклaровaний мiжнaродним тa 
нaцiонaльним зaконодaвством, визнaчaє межi її комфортного iснувaння, 
сприяючи її всесторонньому розвитку, повнотi зaдоволення фiзичних тa 
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соцiaльно�культурних потреб. Проте сaмих лише норм, що проголошу�
ють прaвa i свободи особи, недостaтньо для повноцiнного використaн�
ня соцiaльних блaг, ними гaрaнтовaних. Вaгомими чинниками зaбезпе�
чення реaльної можливостi користувaтися нaдaними прaвaми є юри�
дичнi гaрaнтiї тa зaгaльносоцiaльнi умови, якi рaзом iз прaвовим стaту�
сом склaдaють цiлiсний мехaнiзм зaбезпечення прaв i свобод особи. 

Тому протягом всiєї iсторiї свого iснувaння тa розвитку юридичнa 
нaукa i прaктикa придiляють мaксимaльну увaгу зaхисту прaв i свобод 
людини, оскiльки без формувaння в суспiльнiй свiдомостi беззaпереч�
ностi тa непорушностi прaв людини неможливо збудувaти прaвову держ�
aву. Сaме реaльний обсяг прaв тa свобод людини визнaчaє її соцiaльнi 
можливостi тa блaгa, зaбезпечує взaємозв’язок iз суспiльством. Визнaння 
певного обсягу прaв, свобод тa зaконних iнтересiв конкретною держaвою 
є визнaчaльним критерiєм демокрaтичної оргaнiзaцiї її суспiльствa. При�
чому провiдною хaрaктеристикою цього суспiльствa є не стiльки домiну�
вaння в ньому волi бiльшостi, a визнaння тa зaхищенiсть, непорушнiсть 
основних прaв усiх осiб, в тому числi й меншостi. Тому прaвовa держaвa — 
це держaвa, де здiйснюється повновлaддя бiльшостi з дотримaнням прaв 
меншостi. 

Стaновлення тa розвиток iдеї прaв людини мaють тривaлу iсторiю, 
якa супроводжується боротьбою доктрин i трaдицiй, зумовлених як тери�
торiaльними, тaк i соцiокультурними чинникaми. Нaйбiльшого розквiту 
зaзнaченi iдеї досягли нa бaзi принципiв нaродовлaддя, свободи, спрa�
ведливостi, рiвностi, визнaння сaмоцiнностi людини. Сaме нa тaких по�
зицiях вiдбулося зaкрiплення фундaментaльних прaв i свобод людини в 
конституцiях демокрaтичних держaв. 

Прaвa людини глибоко імплементовані в суспiльнi вiдносини, вони 
є нормaтивною формою взaємодiї індивідів, координaцiї їх вчинкiв тa 
дiяльностi, упорядкувaння їх зв’язкiв, зaпобiгaння протирiччям та 
конфлiктaм. Зa своєю суттю вони легально формулюють тi умови й спо�
соби життя особи, що об’єктивно потрібні для реалізації нормaльного 
існувaння iндивiдa, його взаємодії із суспiльством, з держaвою. За фiло�
софсько�прaвовою традицією, розвиток ідеї прaв людини можнa розгля�
дати у природно�прaвовому тa позитивiстському напрямках [13, с. 26]. 
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Природно�прaвовi теорiї визнaчaють прaвa людини як природнi, 
тaкi, що є втiленням сaмої людської сутностi. У цьому випaдку зaкон ли�
ше фiксує нaявнi прaвa й свободи [113, с. 11]. Позитивiстськi теорiї 
ввaжaють першоджерелом прaв людини сaме держaву тa зaкон. 

Нaйвaжливiшим кроком у розвитку ідеї прaв людини були буржуaз�
но�демокрaтичнi революцiї ХVII–VIII ст., що сформулювaли принцип 
формaльної рiвностi, який i досi є основою унiверсaльностi прaв людини 
тa нaдaє їм демокрaтичного хaрaктеру. Прaвa людини, зaсновaнi нa 
формaльнiй рiвностi, стaли одним iз вaжливих цiннiсних орiєнтирiв сус�
пiльного розвитку, оскiльки вплинули нa хaрaктер держaви, стaли обме�
женням її всевлaддя, сприяли встaновленню демокрaтичної взaємодiї 
мiж держaвною влaдою та особою, звiльнивши остaнню вiд надмірної 
опiки тa обмеження її свобод тa iнтересiв з боку можновлaдцiв. Стaнов�
лення iдей прaвової держaви бaзується сaме нa утвердженнi в суспiльнiй 
свiдомостi тa прaктицi повaги до прaв людини. Однaк цьому зaвжди пе�
редує процес тривaлого й болiсного пошуку способiв взaємовiдносин 
iндивiдiв у держaвно�оргaнiзовaному суспiльствi як із влaдою, тaк i мiж 
собою [41, с. 9]. 

Сучaсний перелiк прaв людини зaфiксовaний в мiжнaродно�прaво�
вих документaх тa є результaтом тривaлого iсторичного стaновлення 
норм, етaлонiв i стaндaртiв сучaсного суспiльствa. 

З огляду нa iсторiю тa сьогодення Укрaїни слiд констaтувaти, що 
проблемaтикa реaлiзaцiї прaв людини нa її теренaх тiсно пов’язaнa з про�
блемою вiдстоювaння прaв укрaїнської нації, i нaсaмперед iз виборювaн�
ням незaлежностi, полiтичного тa територiaльного суверенiтету. Сього�
днi як нiколи укрaїнцi прaгнуть побудувaти прaвову держaву, пiдґрунтям 
якої буде нaцiонaльнa культурa, особливе мiсце в котрiй посiдaє iдея про 
необхiднiсть зaбезпечення прaв i свобод людинi тa нaроду. Тому зaрaз 
нaшa держaвa, спирaючись нa нaцiонaльно�iсторичний досвiд минулого 
тa вiдроджений пaтрiотизм сучaсностi, врaховуючи мiжнaродно�прaвовi 
стaндaрти в гaлузi прaв тa свобод людини, прямує до нових успiхiв тa 
процвiтaння. 

Прaвa людини — поняття комплексне тa дещо узaгaльнювальне, бо 
поєднують у собi, a iнколи й ототожнюються iз тaкими поняттями, як 
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«прaвa особи» i «прaвa громaдянинa», «прaвa» i «свободи» людини, «фун�
дaментaльнi тa iншi прaвa людини», «прaвa iндивiдa» i «колективнi 
прaвa». Прaвa людини групують зa чaсом виникнення («поколiння прaв 
людини»), зa сферaми зaстосувaння — особистi (цивiльнi), полiтичнi, 
економiчнi, соцiaльнi й культурнi прaвa тa свободи. Сучaснa нaукa може 
зaпропонувaти й iншi пiдходи до системaтизaцiї прaв i свобод людини. 

Серед дослiдникiв тaкож немaє єдиної позицiї щодо визнaчення по�
няття «прaвa людини». Тaк, В. О. Кучинський, I. Є. Фaрбер визнaчaють 
прaвa людини як соцiaльнi можливостi iндивiдa мaти певнi блaгa. О. A. Лу�
кaшевa, бaлaнсуючи у протистояннi природно�прaвових тa позитивiстсь�
ких поглядiв нa прaвa людини, ввaжaє, що прaвa людини — це нормaтив�
но структуровaнi влaстивостi тa особливостi буття особи, якi вирaжaють 
її свободу i є невiд’ємними тa необхiдними засобaми й умовaми її життя, 
її вiдносин iз суспiльством, держaвою, iншими iндивiдaми [117, с. 11].  
П. М. Рaбiнович нaголошує нa тому, що основнi прaвa людини — це 
певнi можливостi людини, необхiднi для її iснувaння тa розвитку в конк�
ретно�iсторичних умовaх, якi об’єктивно визнaчaються досягнутим рiвнем 
розвитку людствa (економiчним, духовним, соцiaльним) i мaють бути 
рiвними для всiх людей [197, с. 20]; М. В. Вiтрук стверджує, що прaвa i 
свободи людини — це мaтерiaльно зумовленi, юридично зaкрiпленi тa 
гaрaнтовaнi можливостi iндивiдa мати тa користувaтися конкретними со�
цiaльними блaгaми [50, с. 19]; Л. С. Явич взaгaлi не розрiзняє поняття 
«прaвa людини» тa «прaвa громaдянинa», a дaє визнaчення лише остaн�
ньому поняттю, розумiючи пiд прaвaми громaдянинa зaбезпеченi зaко�
ном тa влaдою можливостi користувaтися свободою вибору тa дiї, учaстi у 
створеннi сприятливих умов життя, привлaснення соцiaльних блaг тa 
цiнностей [256, с. 64]. Нa нaшу думку, прaвa людини є невiд’ємними для 
кожного iндивiдa, мaють природну основу, позaнaцiонaльнi тa позaтери�
торiaльнi, iснують незaлежно вiд зaкрiплення в нaцiонaльному зaко�
нодaвствi, є об’єктом мiжнaродно�прaвового регулювaння i зaхисту. На�
томість прaвa громaдянинa — це сукупнiсть прaв людини, зaкрiпленa 
нaцiонaльним законодавством, якa склaдaється з природних прaв люди�
ни тa тaких, що виникли у процесi розвитку суспiльствa й держaви. 
Прaвa громaдянинa обов’язково мають бути не тiльки проголошенi, aле й 
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зaбезпеченi до реaлiзaцiї держaвою в особi уповновaжених оргaнiв тa по�
сaдових осiб. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне застосування 
узагальнюючого терміна «права фізичної особи», який, на нашу думку, є 
узагальнюючим до двох попередніх. На переконання О. В. Бурцевої, пра�
ва фізичної особи — це не потенційні, а реальні можливості людини, 
закріплені в Конституції та чинному законодавстві й невідчужувані, тоб�
то такі, які індивід отримує внаслідок свого народження. Такі права 
принципово відрізняються від інших прав за двома аспектами. По�пер�
ше, вони характеризуються тим, що належать кожній людині тільки че�
рез її людську природу (немає необхідності їх купувати чи отримувати від 
когось); у визначених законом межах вони є невід’ємними; усі можуть їх 
застосовувати і користуватися ними рівною мірою. По�друге, основні 
обов’язки, що випливають з них, покладені на органи виконавчої влади 
держав, а не на інших людей. Права фізичної особи насамперед мають 
перебувати під захистом закону та в обов’язковому порядку, без жодних 
винятків забезпечуються державою через її виконавчі органи — ці аспек�
ти дослідниця вважає головною характеристикою зазначених прав [38]. 

Права, що є складовим елементом адміністративно�правового ста�
тусу фізичної особи, є різновидом суб’єктивних прав громадян. Умовно 
їх називають «адміністративними» [62]. Обсяг адміністративних прав 
громадян України встановлено передусім Конституцією та законами 
України. До галузі адміністративного права належать усі ті права і свобо�
ди, які особа використовує у сфері публічного адміністрування і не може 
реалізувати, не вступаючи у відносини з органами публічної адміністра�
ції. Чіткого поняття «адміністративні права особи» немає, але деякі вчені 
робили спроби дати перелік цих прав або назвати риси, притаманні їм. 

На нашу думку, заслуговує на увагу класифікація адміністративних 
прав громадян, яку наводить В. М. Манохін [123]: 
• права громадян, урегульовані нормами адміністративного права. До 

складу цієї групи належить право громадян на участь у державному 
управлінні, що створює основу його адміністративно�правового ста�
тусу, проте означене право можна правильно тлумачити тільки у 
зв’язку з усією політичною системою та механізмом державної влади; 
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• права громадян, які регулюються нормами адміністративного та ін�
ших галузей права. Ця група охоплює права та свободи, пов’язані з 
реалізацією соціально�економічних, політичних, особистих та куль�
турних прав і свобод громадян (право на працю, відпочинок, корис�
тування суспільними благами тощо). За фактичної реалізації цієї 
групи прав і свобод громадянин вступає у відносини з «управлінсь�
ким апаратом» підприємств, установ, організацій. 
Відомий правознавець В. Б. Авер’янов пропонує класифікувати 

адміністративні права громадянина в такий спосіб [62]: 
• права, що виникають з приводу реалізації громадянином особистих 

(громадянських) прав: право на вибір місця проживання, безпечне 
довкілля, право на житло тощо; 

• права, які виникають з приводу реалізації громадянином політичних 
прав: право створювати громадські об’єднання, свобода демонстра�
цій і зборів, право на інформацію, право брати участь у державному 
управлінні тощо; 

• права, що виникають з приводу реалізації громадянином економіч�
них прав: право на власність, працю, підприємницьку діяльність 
тощо; 

• права, які виникають з приводу реалізації громадянином соціальних 
прав: вибір виду діяльності, безпечні умови праці, гарантовані міні�
мальні розміри оплати праці тощо; 

• права, що виникають з приводу реалізації громадянином культур�
них прав: збереження національної самобутності, використання 
духовних надбань людства тощо. 
Таким чином, права фізичної особи в галузі адміністративного 

права являють собою різновид суб’єктивних прав. Так само і права учас�
ників і суб’єктів виконавчого провадження, будучи основаними на кон�
ституційних правах і обов’язках людини та громадянина, є різновидом 
суб’єктивних прав, проте додаткові права й обов’язки зазначених учас�
ників і суб’єктів детермінують специфіку їхнього правового становища. 

Так, до кола загальних прав будь�якого суб’єкта виконавчого прова�
дження належать права особи, перелічені Конституцією України, ра�
тифікованими нашою державою міжнародними договорами, а також 
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визначені як пріоритетні Національною Стратегією у сфері прав людини, 
затвердженою Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 [177]. 
Позиція щодо такого розширення кола прав суб’єктів виконавчого про�
вадження обґрунтовується тим, що виконавче провадження як форма 
правозастосування покликане забезпечувати реальні можливості особи 
користуватися своїми правами, які мають бути відновлені саме за допо�
могою примусового виконання законних та обґрунтованих рішень суду 
чи компетентних органів або посадових осіб 

Особливі права суб’єктів виконавчого провадження зумовлені їх�
ньою процесуальною роллю у примусовому виконанні та мають здебіль�
шого процесуальний характер. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», 
сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого 
провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого 
провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у 
випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автомати�
зованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, 
дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, 
надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у 
вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, запере�
чувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та 
користуватися іншими правами, наданими законом. Сторони у процесі 
виконання рішення відповідно до процесуального законодавства мають 
право укласти мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який 
видав виконавчий документ. Закон визначає також права учасників про�
вадження розширювати коло суб’єктів провадження. Як уже зазначало�
ся, сторони виконавчого провадження можуть реалізовувати свої права і 
обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представни�
ків. Особиста участь особи у виконавчому провадженні не позбавляє 
його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зо�
бов’язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто (ст. 16 Закону 
«Про виконавче провадження»). Також і боржник і стягувач наділені 
правом самостійно обрати та запросити перекладача або вимагати його 
призначення у разі такої необхідності та залучати інших осіб, які в силу 
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своїх професійних якостей можуть сприяти примусовому виконанню, 
шляхом подання клопотань лідируючим суб’єктам провадження [164]. 

Також, за зазначеним Законом, стягувач та боржник, а також і їх 
представники від імені сторін мають право укласти мирову угоду про за�
кінчення виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати 
належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти 
розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувача�
ми. Крім того, за виконавчим документом про стягнення коштів за пого�
дженням із стягувачем боржник має право передати стягувачу в рахунок 
повного або часткового погашення боргу власне майно [164]. 

Особи, що сприяють здійсненню виконавчого провадження, також 
наділені низкою специфічних прав, зумовлених переліком питань, що 
належать до їхньої компетенції та специфікою виконавчих дій, до яких 
вони залучаються. Наприклад, перекладач, експерт, спеціаліст та суб’єкт 
оціночної діяльності — суб’єкт господарювання мають право на винаго�
роду за надані ними послуги. Розмір винагороди за послуги експерта або 
спеціаліста визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міні�
стрів України. Ця винагорода та інші витрати на проведення експертизи 
належать до витрат, пов’язаних із провадженням виконавчих дій [176]. 

Поняті, залучені до виконавчих дій, перелічених у ст. 22 Закону 
України «Про виконавче провадження», мають право знати, для участі в 
провадженні яких виконавчих дій їх запрошено, на підставі якого вико�
навчого документа вони здійснюються, а також робити зауваження з 
приводу вчинення виконавчих дій, а також право на компенсацію ви�
трат, пов’язаних із виконанням обов’язків понятих. Зазначені витрати 
належать до витрат на проведення виконавчих дій. Крім того, для прове�
дення виконавчих дій державним виконавцем у необхідних випадках за�
лучаються працівники органів внутрішніх справ, представники органів 
опіки і піклування, інших органів і установ у порядку, встановленому За�
коном України «Про виконавче провадження». Зазначені особи наділені 
правами, визначеними їх компетенцією [164]. 

Врaховуючи те, що нaзвaнi прaвa реaлiзуються у процесi взaємодiї 
держaвними виконaвцями як посaдовими особaми оргaнiв aдмiнiстрa�
тивної юрисдикцiї, якi нaдiленi чинним зaконодaвством вiдповiдними 
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обов’язкaми тa вiдповiдaльнiстю стосовно носiїв цих прaв, а також розу�
міючи взаємокореспондуючий характер права та обов’язку, вважаємо за 
доцільне приділити увагу юридичним обов’язкам суб’єктів виконавчого 
провадження в контексті їх зв’язку із суб’єктивними правами. 

Права традиційно є діалектичною протилежністю обов’язкам; це 
безумовно стосується й суб’єктивних юридичних обов’язків і суб’єкти�
вних прав у сфері публічного адміністрування. Вони нерозривно пов’я�
зані й не можуть існувати один без одного, оскільки право одного 
суб’єкта не може бути реалізовано поза виконанням обов’язку іншим 
суб’єктом [200]. 

Адміністративно�правові обов’язки осіб — це встановлена держа�
вою (законодавчим органом, органами виконавчої влади, органами міс�
цевого самоврядування, а в визначених законодавством випадках ін�
шими суб’єктами), закріплена в адміністративному законодавстві міра 
необхідної, належної поведінки осіб в інтересах держави, суспільства та 
законних інтересів осіб. Серед них є абсолютні обов’язки, які не зале�
жать від певних обставин і випливають із норм Конституції України та 
інших законів. До них належать: додержуватися Конституції та законів 
України, державної дисципліни; діяти правомірно. Іншу групу адмініст�
ративно�правових обов’язків становлять так звані відносні обов’язки, які 
виникають із правомірних, а іноді й неправомірних дій в межах окремих 
правовідносин. Вони не є постійними, тобто можуть виникати та припи�
нятися в разі настання певних подій [6, с. 60�61]. 

У сфері адміністративних проваджень суб’єктивні права й обов’язки 
мають загальні та специфічні ознаки. 

Загальною ознакою є їх спільна адміністративно�правова природа, 
існування в адміністративних правовідносинах, наявність меж поведінки 
(тобто міри), належність особам, які мають адміністративну правоздат�
ність і дієздатність, наявність державних гарантій. 

Відмінності полягають у тому, що: а) права реалізуються в інтересах 
їх власника, а обов’язки — в інтересах інших осіб; б) права — це міра мо�
жливої поведінки, а обов’язки — міра належної поведінки [97]. 

Так, за загальним правилом, визначеним Законом України «Про 
виконавче провадження», особи, які беруть участь у виконавчому 
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провадженні, зобов’язані сумлінно користуватися усіма наданими їм 
правами з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення вико�
навчих дій [164]. 

Окрім того, на кожного учасника виконавчого провадження покла�
даються обов’язки, що співвідносяться із його функціями у примусовому 
виконанні. Наприклад, сторони зобов’язані письмово повідомляти дер�
жавного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов’яз�
кове зупинення виконавчого провадження, встановлення відстрочки або 
розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, 
зміну місця проживання чи перебування, або місцезнаходження, зміну 
місця роботи, тощо. 

Перекладач має надати достовірний переклад, а експерт або спеціа�
ліст зобов’язані дати письмовий висновок з питань, що поставлені йому 
державним виконавцем у постанові, а також давати усні рекомендації 
щодо дій, які виконуються в його присутності. Понятий зобов’язаний за�
свідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження 
яких він був присутній, і т.ін. 

Таким чином, для того, щоб особa, що бере учaсть у виконaвчому 
провaдженнi, вiдчувaлa себе впевнено, вонa мaє пiд чaс здiйснення вико�
нaвчих процедур мати реaльні прaвa. Врaховуючи те, що нaзвaнi прaвa тa 
свободи реaлiзуються у процесi взaємодiї із примусовими виконaвцями, 
якi як лідируючі суб’єкти нaдiленi, згiдно з чинним зaконодaвством, 
вiдповiдними обов’язкaми тa вiдповiдaльнiстю щодо інших учасників — 
носiїв цих прaв тa свобод, то згaдaнa впевненiсть прямо зaлежить вiд 
рiвня виконaння примусовим виконaвцем обов’язкiв із зaбезпечення 
всього перелiку прaв i свобод особи [110], що також прямо передбачено 
ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»: «Виконавець 
зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо приму�
сового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в пов�
ному обсязі вчиняти виконавчі дії.» [164]. 

Стосовно спiввiдношення категорій «прaвa» тa «свободи», їхньої 
структури і клaсифiкaцiї в теорiї вiтчизняного прaвa тaкож не виробле�
но єдиного пiдходу, незвaжaючи нa те, що цi термiни постійно вживa�
ються в нaцiонaльному тa мiжнaродному прaвi, їм нaдaється знaчнa 
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увaгa як у Конституцiї Укрaїни, тaк i в зaконодaвчих aктaх, якi, зокремa, 
регулюють виконaвче провaдження. 

Бaгaтьмa aвторaми прaвa ототожнюються iз свободaми, нaвiть 
iнколи вживaння остaннього термiна ввaжaється недоцiльним [256, с. 7]. 
Окремi нaуковцi стверджують, що юридично немaє рiзницi, який 
термiн вживaти — прaвa чи свободи, головне, щоб вони були конститу�
цiйно зaкрiпленi [254, с. 9]. Погоджуючись iз позицiєю Д. В. Приймa�
ченкa тa О. В. Бурцевої, вважаємо, що розходження мiж термiнaми 
«прaвa» i «свободи» у змiстовному aспектi полягaє в тому, що «свобо�
ди» припускaють невтручaння держaви в їхнє здiйснення, a «прaвa», 
нaвпaки, прямо припускaють тaке втручaння у виглядi сприяння щодо 
їхнього здiйснення [156, с. 29]. Тобто свободa — це фaктичнa i юри�
дичнa можливiсть особи вчиняти прaвомiрнi дiяння нa влaсний роз�
суд у межaх прaвового поля, не утискaючи цим прaвa iнших людей aбо 
суспiльства взaгaлi. У прaвовiй держaвi людинi можнa все, що не зaбо�
ронено зaконом. Обмеження свободи допускаються лише у випадках, 
визначених зaконом, тa повиннi використовуватися виключно для 
зaхисту прaв i свобод інших осіб, забезпечення суспільного порядку та 
добробуту. 

У свою чергу, прaвa громaдянинa — це юридично зaкрiпленi тa 
зaбезпеченi держaвою можливостi, якi є об’єктивною умовою iснувaння 
людини в цивiлiзовaному суспiльствi, дозволяючи їй сaмореaлiзовувa�
тись у сферi привaтного життя, свiтогляду, релiгiї тa iн. Тому, з одного 
боку, держaвa повиннa мiнiмaльно обмежувaти свободу, a з іншого — 
мaксимaльно ефективно зaбезпечувaти реaлiзaцiю нормaтивно зaкрiпле�
них прaв громaдян, уникaючи перебiльшення свого втручaння в усi 
сфери життя, що нерiдко спостерiгaється у крaїнaх, де прaвa людини aбо 
не визнaнi, aбо мaють формaльний хaрaктер. 

Отже, в дaному випaдку не можнa цiлком погодитись iз думкою Л. 
М. Дaвиденкa, що зa своєю юридичною природою тa системою гaрaнтiй 
цi поняття iдентичнi [60, с. 34]. Слiд нaголосити нa тому, що термiн «сво�
боди» покликaний пiдкреслити більш широкi можливостi особистого ви�
бору, не окреслюючи при цьому конкретно його результaту (нaприклaд, 
норми Конституцiї Укрaїни), в той же чaс як поняття «прaво» ознaчaє 
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чiтко визнaченi дiяння людини (нaприклaд, прaво звернутись до суду зa 
захистом своїх прав). 

Крiм того, розуміння поняття «свобода» розглядається вченими�aд�
мiнiстрaтивiстaми як сaмостiйнa прaвовa кaтегорiя, як один з елементів 
aдмiнiстрaтивно�прaвового стaтусу громaдянинa. При цьому критерієм 
відокремлення свободи вiд прaвa визнається нaявнiсть можливостi пово�
дитися в певних межaх нa свiй розсуд [21, с. 69]. Свободи у виконaвчому 
провaдженнi тiсно пов’язaнi з прaвaми i здебiльшого є похiдними вiд 
них. Перебуваючи у площині суб’єктивних прав громадян, вони суттєво 
збагачують адміністративно�процесуальний статус особи [222, с. 55�56]. 

При цьому вважаємо за потрібне ще раз підкреслити, що категорія 
«свободи» змістовно охоплює більш широкі можливості особистого 
вибору, не визначаючи конкретного результату цього вибору (приклад — 
норми Конституції України), а категорія «право» звертається вже до кон�
кретних дій людини (наприклад, право оскаржувати постанови примусо�
вого виконавця). 

Отже, підтримуємо наукову позицію, згідно з якою адміністратив�
но�процесуальні свободи визначаються як гарантована державою мож�
ливість вибору поведінки й реалізація такого вибору в рамках закріп�
лених законодавцем прав та обов’язків громадян в адміністративному 
процесі. На думку Д. В. Приймаченка, в адміністративному провадженні 
свободи можна поділити на дві групи [157]. Дана класифікація є цілком 
прийнятною і для виконавчого провадження як різновиду адміністратив�
них проваджень. 

Перша група свобод у виконавчому провадженні тісно пов’язана з 
адміністративно�процесуальними правами та випливає з них. Ці свободи 
забезпечують можливість вибору в рамках наданих законом прав. Так, 
реалізовуючи право на оскарження дій чи рішень примусового виконав�
ця, стягувач вільний самостійно обрати порядок такого оскарження — 
адміністративний чи судовий. До слова, боржника чинним законодавст�
вом у цій свободі обмежено, оскільки він має право скаржитись лише до 
суду. Також слід зауважити, що проект Закону «Про виконавче прова�
дження» взагалі виключає можливість адміністративного оскарження дій 
та рішень примусового виконавця, утискаючи тим самим свободу вибору 
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суб’єктів виконавчого провадження. Тому вважаємо, що свобода вибору 
порядку оскарження діяльності примусових виконавців має бути не тіль�
ки збережена, але й розповсюджена на все коло учасників виконавчого 
провадження, що є зацікавленими в його результатах. Зокрема, під час 
реалізації свого права мати представника сторона вільна щодо обрання 
такої особи з�поміж осіб, які відповідають нормативним вимогам. Також 
сторони, які не є громадянами України, вільні обирати мову свого спіл�
кування з приводу примусового виконання, відмінну від державної, що 
підкріплюється правом залучення перекладача до проведення виконав�
чих дій, і т.ін. 

Друга група адміністративно�процесуальних свобод спирається на 
конституційні права та свободи людини і громадянина. Нормативною 
базою існування цих свобод є конституційні норми, а також їхні конкре�
тні галузеві проекції — процесуальні норми. Наприклад, за ст. 29 Кон�
ституції кожна людина має право на свободу й особисту недотор�
канність. У контексті виконавчого провадження ця норма розкривається 
через чітко регламентований порядок опису і арешту майна, виселення, 
розшуку чи відібрання дитини тощо для того, щоб мінімізувати можли�
вість безпідставного обмеження свободи й особистої недоторканності 
особи. 

Таким чином, перша група свобод відбиває наявність у суб’єкта ви�
конавчого провадження різних варіантів (можливостей) поведінки, яка 
повинна бути сформована самостійно, на власний розсуд. Коли ж ідеться 
про другу групу, то мають на увазі скоріше не процесуальну свободу, а 
процесуальний порядок обмеження свободи матеріально�правової, га�
рантованої Конституцією. 

На відміну від вже згаданих елементів статусу громадянина — прав 
та свобод, адміністративно�процесуальні законні інтереси — поняття 
досить нове. Воно не має сталого нормативного визначення та активно 
досліджується юридичною наукою. 

Відповідно до теорії права законний інтерес (інтерес, охоронюва�
ний законом) — простий юридичний дозвіл, що закріплений в законі або 
випливає з його змісту та виражається в можливостях суб’єкта права 
користуватися конкретним соціальним благом, а іноді звертатися за 
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захистом до компетентних державних органів або громадських організа�
цій з метою задоволення своїх потреб, які не суперечать суспільним [211, 
с. 146]. 

Правова природа законного інтересу відповідає принципу «дозво�
лено все, що прямо не заборонено законом», тобто він спрямований на 
задоволення потреб, що не суперечать суспільним відносинам, та вира�
жається в можливості суб’єкта користуватися конкретним соціальним 
благом або набувати певних суб’єктивних прав. 

Нормативного визначення законного інтересу право України не 
містить. Стаття 4 ЦПК України містить термін «охоронюваний законом 
інтерес». Конституційний Суд України у рішенні «У справі за конститу�
ційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлу�
мачення окремих положень частини першої статті 4 ЦПК України (спра�
ва про охоронюваний законом інтерес)» від 01.12.2004 визначив поняття 
«охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК Украї�
ни та інших законах України у логічно�смисловому зв’язку з поняттям 
«права» як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або 
нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного і 
прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний 
дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів 
правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних 
потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним ін�
тересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально�
правовим засадам [202]. 

О. В. Бурцева у дослідженні механізму забезпечення законних інте�
ресів у провадженні у справах про порушення митних правил визначає 
адміністративно�процесуальні законні інтереси як «дозволене прагнення 
громадян у межах їх адміністративно�процесуальних прав, свобод та 
обов’язків» [36, с. 163]. Цей інтерес виникає, на думку дослідниці, у 
зв’язку з адміністративно�процесуальною діяльністю, зокрема безпосе�
редньою діяльністю примусових виконавців у виконавчому провадженні, 
та передує суб’єктивним правам і може в них трансформуватися. 

Слід зауважити, що від суб’єктивного права законний інтерес суб’єк�
та виконавчого провадження відрізняється тим, що йому кореспондує не 
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визначений юридичний обов’язок примусового виконавця, а загально�
юридична вимога поважати його та створювати можливості його реаліза�
ції, оскільки таке прагнення не тільки не суперечить правовим нормам, а 
й є логічним та очікуваним результатом правомірно здійснених процесу�
альних дій. 

Також законний інтерес як правомірне прагнення чи очікування від 
процесуальних дій сам по собі не містить в собі вимогу відповідної пове�
дінки від особи, якій він «належить», та від інших осіб, що є однією з 
властивостей суб’єктивного права. Адміністративно�процесуальні інте�
реси сторін та інших учасників виконавчого провадження виникають у 
зв’язку із вчиненням виконавчих дій. Вони посідають окреме місце в 
структурі адміністративно�процесуального статусу фізичної особи, пере�
буваючи у сфері адміністративно�процесуальних суб’єктивних прав і 
обов’язків, але не збігаючись із ними. 

Сторони як суб’єкти виконавчого провадження мають досить ши�
рокий діапазон інтересів, проте не всі можуть бути законними. Так, 
навряд чи можна визнати законним інтерес боржника, пов’язаний із 
прихованням майна або доходу від звернення на нього примусового стя�
гнення в рамках виконання законного рішення. 

Законні інтереси суб’єктів виконавчого провадження можна класи�
фікувати за тим, кому вони властиві, а саме: 
1)  загальні законні інтереси суб’єктів адміністративного процесу 

(здійснення примусового виконання законного й обґрунтованого 
рішення); 

2)  особисті або персоніфіковані (інтерес стягувача у забезпеченні при�
мусовим виконавцем виконання постановленого рішення в повному 
обсязі, інтерес боржника у дотриманні чинного законодавства щодо 
забезпечення його прав під час здійснення виконавчих дій). 
Як бачимо, персоніфіковані законні інтереси прямо залежать від 

процесуальної ролі особи у виконавчому провадженні. Саме з ураху�
ванням цієї обставини було виокремлено специфічну групу суб’єктів 
провадження (особи, що зацікавлені в його результатах: сторони, пред�
ставники сторін) та осіб, які не мають зацікавленості у примусовому ви�
конанні рішення, а лише сприяють її здійсненню (понятий, перекладач, 
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експерт, свідок, ін.). Для таких суб’єктів законний інтерес збігається із 
загальним. 

Втіленню будь�яких законних інтересів, з одного боку, сприяє нор�
мативне закріплення більшості адміністративно�процесуальних прав: 
права мати представника або адвоката, мати перекладача, заявляти від�
води, оскаржувати дії примусового виконавця та ін. З іншого боку, забез�
печення законних інтересів у виконавчому провадженні досягається 
шляхом неухильного дотримання всіма його учасниками, особливо ліди�
руючими суб’єктами, нормативно визначеної процедури виконавчих дій, 
а також прав інших суб’єктів. 

Цілком підтримуємо позицію дослідників, що законні інтереси не ма�
ють і не повинні мати свого чіткого нормативного закріплення [21, с. 72�73]. 
Наприклад, боржник, який не виконував рішення добровільно через не�
поінформованість про юридичну можливість виконати таке рішення 
примусово, може відразу зрозуміти, що йому не уникнути відповідаль�
ності. Законного інтересу щодо опору примусовому виконанню в нього 
може не бути, тож через свої дії він його не реалізовуватиме (або доброві�
льно виконає постановлене рішення, або братиме участь у виконавчих 
діях, сприяючи примусовому його виконанню). Це є не імперативна, а 
диспозитивна з точки зору її використання можливість досягнення 
законних результатів виконавчого провадження, якій кореспондує за�
гальний обов’язок дотримання державними органами і посадовими осо�
бами (публічною адміністрацією) порядку реалізації прав і свобод, що 
встановлений законом. 

Проте чітке тлумачення законодавцем узагальненого поняття за�
конних інтересів у сфері виконавчого провадження послужить важливим 
чинником найбільш повної реалізації особами свого адміністративно�
процесуального статусу, а також вдосконаленню правозастосовної діяль�
ності лідируючих суб’єктів. У цьому світлі виглядає необхідним допов�
нення Закону України «Про виконавче провадження» нормою, в якій 
слід закріпити законодавче визначення поняття «законний інтерес 
суб’єктів виконавчого провадження» як не забороненого законом дозво�
лу, що є самостійним об’єктом засобів юридичного захисту з метою задо�
волення потреб суб’єктів виконавчого провадження, які не суперечать 



Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 

 
 

 69

Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, 
добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам під час 
здійснення виконавчих дій. 

Отже, права, свободи й законні інтереси фізичної особи — це не 
потенцiйнi, a реaльнi можливості людини, зaкрiпленi Конституцiєю тa 
чинним законодавством, які є невiдчужувaними, надбаними індивідом 
при народженні. 

Окрім того, будь�яка взaємодiя особи тa держави, включаючи й 
вiдносини в межaх примусового виконання aдмiнiстрaтивних тa судо�
вих рішень, пов’язaнa з особистим боком життя індивіда, з нaявнiстю у 
неї невід’ємних загальносоціальних прaв i свобод (нaприклaд, прaво нa 
людську гідність). Саме тому дуже важливим у відносинах із владним 
елементом є взaємокореспондуючий хaрaктер: прaвaм одного суб’єктa 
вiдповiдaє, як прaвило, обов’язок іншого (в даному випадку правам 
особи має кореспондувати обов’язок державного виконавця їх дотри�
муватися та/або їх гарантувати чи забезпечити). 

Гарантії правового становища суб’єктів виконавчого провадження 
підкріплюються певними засобами забезпечення законності. Зміст цих 
засобів становить діяльність владних органів і посадових осіб, які по�
кликані забезпечити виконання законодавства про виконавче прова�
дження. Проведений аналіз прав і обов’язків стягувача і боржника та 
інших суб’єктів виконавчого провадження дозволяє дійти висновку про 
їхнє органічне співвідношення із повноваженнями примусового ви�
конавця, при цьому як перші, так і другі націлені на захист прав та інте�
ресів сторін. Однак якщо державний виконавець вчинить незаконні дії 
або відмовить учасникам провадження у здійсненні необхідних ви�
конавчих дій, стягувач і боржник мають право оскаржити таку його 
діяльність. 

 

Висновок до 1 розділу 

У Розділі 1 досліджено та проаналізовано загальнотеоретичні заса�
ди виконавчого провадження як форми правозастосування в контексті 
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забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичної особи та сфор�
мульовано такі висновки. 

1. Обґрунтовано, що виконавче провадження є формою правоза�
стосування, яке, у свою чергу, є специфічною формою правореалізації 
як діяльності зі втілення приписів правових норм у правомірній поведі�
нці суб’єктів права через використання ними передбачених правовими 
актами суб’єктивних прав, виконання юридичних обов’язків та дотри�
мання заборон добровільно або із застосуванням норм права органами, 
уповноваженими державою. Під правозастосуванням пропонуємо розу�
міти владну діяльність держави в особі її компетентних органів та упов�
новажених посадових осіб з підготовки та прийняття індивідуальних 
правових актів у юридичній справі на основі юридичних фактів та кон�
кретних правових норм. Отже, виконавче провадження набуває особ�
ливого та виняткового значення як різновид правозастосовної процесу�
альної діяльності компетентних органів, що спрямована на реальне й 
остаточне забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 
правовідносин у ході примусового виконання рішень суду та інших 
уповноважених органів. 

2. Доведено, що виконавче провадження є окремим різновидом 
адміністративних проваджень та специфічною складовою адміністра�
тивного процесу, оскільки: а) правовідносини, що виникають під час 
примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних орга�
нів, за своєю юридичною природою є адміністративними, тому що 
вони хоча й є логічним продовженням судових чи адміністративних 
правовідносин на завершальному етапі їх реалізації, проте виникають, 
змінюються та зникають на більш пізньому відрізку часу, регламен�
туються іншим правовими приписами та для їхнього врегулювання 
використовуються інші методи, як правило, адміністративного харак�
теру; крім того, мають всі ознаки адміністративно�процесуальних від�
носин; б) у правовому полі України наявне відокремлене нормативне 
закріплення порядку здійснення процедур у межах виконавчого 
провадження; в) виконавчому провадженню, як і будь�якій правоза�
стосовній діяльності, притаманна стадійність. З метою усунення роз�
біжностей у термінології пропонуємо доповнити Закон України «Про 
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виконавче провадження» статтею «Стадії виконавчого провадження» 
такого змісту: 

«Під стадією виконавчого провадження необхідно розуміти групу 
логічно послідовних процесуальних дій суб’єктів виконавчого прова�
дження, об’єднану спільною спрямованістю на досягнення окремої про�
міжної мети щодо примусового виконання рішення суду чи іншого упов�
новаженого органу як кінцевої мети виконавчого провадження. 

Виконавче провадження складається з чотирьох стадій: 
1) відкриття виконавчого провадження; 
2) підготовка до примусового виконання, включаючи надання терміну 

для добровільного виконання боржником своїх зобов’язань; 
3) примусове виконання; 
4) завершення виконавчого провадження. 

3. Враховуючи специфічну індивідуалізацію осіб у адміністративному 
процесі взагалі, аргументовано позицію, що саме фізична особа є пер�
винним носієм прав, свобод та законних інтересів, виконувачем покла�
дених на неї юридичних обов’язків у правовідносинах із примусового 
виконання рішень суду та інших уповноважених органів, а отже, і суб’єктом 
виконавчого провадження, правовий статус якого визначається залежно 
від правосуб’єктності та процесуальної ролі. Адміністративна правосу�
б’єктність є обов’язковою передумовою набуття суб’єктом виконавчого 
провадження адміністративно�процесуального статусу, що залежить від 
психофізіологічних властивостей особи (вік, осудність), а також політич�
них зв’язків із державою (громадянська належність). Враховуючи те, що 
провадження з примусового виконання може бути спричинене неврегу�
люванням у добровільному порядку правовідносин різної галузевої пра�
ворегуляції, запропоновано доповнити Закон України «Про виконавче 
провадження» нормою, що визначила би поняття правосуб’єктності у 
виконавчому провадженні взагалі та вікові межі дієздатності зокрема. 
Доведено, що для формування індивідуального адміністративно�право�
вого статусу окремого суб’єкта виконавчого провадження та розуміння 
правової природи, визначення механізму забезпечення його прав, свобод 
та законних інтересів суттєвого теоретичного значення набуває їх класи�
фікація, що також потребує нормативного визначення. 
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4. Запропоновано нормативно закріпити у назві відповідного розді�
лу Закону України «Про виконавче провадження» узагальнюючий термін 
«суб’єкти виконавчого провадження», що об’єднує в собі такі категорії 
суб’єктів: лідируючі суб’єкти виконавчого провадження, наділені влад�
ними повноваженнями та правом приймати адміністративно�юрисдик�
ційні рішення в межах провадження; учасники виконавчого провадження, 
які зацікавлені в його результатах, мають причетність до справи, однак 
не можуть вплинути на рішення, ухвалене за результатами її розгляду; та 
особи, які беруть участь у провадженні та залучаються до нього з ініціа�
тиви лідируючих суб’єктів (або учасників провадження за рішенням пер�
ших) з метою сприяння здійсненню певних виконавчих дій. Зазначену 
класифікацію запропоновано нормативно закріпити шляхом викладення 
відповідної статті Закону України «Про виконавче провадження» в такій 
редакції: 

«Суб’єктами виконавчого провадження можуть бути: 
1)  особи, наділені владними повноваженнями із вчинення виконавчих 

дій: примусові виконавці (державний виконавець, приватний вико�
навець), виконавчі групи, особи, уповноважені здійснювати конт�
роль за законністю виконавчого провадження; 

2)  учасники провадження, що зацікавлені в його результатах, залучені 
до виконавчого провадження з метою захисту власних прав та охо�
ронюваних законом інтересів — сторони (боржник, стягувач) — або 
з метою захисту прав та інтересів інших осіб — представники сто�
рін, прокурор; 

3)  особи, які можуть бути залучені у виконавче провадження з метою 
сприяння здійсненню виконавчих дій чи були присутні при їх здійс�
ненні, — спеціаліст, експерт, перекладач, суб’єкти оціночної діяль�
ності, працівники ОВС, поняті, свідки. 
5. Обґрунтовано доцільність розширення кола суб’єктів виконав�

чого провадження категорією «свідок» через нормативне закріплення у 
Законі України «Про виконавче провадження» її характеристики та 
правового статусу. Свідком у виконавчому провадженні є будь�яка 
фізична особа, що була присутня під час вчинення виконавчої дії як 
очевидець та здатна в разі необхідності надати інформацію щодо її 
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здійснення. З метою уникнення зловживань показаннями свідків за�
пропоновано фіксувати інформацію про свідків, якщо такі були, в акті 
виконавчої дії. 

6. Беручи до уваги змістовно�семантичну різницю між категоріями 
«права і свободи людини» і «прaвa і свободи громадянина», обґрунтовано 
доцільність застосування терміна «права і свободи фізичної особи», який 
є узагальнюючим стосовно двох попередніх. 

Визначено, що права фізичної особи у виконавчому провадженні 
являють собою вид суб’єктивних прав, до яких належать загальні права 
особи, перелічені Конституцією України, ратифікованими міжнародними 
договорами, а також визначені як пріоритетні Національною Стратегією 
у сфері прав людини, та специфічні права, зумовлені процесуальною ро�
ллю особи у примусовому виконанні, що мають здебільшого процесуаль�
ний характер. Свободи у виконавчому провaдженнi тісно пов’язaнi з 
прaвaми i найчастіше є похідними вiд них; вони об’єктивно збaгaчують 
aдмiнiстрaтивно�прaвовий статус фізичної особи як суб’єкта виконав�
чого провадження. 

7. Запропоновано внести доповнення до Закону України «Про 
виконавче провадження» у вигляді норми, що містить визначення 
поняття «законний інтерес суб’єктів виконавчого провадження» як 
не забороненого законом дозволу, що є самостійним об’єктом засо�
бів юридичного захисту з метою задоволення потреб суб’єктів ви�
конавчого провадження, які не суперечать Конституції і законам 
України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, ро�
зумності та іншим загальноправовим засадам під час здійснення ви�
конавчих дій. 

8. Враховуючи те, що нaзвaнi права, свободи та законні інтереси 
реaлiзуються фізичною особою в процесі взaємодiї із примусовими вико�
нaвцями, якi як лідируючі суб’єкти нaдiленi чинним зaконодaвством 
вiдповiдними обов’язкaми тa вiдповiдaльнiстю стосовно інших учасників — 
носіїв цих прав тa свобод, обґрунтовано, що рівень їх забезпечення пря�
мо залежить вiд рівня виконання примусовим виконавцем обов’язків 
щодо забезпечення всього каталогу прав, свобод та законних інтересів 
особи та вимагає нормативного закріплення. 
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9. Сформульовано авторське визначення виконавчого провадження, 
яке пропонується до нормативного закріплення: «виконавче проваджен�
ня — це нормативно урегульована правозастосовна адміністративно�про�
цесуальна діяльність спеціально уповноважених органів та їх посадових 
осіб, спрямована на фактичну реалізацію рішень суду та інших уповнова�
жених органів, які не виконуються у добровільному порядку, з метою 
відновлення прав, свобод та законних інтересів осіб». 
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Розділ 2 
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, 

СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС 

ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

2.1. Поняття і структура механізму 
адміністративно-правового забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів фізичної особи 

Першим пріоритетом у діяльності ДВС нормативно визначено удо�
сконалення законодавчого забезпечення організації діяльності органів 
державної виконавчої служби, осіб, які здійснюють примусове виконан�
ня судових рішень і рішень інших органів та механізму примусового 
виконання рішень. Основною метою реалізації вказаного пріоритету є 
запровадження ефективних механізмів захисту прав і законних інтересів 
стягувача та дотримання прав боржника у виконавчому провадженні 
[160]. 

Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (по�
садових осіб) (далі — рішення) покладається на органи державної вико�
навчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче прова�
дження» випадках — на приватних виконавців. [186, ст. 1]. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження» 
систему органів примусового виконання рішень становлять Міністерс�
тво юстиції України та органи державної виконавчої служби, утворені 
Міністерством юстиції України в установленому законодавством 
порядку. 

У процесі виконання судових рішень та рішень інших органів, згід�
но зі ст. 4 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
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виконання судових рішень і рішень інших органів», Державний викона�
вець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну 
діяльність сумлінно, не розголошувати в будь�який спосіб професійну 
таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не при�
нижувати їхню гідність.. 

Як говорилось у попередньому розділі, ми вважаємо некоректним 
звуження кола учасників правовідносин за участю органів виконавчої 
влади лише громадянами та юридичними особами, тому як особи без 
громадянства та іноземці у виконавчому процесі мають рівні права з гро�
мадянами України, стаття 7 Закону України «Про державну виконавчу 
службу» дискримінувала права іноземців та осіб без громадянства. Тому, 
на нашу думку, влучним були зміни у чинному законодавстві вилучивши 
поняття «права громадян» та використовуючи поняття «фізична особа», 
юридична особа. 

Органи та посадові особи ДВС у своїй діяльності не лише зобов’язані 
не допускати порушення прав фізичних та юридичних осіб, а як предста�
вники виконавчої влади здійснювати активні дії з захисту прав, свобод, 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Адміністративно�право�
ве забезпечення прав і свобод спрямоване на правове регулювання 
порядку застосовування норм конституційного права [10, с. 89]. Безумо�
вно, поведінка самої фізичної (юридичної) особи також є важливим чин�
ником роботи механізму адміністративно�правового забезпечення прав і 
свобод людини, проте ефективність діяльності цього механізмі передусім 
залежить від результатів правозастосовної діяльності з боку органів дер�
жавної влади. 

Діяльність ДВС щодо забезпечення прав, свобод і законних інтере�
сів фізичної особи визначена правовими актами, які встановили межі її 
правозастосовної діяльності. Кожен зі структурних підрозділів органів 
ДВС, їх посадових осіб має свою компетенцію (функції, завдання), ке�
рується матеріальними і процесуальними нормами в межах своїх повно�
важень. 

Розглянемо більш детально теоретико�правову конструкцію меха�
нізму адміністративно�правового забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів фізичної особи. 
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У теоретичному інструментарії правового аналізу дійсності викори�
стовують декілька пояснювальних моделей, заснованих на механістичній 
аналогії: усталеними є категорії «механізм держави», «механізм імплеме�
нтації», «механізм реалізації», «механізм правового регулювання» тощо. 
Стосовно тематики правореалізації розрізняють механізм правового ре�
гулювання, механізм реалізації прав і свобод та механізм забезпечення 
реалізації прав і свобод людини. У контексті нашого дослідження увагу 
викликає саме механізм забезпечення реалізації прав і свобод (який, на 
думку науковців, є складовою механізму реалізації прав і свобод). Потре�
ба в ньому виникає, якщо для реалізації суб’єктивного права немає по�
треби у безпосередньому втручанні держави в особі її органів і посадових 
осіб як обов’язкової сторони у процес реалізації суб’єктивного права [53, 
с. 8—11], тобто держава виступає лише як гарант прав та їх відтворення в 
разі порушення. Правознавці розглядають цей механізм як сукупність 
елементів, що сприяють створенню умов для здійснення свобод, охорону 
і захист їх від правопорушень, участь у відтворенні порушеного права 
людини. 

Взагалі, категорія «механізм» означає «внутрішню будову, систему 
чого�небудь, сукупність станів і процесів, з яких складається певне фі�
зичне, хімічне та інше явище» [46, с. 523]. При цьому механізм — це єди�
на високоорганізована система, яка має власну специфічну внутрішню 
конструкцію, тобто свою структуру. На думку Ю. М. Тодики, викорис�
тання категорії «механізм» в юриспруденції дозволяє об’єднати теоре�
тичний і практично значущий аспекти науково�правничого пізнання; за 
словами вченого, «…недостатньо мати матеріальні норми, розвинену си�
стему законодавства, а потрібні чіткі механізми їх втілення в життя…» 
[224, с. 337]. 

Механізми забезпечення та захисту прав людини виступають сер�
йозною гарантією реалізації універсальних стандартів прав людини, 
визнаних на всесвітньому рівні. При цьому питання змісту та класи�
фікації таких механізмів не можна назвати повністю розкритими. 
Вважаємо за потрібне звернутися до формулювання дефініції механіз�
мів забезпечення та захисту прав і свобод людини та аналізу різних їх 
видів. 
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Категорія «механізм забезпечення прав і свобод людини» привертає 
увагу до динамічних взаємозв’язків між основними умовами, передумо�
вами і засобами забезпечення конституційних прав і свобод та їх взаємо�
дії [76, с. 202]. Зазначений механізм являє собою не лише структуру, а й 
систему; використання такої пізнавальної моделі дозволяє репрезенту�
вати весь процес забезпечення конституційних прав і свобод людини 
цілком, аналізувати його у статиці й динаміці, дослідити структуру, взає�
мозв’язок і взаємодію всіх елементів і ланок забезпечення органами ДВС 
прав і свобод, узагальнити в єдиній моделі всі юридичні аспекти забезпе�
чення прав і свобод людини та розглянути їх взаємні відносини, залеж�
ність і вплив. 

Серед різновидів правового захисту прав і свобод людини та гро�
мадянина засобам адміністративно�правового захисту, зважаючи на 
значний обсяг охоронюваних суспільних відносин та ефективність 
відповідного правового інструментарію, небезпідставно належить про�
відна роль. 

Захист прав людини реалізується на підставі правових гарантій, на�
даних жителям країни, — таких прав, яким кореспондуються обов’язки 
апарату управління, судової влади та правоохоронних органів. У резуль�
таті владні органи виявляються пов’язаними зобов’язаннями, порушен�
ня яких призведе до застосування санкцій і відновлення порушених 
прав. 

У конституційно�правовій науці відсутнє усталене визначення 
механізму забезпечення прав і свобод людини, так само як і механізму 
забезпечення прав і свобод фізичної особи. 

Фахівці з конституційного права зазначають, що неоднозначність 
тлумачення терміна «забезпечення прав і свобод людини» викликана, 
по�перше, широкою змістовною наповненістю самого терміна, а по�дру�
ге, традиційним прагненням до ідеологізації понять, успадкованим від 
радянської правової науки. Поняття «забезпечення» використовується 
правниками постійно, але його чіткого визначення у фаховій літературі 
немає. Якщо розглядати семантично�змістовний аспект цього терміна, 
то слід передусім звернутися до тлумачення слова «забезпечити», яке 
означає «надання (постачання) чогось кимось у достатній кількості, 
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створення усіх необхідних умов для здійснення чого�небудь; гарантувати 
щось; захищати, охороняти кого�, що�небудь» [46, c. 281]. 

За визначенням А. Олійника, «забезпечення конституційних свобод 
і недоторканності людини та громадянина в Україні — це створення 
сприятливих умов для їх здійснення, охорона, захист суб’єктивних сво�
бод від правопорушення, відновлення порушеного права компетентними 
державними органами чи органами місцевого самоврядування, їх поса�
довими або службовими особами та об’єднаннями громадян шляхом 
здійснення матеріальних і процесуальних юридичних засобів» [146,  
с. 153]. 

Слід нагадати, що вчені акцентують увагу на важливій ролі держави 
в забезпеченні прав і свобод особи. Так, С. Бобровник стверджує, що са�
ме державі відведені головні функції у справі забезпечення прав і свобод 
людини, що виявляється в ряді аспектів, серед яких: міжнародно�правові 
стандарти прав людини; правовий статус людини і громадянина; меха�
нізм соціально�правового захисту прав людини; гарантії як важливий 
засіб захисту прав і свобод людини; юридична відповідальність як основ�
ний засіб гарантування прав людини» [32, с. 46]. 

Про первісну роль держави у забезпеченні прав і свобод людини сві�
дчать і норми, закріплені у нормативно�правових актах; наприклад, ч. 
2 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 
16.12.1966, ратифікованого Україною 19.10.1973, стверджує: «Кожна дер�
жава — сторона нього Пакту зобов’язується поважати і забезпечувати 
всім особам, які знаходяться в межах її території та під її юрисдикцією, 
права, що визнаються в цьому Пакті, без будь�якого розрізнення щодо 
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переко�
нань, національного чи соціального походження, майнового стану, 
народження чи іншої обставини» [133], а ст. 3 Конституції України про�
голошує, що «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо�
вним обов’язком держави» [102]. 

Отже, в узагальненому розумінні механізм забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина — це сталий, необхідний і об’єктивний взаємо�
зв’язок усіх заходів, що санкціонуються державою за допомогою право�
вих норм та зобов’язальних суб’єктів державної влади. Тобто, інакше 
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кажучи, механізм забезпечення права і свобод людини і громадянина 
складає система факторів і інструментів, які допомагають у безпосе�
редній реалізації прав і свобод особи та забезпечують їх охорону, а в разі 
порушення — захист та відновлення відповідними органами державної 
влади. 

Основне призначення механізму реалізації прав, свобод та інтересів 
людини і громадянина — втілення в життя соціальних благ, закріплених 
за людиною за допомогою норм об’єктивного права; механізму ж забез�
печення реалізації суб’єктивних прав, свобод і обов’язків — створення 
умов для реалізації прав, свобод і обов’язків (гарантування), а також охо�
рони, захисту і здійснення певних заходів щодо відновлення порушених 
прав і свобод через активну діяльність державних органів чи органів міс�
цевого самоврядування, об’єднань громадян чи їхніх посадових і службо�
вих осіб [146, с. 151]. 

Механізм забезпечення прав людини сприяє: а) виявленню змісту 
та перспектив розвитку принципів права у межах моделі громадянського 
суспільства та державності; б) пізнанню закономірностей та ефективнос�
ті функціонування соціальних інститутів громадянського суспільства;  
в) аналізу соціальних функцій держави, їх відповідності меті світового 
співтовариства — створення достойного рівня життя; г) виявленню пси�
хологічної готовності населення до сприйняття гуманітарних цінностей; 
д) виявленню ефективних засобів щодо дотримання, охорони та захисту 
прав індивідів та їх спільнот [135]. 

Правова реалізація механізму забезпечення прав і свобод людини в 
адміністративно�юрисдикційній діяльності ДВС відбувається в декілька 
стадій. Перша з них полягає у нормативно�правовому забезпеченні регу�
лювання адміністративно�юрисдикційної діяльності ДВС. Друга стадія 
являє собою процес реалізації правових норм, які покликані регулювати 
вжиття заходів та застосування засобів адміністративно�юрисдикційної 
діяльності ДВС, гарантувати законність методів і форм реалізації. Третя 
(факультативна) стадія реалізації зазначеного механізму проходить у ви�
гляді судового або адміністративного оскарження результатів діяльності 
певного суб’єкта владних повноважень. З цього приводу В. М. Бевзенко 
слушно зазначає, що законодавчо встановлена можливість судового 
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оскарження дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень «має на 
меті захист та відновлення суб’єктивних прав, свобод та законних інтере�
сів фізичних та юридичних осіб та недопущення порушення службовими 
особами органів державної влади чинного законодавства» [27, с. 303]. 
Тому питанню оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад�
них повноважень у нашій роботі буде приділено окрему увагу. 

Таким чином, першу стадію реалізації механізму забезпечення прав 
і свобод людини в діяльності ДВС являє собою правове регулювання –
матеріальна основа юридичних гарантій законності адміністративно�
юрисдикційної діяльності, особливі нормативно�правові засоби (норми 
права і правові санкції), покликані забезпечити виконання вимог законів 
і інших нормативних актів учасниками правовідносин, що виникають у 
сфері застосування спеціальних сил, засобів і методів, а також відновлен�
ня їх порушених прав. Нормативне регулювання як стадія реалізації 
механізму забезпечення прав і свобод людини у зазначеній галузі спря�
моване на окреслення форм і методів цілеспрямованого впливу конкрет�
ного суб’єкта владних повноважень — ДВС. 

Питання складових елементів механізму забезпечення прав і свобод 
людини в юридичній літературі залишається дискусійним. Єдине, в чому 
сходяться погляди науковців, — це сам факт існування цих складових, 
адже механізм забезпечення прав і свобод людини, як і всі механізми, є 
впорядкованою й організованою системою, а, як відомо, кожна система 
має особливу структуру і складається з елементів. Стосовно ж змісту 
складових ланок внутрішньої побудови зазначеного механізму в науці 
немає одностайності поглядів. 

Так, наприклад, М. Д. Савенко розглядає структуру механізму за�
безпечення прав і свобод громадянина у сфері державного управління як 
сукупність правових принципів, норм (юридичних гарантій), а також 
умов і вимоги до діяльності владних органів та їх посадових осіб. Ця сис�
тема взаємопов’язаних правових принципів, норм, умов та вимог закріп�
лює основні права та свободи громадян і встановлює гарантії їх реалі�
зації, а також легітимізує систему органів державного управління, які 
забезпечують, охороняють і захищають основні права та свободи громадян 
[205, с. 74]. 
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А. М. Колодій, аналізуючи структуру механізму забезпечення прав і 
свобод громадянина, виокремлює такі елементи: а) норма права; б) пра�
вовідносини; в) акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків; г) акти 
застосування норм права [220, с. 136]. У свою чергу, О. В. Негодченко се�
ред цих елементів називає такі: а) гарантії здійснення прав і свобод лю�
дини; б) юридичні елементи механізму реалізації; в) процес практичного 
втілення можливості та необхідності у дійсність; г) умови й фактори та�
кого процесу [140]. С. Г. Стеценко у своєму аналізі доходить висновків, 
аналогічних думці А. М. Колодія, вважаючи норми права, акти реалізації 
норм права та правові відносини органічними складовими частинами 
механізму забезпечення прав і свобод громадян, які визначають саму 
суть цього явища [216, с. 66]. 

Цілком погоджуючись із позицією А. М. Колодія, вважаємо за по�
трібне дещо доповнити запропоновану ним структуру в контексті нашої 
тематики — як структурний склад механізму забезпечення прав, свобод і 
інтересів фізичної особи. Як складові такого механізму ми пропонуємо: 
1) нормативно�правові акти механізму реалізації прав; 2) гарантії забез�
печення прав людини; 3) акти правозастосування як результат діяльності 
органів ДВС. 

На наш погляд (і тут ми цілком згодні з думкою О. В. Негодченко), 
до складу механізму забезпечення прав і свобод людини мають обов’яз�
ково входити гарантії реалізації цих прав. Основне призначення зазначених 
гарантій — забезпечення всіх фізичних осіб «рівними правовими можли�
востями для набуття, реалізації, охорони та захисту суб’єктивних прав і 
свобод» [30, с. 27]. Суть існування механізму правового забезпечення ре�
алізації прав людини — створення належних умов для реалізації прав і 
свобод людини. Саме гарантії являють собою відповідні умови й засоби, 
які сприяють реалізації кожною людиною і громадянином закріплених у 
Конституції України прав, свобод та обов’язків. 

Вважаємо за потрібне навести думку О. М. Бандурки і О. Ф. Скакун 
щодо механізму соціально�правового забезпечення прав і свобод люди�
ни. Відомі вітчизняні науковці виокремлюють у зазначеному механізмі 
три підсистеми: механізм реалізації, охорони і захисту [20, с. 50]. На наш 
погляд, такий підхід цілком може бути використаний для аналізу гарантій; 
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таким чином, гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадяни�
на можна умовно поділити на гарантії реалізації, гарантії охорони і га�
рантії захисту. 

Якщо звернутися до питання класифікації гарантій прав і свобод 
людини та громадянина, то відразу привертає увагу велика кількість 
запропонованих науковцями підходів. Наприклад, В. Ф. Погорілко про�
понує виділити дві основні групи гарантій — загальносоціальні та юри�
дичні. Перші, у свою чергу, поділяються відповідно до складових загаль�
ної суспільної системи на політичні, економічні, соціальні та духовні 
[142, с. 41]. На перший погляд, схожою виглядає класифікація, запропо�
нована П. М. Рабиновичем, який поділяє гарантії прав і свобод на за�
гальносоціальні та спеціальні. Однак він дещо розширює змістовний 
склад зазначених груп гарантій: до загальносоціальних вчений відносить 
економічні, політичні, духовно�ідеологічні, а до спеціальних — юридич�
ні норми, спрямовані на забезпечення прав людини, правозастосовні ак�
ти відповідних органів влади, а також державну діяльність із застосуван�
ня цих норм [199]. 

Своєю чергою, власний підхід до проблеми класифікації право�
вих гарантій пропонує Г. С. Стеценко. Науковець виділяє такі їх види: 
а) стан законодавства, його стабільність і відповідність розвитку від�
носин у суспільстві, рівень юридичної техніки; б) стан діяльності з 
попередження і припинення правопорушень, зокрема заходів юриди�
чної відповідальності; в) доступність і якість правосуддя; г) ефектив�
ність контролю за реалізацією правових актів [216, с. 195]. Не можна 
не погодитись із науковцем, адже, дійсно, сукупність адекватної со�
ціальним реаліям правової бази, дієвої системи заходів з охорони 
правопорядку, наявність відпрацьованих судових і контрольно�нагля�
дових інструментів підтримки законності складає таке соціально�пра�
вове поле, де фізична особа гарантовано може реалізувати надані їй 
права і свободи. 

Діяльність ДВС у сфері гарантій забезпечення прав і свобод фізич�
них осіб, на наш погляд, належить до останньої групи. Взагалі, ефекти�
вність заходів, спрямованих на поновлення порушених прав, і неми�
нуча відповідальність особи, яка вчинила правопорушення, являють 
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собою важливу гарантійну складовумеханізму забезпечення прав і сво�
бод фізичної особи. 

Зазвичай вимоги законності в адміністративній діяльності реалізу�
ються, по�перше, в нормах матеріального права, мета яких — забезпе�
чення законності в адміністративній діяльності, тобто сам факт існуван�
ня цих норм можна розглядати як гарантію законності; по�друге, у 
процесуальних нормах, які покликані допомагати дії матеріальних норм 
права, тобто фактом свого застосування забезпечують правомірну реалі�
зацію перших [1, с. 14]. 

Сучасні тенденції розвитку суспільства, в тому числі події в україн�
ському суспільстві, потребують від наукової спільноти перегляду тради�
ційних пізнавальних моделей. На нашу думку, повнота розуміння меха�
нізму адміністративно�правового забезпечення прав і свобод фізичної 
особи не може бути завершеною без врахування ролі громадськості у фо�
рмуванні правової політики держави. Наведемо думку Д. В. Прий�
маченко, згідно з якою «належне наукове вирішення проблем, пов’яза�
них із формами управлінської діяльності, набуває все більшого значення, 
оскільки ефективність державного управління не тільки зумовлюється 
адекватністю методів управління з урахуванням особливостей об’єкта, 
але й значною мірою залежить від форм управлінської діяльності» [157,  
с. 161]. Зазначені форми останнім часом все частіше аналізуються в науці 
не за допомогою ієрархічних схем «керівник (владний орган) — підлег�
лий (фізична особа)», а крізь призму діалогу, де фізичній особі належить 
активна роль. У правових концепціях ця роль відбивається в категорії 
«правова активність». 

На думку С. С. Алексєєва, правова активність відображає «участь 
громадян і громадських об’єднань у роботі механізму правового регулю�
вання» [12, с. 169]. Дослідник К. С. Ємельяненко, ґрунтуючись на аналізі 
наукової літератури, виділяє три основні підходи до розуміння зазначе�
ного поняття: «по�перше, правова активність розглядається як компо�
нент правової свідомості особи, що забезпечує відповідність її поведінки 
закону; по�друге, як добровільна, суспільно значима, свідома, творча ді�
яльність у правовій сфері, спрямована на зміцнення законності й пра�
вопорядку, вдосконалювання державності; і, по�третє, як суб’єктивне 
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ставлення й психологічна готовність до діяльності у сфері правового 
регулювання й сама ця діяльність суб’єктів правовідносин» [69, с. 285]. 
У контексті нашої роботи правову активність як складову механізму за�
безпечення прав і свобод людини, на наш погляд, слід трактувати згід�
но з другим підходом — як свідому діяльність громадськості у сфері 
права. 

Значущість правової активності у справі оптимізації функціонуван�
ня механізму забезпечення прав і свобод людини важко переоцінити. 
Громадянське суспільство — соціум довіри і взаємоповаги, де кожна зі 
сторін досліджуваних нами правовідносин — як учасник виконавчого 
провадження, так і лідируючий суб’єкт — повинна усвідомлювати і мати 
внутрішнє бажання діяти в межах встановленого правового порядку, ус�
відомлюючи рівність іншої сторони. На думку В. О. Болотової, саме 
правова активність громадян є базисом для формування «соціального 
капіталу» [33, с. 246], тобто того ресурсу, що дозволяє будувати правовід�
носини між тими, хто управляє, і тими, ким управляють, на позиціях па�
ритету. 

Тому на наш погляд, інститут правової активності має бути включе�
ний у перелік складових елементів досліджуваного механізму. Підсумо�
вуючи, ще раз наведемо елементи механізму забезпечення прав і свобод 
фізичної особи у виконавчому провадженні: 1) нормативно�правові акти 
механізму реалізації прав; 2) гарантії забезпечення прав людини; 3) акти 
правозастосування як результат діяльності органів ДВС; 4) правова акти�
вність учасників правовідносин. 

Таким чином, механізм адміністративно�правового забезпечення 
прав, свобод, законних інтересів фізичної особи можна розглядати як 
структуровані відносини названих елементів, які функціонують з метою 
створення сприятливих умов для достойної реалізації прав, свобод, інте�
ресів особи, їх охорони та захисту. 

Безумовно, зрозуміло, що зазначений механізм — це умоглядна 
конструкція, яка використовується для наукового усвідомлення та 
поглибленого дослідження окресленої сфери правового буття. Безпосе�
реднього втілення в життя цей механізм набуває через діяльність кон�
кретних осіб, до розгляду якої ми пропонуємо звернутися. 
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2.2. Діяльність примусових виконавців щодо 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів  
фізичної особи у виконавчому провадженні 

Конституція України надає громадянам широкі демократичні права 
і свободи, встановлює гарантії реалізації та захисту їх в судовому й іншо�
му юрисдикційному порядку. Відповідно до ст. 124 Конституції України 
судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України. 
Виконанням рішень суду ті інших виконавчих документів завершується 
процес захисту майнових і особистих немайнових прав громадян, юри�
дичних осіб і держави. 

У попередньому підрозділі ми порушили питання запровадження та 
регламентування дійсно демократичних відносин між органами держав�
ної влади та громадянами. Це положення знайшло відображення в Кон�
ституції, але втілення в життя демократичної ідеї служіння держави своїм 
громадянам в Україні досі залишається на рівні декларації. За словами 
О. В. Негодченка, «правова реформа, яка сьогодні проводиться в нашій 
країні, має бути цілком спрямована на розвиток прав людини та механіз�
му їх реалізації і захисту, причому успіх її значною мірою залежатиме від 
готовності та здатності державних органів, насамперед судових і право�
охоронних, сприймати своє призначення як служіння кожній людині, 
охорону і захист її прав та свобод, гарантування її безпеки» [140, с. 176]. 

Науковці все частіше порушують питання щодо перегляду методо�
логічних основ правової науки в аспекті переходу від централізації ролі 
держави до винесення в центр уваги проблеми людини, окреслення 
управлінських повноважень державних органів межами обслуговування 
потреб населення. Розглядаючи проблему забезпечення прав і свобод 
людини у сфері адміністративно�правових відносин, І. П. Голосніченко 
декларує необхідність розроблення нової правозабезпечувальної концеп�
ції. Основні її положення запропоновані вченим у такому вигляді: 
• радикальний перегляд ролі і значення адміністративного права, від�

повідне коригування предмета його регулювання; 
• перенесення основної уваги адміністративно�правового регулювання 

з жорсткого адміністрування й детального регламентування системи, 
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структури і повноважень державних органів на регулювання відно�
син між органами виконавчої влади і приватними особами; 

• створення балансу взаємно кореспондуючих прав та обов’язків ор�
ганів виконавчої влади і приватних осіб, що забезпечував би права, 
свободи і законні інтереси людини, як того потребує створення пра�
вової держави [54, с. 9�13]. 
Для реалізації положень процитованої концепції необхідні вдоско�

налення і відчутна демократизація діяльності апарату держави взагалі й 
органів Державної виконавчої служби під час здійснення виконавчого 
провадження як його складової. 

Правовий статус ДВС як структурного органу Міністерства юстиції 
України визначено Законом України «Про органи та осіб, які здійсню�
ють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [186]. 
Завданням органів державної виконавчої служби та приватних виконав�
ців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове 
виконання яких передбачено законом. Уже в самій сутності такого орга�
ну, визначеній в його завданні, закладено можливість, навіть більше — 
необхідність застосування адміністративного примусу. Викликано це не�
обхідністю приведення до виконання низки рішень суду та інших орга�
нів, які підлягають виконанню у примусовому порядку. Дані, на жаль, 
несистематизованої статистичної інформації свідчать, що лише 64 % рі�
шень суду та інших органів підлягають виконанню в добровільному по�
рядку. Це свідчить, з одного боку, про низький рівень правосвідомості 
громадян, тобто виконання обов’язку нести майнову та немайнову від�
повідальність за свої незаконні дії; з іншого — про низький рівень довіри 
громадян до законності діяльності суду та інших органів, які виносять 
рішення, обов’язкові для виконання, і це очевидно, адже більше 23 % рі�
шень цих органів у порядку судового оскарження визнаються незакон�
ними. Усе це доводить доцільність існування в системі державних інсти�
туцій органу, наділеного повноваженнями приведення до виконання у 
примусовому порядку рішень суду та інших органів. Система згаданих 
рішень (у формі документів) визначена ст. 3 Закону України «Про вико�
навче провадження», рішення, що підлягають примусовому виконанню 
на підставі таких виконавчих документів: 
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1)  виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених 
законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського 
суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень інозем�
них судів та на інших підставах, визначених законом або міжнарод�
ним договором України; 

2)  ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних 
справах, справах про адміністративні правопорушення, криміналь�
них провадженнях у випадках, передбачених законом; 

3)  виконавчих написів нотаріусів; 
4)  посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі 

відповідних рішень таких комісій; 
5)  постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, 

постанов державних виконавців чи приватних виконавців про 
стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення 
штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної 
винагороди; 

6)  постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати спра�
ви про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених 
законом; 

7)  рішень інших державних органів та рішень Національного банку 
України, які законом визнані виконавчими документами; 

8)  рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливо�
стей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та за�
стосування практики Європейського суду з прав людини», а також 
рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, пе�
редбачених міжнародним договором України; 

9)  рішень (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. [165]. 
Рішення, не виконані добровільно, виконуються примусово органа�

ми державної виконавчої служби і посадовими особами у порядку вико�
навчого провадження, встановленого законодавством України. 
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Згідно із Законом України «Про виконавче провадження», вико�
навче провадження як завершальна стадія судового провадження і при�
мусове 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 про�
водяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визна�
чені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та норма�
тивно�правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а 
також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусо�
вому виконанню. [164]. 

Із початку 1999 року в системі Міністерства юстиції України діє дер�
жавна виконавча служба, котру було створено відповідно до Закону 
України «Про державну виконавчу службу». 

Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016  № 1403�VIII 
було розширено коло суб’єктів виконавчого провадження, та зазначеним 
Законом визначені основи організації та діяльності з примусового вико�
нання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами 
державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання 
та правовий статус. 

Відповідно до ст. 3 вказаного Закону завданням органів державної 
виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і не�
упереджене виконання рішень, примусове виконання яких передба�
чено законом. Згідно із даним Законом примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі — рішення) по�
кладається на органи державної виконавчої служби та у визначе�
них Законом України «Про виконавче провадження» випадках — на 
приватних виконавців. 

Для звернення судового рішення до виконання стягувачу передусім 
необхідно отримати в суді виконавчий документ. Відповідно до ст. 348 
Цивільного процесуального кодексу України за кожним рішенням міс�
цевого суду, яке набрало законної сили або є допущеним до негайного 
виконання, за заявою особи, на користь якої було постановлено рішен�
ня, тобто стягувача, видається один виконавчий лист [238, ст. 348]. 
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Відповідно ж до ст. 116 Господарського процесуального кодексу 
України виконання рішень господарських судів провадиться на підставі 
виданих ними наказів [56, ст. 116]. 

Підставою для відкриття виконавчого провадження по виконанню 
судового рішення є пред’явлений до відповідного відділу державної ви�
конавчої служби виконавчий документ разом із заявою стягувача про 
відкриття виконавчого провадження, до заяви про примусове виконання 
рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмі�
рі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних 
розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рі�
шень про забезпечення позову — у розмірі одного мінімального розміру 
заробітної плати з боржника — фізичної особи та в розмірі двох мініма�
льних розмірів заробітної плати з боржника — юридичної особи (окрім 
осіб, які звільняються від сплати авансового внеску). 

При цьому стягувачу необхідно вирішити питання щодо місця ви�
конання судового рішення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про виконавче прова�
дження» Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем 
проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням 
його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження 
між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиня�
ти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поши�
рюються їхні функції, належить стягувачу. [164]. 

Таким чином, як вбачається із зазначеної статті Закону, право вибору 
місця виконання належить стягувачу в межах вимог ст. 24 цього Закону. 

У разі якщо не закінчився строк пред’явлення виконавчого докуме�
нту до виконання (для рішень місцевих та господарських судів цей строк 
складає 3 роки) і цей документ відповідає вимогам, передбаченим ст. 
4 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого доку�
мента виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в 
якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та 
майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання 
такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. 
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Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надси�
лаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх вине�
сення. 

Необхідно зазначити, що Цивільним процесуальним кодексом 
України і Господарським процесуальним кодексом України передбача�
ється можливість забезпечення позову шляхом накладення арешту на 
майно відповідача. Законом України «Про виконавче провадження» 
також передбачаються заходи, які можуть забезпечити подальше вико�
нання судового рішення. 

Так, відповідно до ч. 7 ст. 26 указаного Закону у разі якщо в заяві 
стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових уста�
новах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження 
накладає арешт на кошти боржника. У разі якщо в заяві стягувача зазна�
чено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття 
виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах да�
них та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права 
боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На інше майно бор�
жника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 
56 цього Закону. 

Виходячи з зазначеного при відкритті виконавчого провадження за 
заявою стягувача із метою забезпечення виконання рішення по майно�
вих стягненнях державний виконавець постановою про відкриття вико�
навчого провадження має право накласти арешт на майно боржника та 
оголосити заборону на його відчуження. 

У діяльності державних виконавців може виникати потреба в роз’яс�
ненні резолютивної частини того чи іншого рішення, викладеної у вико�
навчому документі. У таких випадках, згідно із п. 10 ч. 3 ст. 18 зазна�
ченого Закону, державному виконавцеві надається право звернутися до 
суду або іншого органу, який видав виконавчий документ, із заявою про 
роз’яснення відповідного рішення чи змісту виконавчого документа, 
якщо резолютивна частина даного рішення викладається у документі не�
зрозуміло. 

Оскільки від правильного розуміння державним виконавцем змісту 
рішення, що підлягає виконанню, залежать зміст і характер виконавчих 
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дій, потрібних для виконання рішення, усвідомлення ним змісту рішен�
ня є необхідною передумовою здійснення виконавчого провадження. 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» захо�
дами примусового виконання рішень є: 

1. Заходами примусового виконання рішень є: 
1)  звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові 

права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власнос�
ті, 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; 

2)  звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та ін�
ший дохід боржника; 

3)  вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у 
рішенні; 

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; 

5)  інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом. 
Однак визначені заходи примусового виконання рішень не є вичер�

пними. Ними можуть бути також інші заходи залежно від застосованих у 
рішенні заходів захисту цивільних прав, передбачених Цивільним кодек�
сом України, іншими законами України. Ці заходи свідчать, що об’єктом 
стягнення виступає здебільшого майно боржника (в тому числі за рішен�
нями немайнового характеру). 

Процесуальний порядок застосування кожного заходу примусового 
виконання рішення має специфічні риси, які мають враховуватись дер�
жавним виконавцем у процесі виконавчого провадження. 

Згідно зі ст. 48 Закону «Про виконавче провадження» стягнення за 
виконавчими документами у першу чергу звертається на кошти боржни�
ка у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на 
рахунках та вкладах в установах банків та інших кредитних організаціях, 
на рахунки у цінних паперах чи депозитаріях цінних паперів. 
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У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для за�
доволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржни�
кові інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може 
бути накладено стягнення. Боржник має право вказати ті види майна чи 
предмети, на які необхідно звернути стягнення у першу чергу. Остаточно 
черговість стягнення на кошти та інше майно боржника визначається 
виконавцем. 

Пункт 6 ст. 48 зазначеного Закону закріплює, що стягнення на май�
но боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання 
за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, 
витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під 
час виконавчого провадження, основної винагороди приватного вико�
навця. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, 
стягнення звертається на його частку, що визначається судом за подан�
ням виконавця [164]. 

Порядок звернення стягнення на майно, на наш погляд, потребує 
уточнення і правової регламентації дій державного виконавця, а також 
усіх осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні: вважаємо, що 
першою необхідною стадією виконавчого провадження є встановлення 
місцезнаходження наявного боржнику майна, котре залежить від пев�
ної інформації, яка має сприяти здійсненню виконавцем його повно�
важень. 

Державний виконавець має право офіційно звернутися до всіх орга�
нів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території 
України, які у встановлений ним строк повинні надати йому безкоштов�
но документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень, 
що також можуть бути використані для розшуку майна. Для впроваджен�
ня цього положення державний виконавець звертається за інформацією 
про наявність у боржника майна або майнових прав до таких організацій: 
1)  органи Державної фіскальної служби (за місцем проживання борж�

ника); 
2)  державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси; 
3)  бюро технічної інвентаризації; 
4)  органів ДАІ, що реєструють транспортні засоби; 
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5)  підприємство, установа, організація де працює боржник; 
6)  органи виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо. 

Досить вдалим є розширення прав виконавця щодо доступу вико�
навця 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 да�
них та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із 
державними органами, які забезпечують їх ведення. 

Черговість звернення стягнення на майно, передбачена Зако�
ном, має задовольняти основним принципам виконавчого прова�
дження — найшвидшому та повному виконанню. На це й спрямову�
ється перша черга майна, що підлягає стягненню. Причому можна 
говорити про певний порядок стягнення й у самій першій черзі, а 
саме: кошти боржника у гривнях, потім — кошти в іноземній валюті, 
які будуть вилучені при опису; аналогічний порядок має застосову�
ватися щодо коштів на рахунках та вкладах боржника в установах ба�
нків та інших кредитних організаціях, і лише потім черга доходить 
до цінних паперів. 

Право боржника на визначення першочерговості звернення стяг�
нення на предмети (види майна) під час проведення опису включає 
також можливість запропонувати власну позицію щодо майна — згідно з 
п. 5 ст. 48 Закону «Про виконавче провадження» під час проведення опи�
су боржник має право зазначити ті види майна або предмети, на які слід 
звернути стягнення у першу чергу [164]. Однак така пропозиція щодо 
конкретного майна не є обов’язковою для виконавця. Виконавець може 
не тільки не погодитись із пропозицією боржника, але й визначити кон�
кретне майно, яке підлягає стягненню, з урахуванням перспектив його 
наступної якнайскорішої реалізації. 

Складові елементи арешту майна, які визначаються у Законі Украї�
ни «Про виконавче провадження» як опис; оголошення заборони розпо�
ряджатися майном; обмеження у праві користування ним або його вилу�
чення у боржника та передача на зберігання іншим особам є сукупністю 
дій, що мають бути чітко регламентовані та мати певні підстави для за�
стосування. 
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Проведення опису задля виконання рішення майнового характеру 
має на меті звернення стягнення на майно боржника у достатньому об�
сязі для задоволення вимог стягувача. Отже, у цьому випадку виконавцю 
необхідно вжити заходів для найшвидшого та повного проведення ви�
конання, тому опис майна для цього має бути певним чином організо�
ваний. 

Підставами накладення арешту на майно боржника є: 
• забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній 

передачі стягувачу або реалізації; 
• виконання рішення про конфіскацію майна боржника; 
• виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що нале�

жить відповідачу. 
Інструкція про проведення виконавчих дій [84] регламентує проце�

суальний порядок проведення опису та встановлює вимоги до акта опису. 
Процес проведення опису обов’язково відтворюється в акті опису. 

В акті опису і арешту майна також вказуються обмеження на право 
користуватися майном, якщо такі були встановлені державним виконав�
цем стосовно зберігача, із зазначенням виду, обсягів і строку обмеження. 

У зазначеному акті також мають (при необхідності) бути перелічені 
предмети, які залишаються боржнику, із зазначенням їх вартості, як 
кожного, так і загальної кількості, а також інше майно, у тому числі яке 
перебуває у спільній власності боржника та інших осіб і на яке не було 
накладено арешт. 

Акт опису й арешту майна підписують виконавець, поняті, зберігач 
майна, боржник та стягувач, інші особи, які були присутніми при накла�
денні арешту на майно. У разі відмови від підпису сторін чи інших осіб, 
що були присутніми при виконанні, про це робиться відмітка в акті, 
який складається у двох примірниках. Перший залишається у державно�
го виконавця, а другий видається боржнику під розписку на першому 
примірнику, що залишається у державного виконавця [84]. 

Такі елементи арешту майна, як оголошення заборони розпоряджа�
тися майном, обмеження у праві користування ним, застосовуються 
якщо майно залишається у боржника. У такому разі боржник (або його 
родичі) фактично виступають як особи, яким це майно залишено на 
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зберігання для зменшення витрат на виконавче провадження, тобто ви�
трат самого боржника. Цей захід можна використовувати, якщо боржник 
сприяє у проведенні опису, не чинить опір, визнає свій борг тощо. У 
протилежному разі описане майно доцільно вилучити в боржника і пере�
дати на зберігання іншим особам. При передачі майна на зберігання 
іншим особам може бути застосований такий захід, як заборона користу�
вання майном. 

При накладенні арешту на нерухоме майно виконавець, який вико�
нав цю дію, зобов’язаний у той же день скласти відповідний документ і 
надіслати його державному або приватному нотаріусу за місцем знахо�
дження цього майна, які мають статус реєстраторів, для внесення відо�
мостей про арешт до Єдиного реєстру для реєстрації заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна — комп’ютерної бази даних, створеної за 
допомогою автоматизованих комп’ютерних систем, яка складається із 
сукупності Базових реєстрів реєстраційних округів, об’єднаних на основі 
єдиних правил, стандартів та процедур обміну інформацією [168]. 

Якщо арешт накладається на майно, яке підлягає державній реєст�
рації (автотранспортні засоби, моторні човни, судна тощо), державний 
виконавець повідомляє відповідні органи, які її здійснюють. 

Перед передачею описаного майна боржника на реалізацію держав�
ний виконавець повинен визначитися щодо його вартості. 

Згідно зі ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» оцін�
ка майна боржника провадиться державним виконавцем, якщо вартість 
майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
за ринковими цінами, що діють на день проведення оцінки, окрім випа�
дків, коли оцінка провадиться за регульованими цінами, а також у разі 
оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських 
та річкових суден [164]. 

У п. 2 ст. 58 Закону «Про виконавче провадження» оговорено, що 
якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник чи стягувач 
заперечує проти передачі арештованого майна боржника на реалізацію за 
оцінкою, проведеною державним виконавцем, останній запрошує суб’єк�
та оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для визначення вар�
тості майна. Витрати на призначення суб’єкта оціночної діяльності — 
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суб’єкта господарювання несе сторона, яка оспорює оцінку майна, про�
ведену державним виконавцем [164]. 

Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, 
повітряних, морських, річкових суден та майна, вартість якого переви�
щує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний ви�
конавець залучає суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарю�
вання, який здійснює свою діяльність відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні». 

Про оцінку арештованого майна державний виконавець повідомляє 
сторони, які мають право оскаржити оцінку майна до суду в 10�денний 
строк із дня отримання повідомлення [164]. 

Після проведення необхідної оцінки арештоване майно, за винят�
ком майна, вилученого за законом з обігу та зазначеного у ч. 8 ст. 56 За�
кону України «Про виконавче провадження» (цінні папери, ювелірні та ін�
ші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, 
дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виро�
бів), передається на реалізацію, яка у відповідності до ст. 61 зазначеного 
Закону шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною. 

Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціно�
чна вартість якого не перевищує 50 мінімальних розмірів заробітної пла�
ти. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого 
майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден 
незалежно від вартості такого майна. 

Законодавець надає боржнику право визначити, у якій послідовнос�
ті необхідно продавати майно. У разі, коли від продажу частини майна 
буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати 
виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій, штрафу, пода�
льший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника 
щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконав�
цем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові 
труднощі для виконання, або подовжиться його строк. 

У разі ж відсутності в боржника — фізичної особи достатніх коштів 
чи рухомого майна стягнення звертається на будинок, квартиру, інше 
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приміщення, земельну ділянку, що є нерухомим майном. При цьому на�
самперед стягнення звертається на окрему від будинку земельну ділянку, 
інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергу звертаєть�
ся стягнення на жилий будинок чи квартиру [164]. 

Спеціальний порядок відчуження будинку, квартири, приміщення 
або земельної ділянки пояснюється гуманністю держави, оскільки це 
майно передбачається відчужувати лише в останню чергу. При цьому 
звернення стягнення на будинок, квартиру чи земельну ділянку здійсню�
ється лише у разі належності цих об’єктів боржнику на праві приватної 
власності. 

Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи 
боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках 
у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності 
майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення 
сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних пла�
тежів. 

За іншими виконавчими документами виконавець має право звер�
нути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи бо�
ржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на 
майно боржника — за письмовою заявою стягувача або за виконавчими 
документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних 
розмірів заробітної плати, відповідно до ст. 68 Закону України «Про ви�
конавче провадження». 

При відсутності у боржника коштів, достатніх для покриття забор�
гованості, стягнення звертається на інше майно, належне боржникові — 
юридичній особі на праві власності або закріплене за ним (за винятком 
майна, виключеного з обігу або обмежуваного в обігу) незалежно від то�
го, хто фактично використовує це майно. 

На зазначене майно накладається арешт, і воно реалізується у такій 
черговості: 1) майно, яке безпосередньо не використовується у виробни�
цтві (цінні папери, кошти на депозитних та інших рахунках боржника, 
валютні цінності, легковий автотранспорт, предмети дизайну офісів та 
інше майно); 2) готова продукція (товари), а також інші матеріальні цін�
ності, які безпосередньо не використовуються у виробництві; 3) об’єкти 
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нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також 
сировина і матеріали, призначені для здійснення виробництва. 

Закон України «Про виконавче провадження» встановлює, що 
якщо у боржника�юридичної особи відсутнє майно, на яке може бути 
звернено стягнення, і здійснені виконавцем відповідно до цього Закону 
заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, вико�
навчий документ, прийнятий виконавцем до виконання, за яким стяг�
нення не провадилося або було проведено частково, підлягає повернен�
ню стягувачеві [164]. 

Однак повернення виконавчого документа стягувачеві із вказаної 
підстави не позбавляє його права повторно пред’явити цей документ до 
виконання у межах строків, встановлених Законом. 

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що можливість отри�
мання коштів на підставі рішення суду залежить насамперед від наявності 
у боржника ліквідного майна, на яке можна звернути стягнення. 

Як свідчить практика, у багатьох випадках вжиті виконавцями за�
ходи із виявлення майна боржника не приносять бажаного результату, 
оскільки на момент пред’явлення стягувачем виконавчого документа 
до виконання майно, яке було у боржника, вже було продано або пода�
ровано. 

У становищі обманутих залишаються законослухняні громадяни, 
які не хочуть або не можуть зрозуміти, чому вони не отримують свої ко�
шти, адже є рішення суду. 

На жаль, якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звер�
нено стягнення, і здійснені державним виконавцем відповідно до Закону 
України «Про виконавче провадження» заходи щодо розшуку такого 
майна виявилися безрезультатними, виконавець не може виконати рі�
шення суду і повертає виконавчий документ стягувачу без виконання. 

Кримінальна відповідальність за умисне невиконання судового рі�
шення встановлюється згідно зі ст. 382 Кримінального кодексу України 
тільки для службових осіб. Боржники, які не є службовими особами, за 
вчинення цього злочину кримінальної відповідальності не несуть, а 
варто було б, на нашу думку, і для них передбачити у законі таку відпо�
відальність. 
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Аналізуючи окремі норми чинного законодавства, можемо стве�
рджувати, що громадянин (стягувач у виконавчому провадження) 
може сам створити умови для майбутнього реального виконання рі�
шення суду. 

Коли виникають сумніви щодо повернення грошей позичальником, 
необхідно забезпечити виконання договірного зобов’язання у такий спо�
сіб, як застава, яка сьогодні є популярною серед підприємців і мало відо�
мою серед простих громадян. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про заставу» в силу застави кредитор 
(заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставода�
вцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення із вар�
тості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами [174]. 

Отже, сутність застави полягає у тому, що боржник у забезпечення 
свого боргу віддає у заставу кредитору будь�яку річ, майно, будинок, ква�
ртиру, а у випадку неповернення боргу кредитор має право звернути стя�
гнення на заставлене майно і за рахунок вирученої від реалізації майна 
суми повернути борг. Таким чином, застава надає кредитору впевненості 
й є гарантією того, що він отримає назад свої кошти. 

Якщо з’ясовується, що в особи, із якою є наміри укласти договір 
позики, немає майна під заставу, це повинно бути головним аргументом 
проти укладання такого договору. 

У разі виникнення позадоговірних зобов’язань (наприклад, було за�
вдано шкоду під час дорожньо�транспортної пригоди), забезпечити ви�
конання зобов’язання заставою фактично неможливо. 

І тут є ще один спосіб, дієвий як при договірних, так і позадоговір�
них зобов’язаннях, — забезпечення позову. 

Забезпечення позову застосовується тоді, коли відповідач робить 
або може вчинити будь�які дії, котрі згодом ускладнять або зроблять не�
можливим реальне виконання судового рішення. 

Відповідно до ст. 152 Цивільного процесуального кодексу України 
позов, зокрема, забезпечується: накладанням арешту на майно або гро�
шові суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших 
осіб; забороною вчиняти певні дії; забороною іншим особам здійснюва�
ти платежі або передавати майно відповідачеві. 
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Причому заява про забезпечення позову вирішується судом, який 
розглядає справу, в той же день без повідомлення відповідача й інших 
осіб, які беруть участь у справі. 

Важливо, щоб на той час, коли відповідач дізнається про пред’яв�
лений до нього позов, ухвалою суду було вже накладено арешт на його 
майно або застосовано інший спосіб забезпечення позову. 

Вимогу про забезпечення позову можна ставити перед судом не 
тільки при подачі позовної заяви, але й на будь�якій стадії розгляду 
справи. 

Необхідно зазначити, що наразі, відповідно до ч. 2 ст. 153 ЦПК 
України, судом розглядаються також і заяви про забезпечення позову, 
подані до подання позовної заяви. У разі обґрунтованої вимоги заявника 
заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, роз�
глядається лише за його участю без повідомлення особи, щодо якої про�
сять вжити заходів забезпечення позову [238]. 

Забезпечення позову не тільки сприятиме реальному виконанню 
судового рішення, але й надасть можливість закінчити розгляд справи ще 
в суді у зв’язку із добровільним поверненням коштів або відшкодуван�
ням шкоди боржником. 

З іншого боку, невжиття цих заходів може викликати у боржника 
почуття безвідповідальності, і тоді, як наслідок, державні виконавці 
будуть роз’яснювати у супровідних листах, на підставі чого виконавчий 
документ повертається без виконання, а стягувач, не визнаючи своїх по�
милок, буде звинувачувати у невиконанні судового рішення тільки дер�
жавного виконавця. 

Постає потреба дослідити особливості примусових заходів, що мо�
жуть застосовувати органи ДВС. Ми стверджуємо, що адміністративний 
примус знаходить свою реалізацію через конкретні форми та методи дія�
льності ДВС. Аргументуємо таку позицію, дослідивши питання адмініст�
ративного примусу, форм та методів діяльності ДВС щодо забезпечення 
прав, свобод, інтересів фізичної особи. 

Погоджуємось з концепцію Р. В. Миронюка, який вказує, що зміст 
виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушен�
ня характеризується насамперед особливістю виконавчих дій, суть яких 
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полягає в тому, що вони мають як матеріально�технічний, так і процесу�
альний характер, і лише незначна їх частина являє собою виключно про�
цесуальні дії [130, с. 14]. 

Межа між правовою і організаційною формами діяльності досить 
нечітка, оскільки багато в чому вони тісно взаємозалежні і доповнюють 
або дублюють одна одну. За своїм змістом, характером і властивостям 
юридична форма охоплює нормотворчу, правозастосовну і правоохорон�
ну діяльність [7, с. 122]. 

Нормотворча діяльність примусових виконавців реалізується у ви�
гляді підзаконних нормативних актів, мета яких — регулювання різнома�
нітних аспектів відносин у галузі виконавчого провадження. Це, так би 
мовити, безпосередня спрямованість; якщо ж казати про основну мету 
зазначеної діяльності, то вона, як ми вже неодноразово зазначали, поля�
гає в забезпеченні прав, свобод та інтересів фізичної особи. 

Правозастосування як другий різновид юридичної форми діяльнос�
ті примусових виконавців — один з найбільш дієвих елементів механізму 
реалізації правових норм. Сутність правозастосування полягає в діях по�
садових осіб (у нашому випадку — примусових виконавців) стосовно 
співвідношення конкретного юридичного факту та певної правової нор�
ми, на ґрунті чого ухвалюються державно�владні рішення. 

В юридичній літературі під правозастосуванням розуміється «спря�
мована на реалізацію норм права і здійснювана у спеціально встановле�
них формах державно�владна, творчо�організуюча діяльність державних 
органів і уповноважених державою громадських органів щодо прийняття 
індивідуально�конкретних правових приписів з метою вирішення конк�
ретної справи» [73, с. 179]. 

Застосування норм права органами ДВС відбувається у вигляді: а) вста�
новлення наявності прав, обов’язків, їх критеріїв; б) визначення моменту 
дії або факту припинення суб’єктивних прав і обов’язків; в) здійснення 
контролю за правильністю набуття прав та обов’язків. 

Правозастосовну діяльність примусових виконавців можна за зміс�
том поділити на регулятивну і правоохоронну. 

Регулятивна діяльність реалізується через винесення компетентними 
органами відповідних владних рішень, за допомогою яких відбувається 
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реалізація правових норм, що встановлюють суб’єктивні права та юри�
дичні обов’язки фізичних осіб. Така діяльність належить в основному до 
організаційної сфери функціонування органів виконавчого проваджен�
ня, вирішення різних управлінсько�розпорядчих питань, спрямованих 
на виконання завдань внутрішньоорганізаційного та зовнішньоорганіза�
ційного характеру. 

Регулятивна діяльність націлена на створення умов, необхідних 
примусовим виконавцям для реалізації своєї компетенції. Специфічною 
рисою такої діяльності є ухвалення правозастосовних регулятивних ак�
тів, які можуть бути спрямовані на: 
а)  встановлення обсягу прав і свобод, що надаються людині; 
б)  визначення підстав реалізації наданих їй прав і свобод; 
в)  визначення порядку реалізації прав і свобод, наданих людині; 
г)  визначення меж реалізації цих прав і свобод [7, с. 17]. 

Охорона права як другий різновид юридичної форми діяльності має 
на меті охорону суспільних відносин від будь�яких посягань, тобто вона 
безпосередньо присвячена захисту прав, свобод і законних інтересів фі�
зичної особи людини, а також створенню найбільш сприятливих умов 
для їх реалізації. 

Вищезазначені форми діяльності тісно пов’язані між собою, утво�
рюючи цілісний механізм створення й підтримки умов для реалізації 
прав і свобод людини. Слід також звернути увагу на їхній соціально обу�
мовлений характер: суспільний розвиток, зміна політико�економічних 
умов, культурно�ціннісних орієнтирів відбиваються на змісті форм дія�
льності, надають їм нових рис. 

Як і форми діяльності примусових виконавців, методи їх діяльності 
щодо забезпечення основних прав і свобод людини характеризуються рі�
зноманітністю. У науковій літературі термін «метод» зазвичай розуміють 
як спосіб чи прийом здійснення чого�небудь. Виходячи з логіки нашого 
дослідження, під методами діяльності примусових виконавців слід розу�
міти способи, прийоми, засоби, які становлять зміст цієї діяльності і ви�
користовуються для досягнення головної мети — забезпечення прав і 
свобод фізичної особи. В державному управлінні під методами розуміють 
засоби практичної реалізації завдань та функцій діяльності органів 
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управління [233]. Інакше кажучи, метод управління — це спосіб здійс�
нення управлінських функцій, впливу суб’єкта управління на об’єкт 
(колектив, групу осіб чи одну особу) [6, с. 146]. 

Серед складових методу виділяють засоби, прийоми, операції, 
процедури. Фахівці з управління вважають основною частиною методу 
операції (процедури) — конкретні елементарні дії виконання згідно з 
управлінським завданням [227, с. 5]. Методичні процедури дозволяють 
розподілити завдання на стадії, визначають їх цілі, черговість, часові 
рамки, описують сукупність і черговість конкретних дій на кожній 
стадії, підстави і приводи здійснення, а також способи документальної 
фіксації. 

Серед безлічі методів найбільш загальними й універсальними спра�
ведливо вважаються переконання та примус, які, за ствердженням 
О. В. Негодченка, використовуються в усіх галузях та сферах, на всіх її рі�
внях, а в багатьох випадках визначають зміст та конкретний прояв інших 
методів. Ці методи найпослідовніше відбиваються через механізм прав та 
обов’язків, підкреслюють особливості відносин влади і підпорядкування 
[141, с. 146]. 

Питання співвідношення переконання і примусу посідають одне з 
центральних місць у сучасному правовому теоретизуванні. Особливе зна�
чення має вирішення цієї проблеми для вітчизняної науки, адже процеси 
створення правової держави й виховання громадянського суспільства в 
Україні відбуваються саме сьогодні. Зазначені процеси прямо пов’язані з 
переміщенням акценту з примусу на переконання, передбачають скорі�
ше діалоговий, ніж владно�впливовий характер взаємодії між державою і 
соціумом. 

Переваги переконання як особливого засобу правового впливу по�
лягають у тому, що учасники правових відносин усвідомлюють значення 
дотримання вимог закону не внаслідок бездумної покори велінням вла�
ди, а згідно з власними цінностями та переконаннями. Суспільна підтри�
мка таких цінностей детермінує поведінку в рамках дисципліни і закон�
ності з боку всіх учасників правовідносин. 

У науковій літературі під переконанням розуміється засіб впливу на 
свідомість та поведінку людей, комплекс виховних, роз’яснювальних та 
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заохочувальних заходів, які здійснюються з метою підвищення свідомості, 
організованості та дисциплінованості, сумлінного дотримання громадя�
нами всіх правових норм [44, с. 168�170; 89, с. 35]. 

Інакше кажучи, переконання — це здійснення виховних, роз’ясню�
вальних і заохочувальних заходів з метою формування у громадян розу�
міння необхідності чіткого виконання вимог законів та інших правових 
актів [141, с. 147]. 

Питання адміністративного примусу, його сутності й ознак досить 
детально систематизовано та досліджено у вітчизняній науковій літе�
ратурі; найбільшої досконалості, на наш погляд, у цьому досягли 
А. Т. Комзюк та Т. О. Коломоєць. Так, А. Т. Комзюк у своїй докторсь�
кій дисертації з’ясовує основні властивості адміністративного примусу, 
роблячи акцент саме на примусовому характері заходів, які застосову�
ються незалежно від волі і бажання правозобов’язаних суб’єктів, на що 
раніше дослідниками не зверталася увага [99, с. 321]. Т. О. Коломоєць, 
досліджуючи адміністративний примус у публічному праві, робить ви�
сновок, що «вибір ознак адміністративного примусу цілком залежить 
від авторського підходу до висвітлення цього питання, однак зумовле�
ний глибиною комплексного дослідження його потенціалу у порівня�
льній характеристиці зі схожими адміністративно�правовими інститу�
тами» [96, с. 118]. 

Особливості адміністративного примусу в діяльності ДВС можна 
сформулювати так: 
1)  його застосування завжди поєднується із широким використанням 

багатогранних засобів організаційного, психологічного, морально�
го, матеріального та фізичного впливу на особу; 

2)  застосовується, як правило, самостійно органами ДВС, однак в 
окремих випадках, наприклад відповідно до п. 2 ст. 14 Закону Укра�
їни «Про виконавче провадження», виконавець має право залучати 
у встановленому порядку до провадження виконавчих дій працівни�
ків поліції; 

3)  його застосування може здійснюватися виконавцем виключно в ме�
жах та у спосіб, передбачений законом, і виключно в порядку від�
критого виконавчого провадження; 
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4)  застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб; 
5)  застосовується щодо організацій, посадових осіб і громадян, які без�

посередньо не підпорядковані державній виконавчій службі, тобто 
завжди має зовнішній вияв; 

6)  може застосовуватися не тільки до сторони виконавчого прова�
дження, а й до органів та посадових осіб, які, відповідно до зако�
нодавства, мають сприяти державному виконавцю у виконавчому 
провадженні (наприклад, посадові особи банків, підприємств, адмі�
ністрацій установ); 

7)  може застосовуватися не тільки у зв’язку із примусовим вилученням 
майна чи коштів, а й у випадку попередження вчинення особами 
кримінального чи адміністративного правопорушення, виявленого 
під час здійснення виконавчого провадження; 

8)  регулювання його підстав, умов і порядку застосування здійснюєть�
ся нормами адміністративного права, причому не тільки законами, 
а й низкою підзаконних актів; 

9)  діяльність щодо його застосування здійснюється відповідно до адмі�
ністративно�процесуальних норм, які на цей час закріплюються 
переважно на рівні підзаконних актів, і від норм матеріального пра�
ва, в основному, не відокремлені (за винятком норм, які регулюють 
порядок застосування адміністративних стягнень); 

10)  він знаходить прояв у формі різноманітних заходів морального, 
майнового, особистісного впливу, в його межах допускається засто�
сування фізичної сили і вогнепальної зброї (але виключно органами 
внутрішніх справ, залученими до здійснення виконавчого прова�
дження); 

11)  застосовується саме у примусовому порядку, тобто незалежно 
від волі й бажання суб’єкта, до якого застосовується, часто з 
можливістю використання для його реалізації інших примусо�
вих заходів; 

12)  його застосування в більшості випадків здійснюється на підставі або 
супроводжується складенням процесуальних документів (актів, 
постанов, висновків) [106]. 
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У сучасній вітчизняній науковій літературі наводилися спроби ви�
значення поняття адміністративного примусу. Так, Ф. В. Бортняк у своєму 
дисертаційному дослідженні визначив адміністративний примус, 
який здійснюється Державною виконавчою службою, як «застосуван�
ня передбачених адміністративно�правовими нормами заходів впливу 
щодо правозобов’язаних суб’єктів з метою виконання рішення, вине�
сеного публічними органами управління щодо захисту порушеного, 
оспорюваного чи невизнаного права особи» [35, с. 13]. О. О. Чумак 
запропонував розуміти засоби примусового характеру, які застосову�
ються Державною виконавчою службою України, як «нормативно 
встановлені заходи впливу, які застосовуються державними виконав�
цями щодо правозобов’язаних суб’єктів у порядку, суворо регламен�
тованому нормативно�правовими актами, з метою неупередженого, 
повного та своєчасного виконання рішень юрисдикційних органів» 
[242, с. 375]. Є. О. Чечоля розглядає адміністративний примус ДВС як 
«примусові заходи, що застосовуються в межах виконавчого прова�
дження, — заходи, які здійснюються органами державної виконавчої 
служби з метою забезпечення своєчасного та повного виконання 
рішення суду чи інших державних органів та органів місцевого само�
врядування» [240, с. 82]. 

З урахуванням досліджених вище ознак можна запропонувати влас�
не визначення поняття адміністративного примусу примусових виконав�
ців: це нормативно�правовий врегульований процес адміністративної ді�
яльності органів ДВС, спрямований на застосування механізму впливу 
морального, майнового, особистісного та іншого характеру щодо фізич�
них осіб, які не виконують судові рішення на добровільних засадах, з ме�
тою примусити фізичних осіб виконати рішення суду та посадових осіб, 
дотримуючись прав і свобод громадян. 

Адміністративно�примусові заходи, що застосовуються Державною 
виконавчою службою, можна поділити на такі: 1) профілактичні (попе�
реджувальні, превентивні); 2) процесуально�забезпечувальні; 3) заходи 
адміністративної відповідальності. 

Під профілактичними заходами слід розуміти застосування ви�
конавчою службою заходів, спрямованих на попередження можливих 
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дій щодо невиконання рішень суду та інших органів майнового та 
немайнового характеру, які підлягають примусовому виконанню. 

До заходів процесуально�забезпечувального характеру слід віднести 
всі заходи, які визначені в ст. 14 Закону України «Про виконавче прова�
дження», а саме: звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові 
права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або 
належать боржникові від інших осіб; звернення стягнення на заробітну 
плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; вилучення в 
боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні; 
інші заходи, передбачені рішеннями (зокрема, безперешкодне входжен�
ня на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення боржників — фізич�
них осіб). 

До заходів адміністративної відповідальності, які має право засто�
совувати державний виконавець, належить адміністративний штраф, 
що застосовується за правопорушення, визначені у ст. 188�13 КУпАП, а 
саме: невиконання законних вимог державного виконавця щодо усу�
нення порушень законодавства про виконавче провадження, за втрату 
або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, за неподання 
або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан борж�
ника [95]. 

Тобто Державна виконавча служба має право застосовувати по�
вний комплекс заходів адміністративного примусу, що закладено в 
сутність діяльності цього органу, але з невпинним дотриманням 
прав і свобод громадян та в інтересах останніх. При цьому поряд із 
заходами примусу примусовий виконавець має широко використо�
вувати заходи переконання, пам’ятуючи, що його особистий при�
клад, особисті якості, професійна культура здійснюють виховний 
вплив на інших учасників правовідносин. Визнання гідності особи, 
яка вчинила правопорушення, повага до її прав і свобод свідчити�
муть про те, що діяльність примусового виконавця ґрунтується на 
досконалому знанні чинного законодавства та безумовному дотри�
манні його. 
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2.3. Оскарження рішень, дій та бездіяльності  
примусових виконавців 

Забезпечення принципу законності є одним з головних завдань фу�
нкціонування всіх державно�владних органів в Україні, в тому числі апа�
рату публічної влади. Найважливішою складовою зазначеного принципу 
є надання громадянам реальної можливості оскаржувати неправомірні 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень. 

При цьому потрібно враховувати, що використання механізмів 
оскарження виховує активного громадянина з високою правовою 
культурою — основу демократичної держави і громадянського суспільст�
ва. З одного боку, людина, розуміючи, що в неї є можливість опиратися 
державному свавіллю, почуває себе впевненіше у взаємовідносинах з 
органами публічної влади. З іншого — можливість суперечити навіть 
державі спрямовує громадян у бік активнішого використання засобів 
правового захисту і в інших правовідносинах, тобто об’єктивно сприяє 
підвищенню ролі права у житті соціуму. 

При цьому, звичайно, йдеться про ситуацію, коли оскарження як ін�
ститут демократичної держави не лише закріплене в Конституції й чинно�
му законодавстві, але й реально використовується фізичними та юридич�
ними особами як засіб поновлення свої порушених суб’єктами владних 
повноважень прав, свобод і законних інтересів. У літературі правильно за�
уважується, що демократія, у тому числі й у сфері публічного управління, 
тісно пов’язана із самим суспільством. Якщо ж суспільна практика не 
сприймає демократичних процедур, не має міцної традиції правозахисту, 
то будь�які найпрогресивніші норми можуть залишитися «на папері». 
Наведена проблема актуальна й для України, громадянам якої властивий 
низький рівень довіри до державного апарату і судової системи зокрема, 
правовий нігілізм, зневіра у здатності захистити свої права. Тому вкрай ва�
жливою є діяльність інститутів громадянського суспільства, спрямована на 
підвищення інформованості населення про оскаржувальні механізми, 
надання правової допомоги незахищеним верствам населення щодо оскар�
ження, привернення уваги органів державної влади і місцевого самовряду�
вання, їх посадових осіб до фактів порушення прав і свобод тощо [120]. 
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Отже, можна констатувати, що Конституція України гарантує кож�
ному право на захист своїх прав і свобод, а також на оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовря�
дування, їхніх посадових і службових осіб. Європейська Конвенція про 
захист прав людини та основних свобод 1950 р. гарантує кожному право 
на ефективний засіб правового захисту своїх прав і свобод у відповідному 
національному органі. А це актуалізує дослідження дефінітивних та нор�
мативних засад термінологічної зв’язки «суб’єкт владних повноважень» 
та визначення особливостей розгляду справ щодо оскарження їх рішень, 
дій чи бездіяльності. 

Юридичний зміст відносин оскарження утворюють права і обов’яз�
ки суб’єктів цих відносин. Як ми зазначали раніше, ці права і обов’язки 
кореспондують одне одному, що й створює базу для функціонування ме�
ханізму оскарження. Приклади цьому наводить Д. В. Лученко: так, праву 
скаржника звернутися зі скаргою відповідає обов’язок компетентного 
органу цю скаргу своєчасно розглянути; праву компетентного органу 
(наприклад, адміністративного суду) вимагати необхідних для розгляду 
скарги матеріалів кореспондує обов’язок інших суб’єктів ці матеріали 
надати тощо [120, с. 190]. 

Відносини оскарження, набуваючи нормативного характеру, втілю�
ються у сукупності норм права, які ці відносини врегульовують, тобто у 
відповідному інституті права. Це є другим аспектом розуміння адміністра�
тивно�правового оскарження. З урахуванням природи відносин, що унор�
мовані даним інститутом, він є охоронюваним, і в цьому аспекті є проявом 
дії охоронної функції права [92]. Указаний момент визначає цільове і 
функціональне навантаження адміністративно�правового оскарження. 

По�перше, воно має своєю метою усунення порушень норм права, 
допущених суб’єктами владних повноважень, і в цьому розумінні висту�
пає гарантією підтримання законності і правопорядку. Причому дія 
інституту оскарження спрямована на дотримання суб’єктами владно�
розпорядчої діяльності як обсягу своїх повноважень, так і процедури їх 
здійснення. 

По�друге, метою оскарження є усунення наслідків порушення право�
вих вимог із боку суб’єкта владних повноважень (скасування незаконного 
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акта, визнання його нечинним, спонукання носія публічної влади до 
вчинення певних дій тощо). 

І нарешті, по�третє, інститут оскарження є способом відновлення 
прав і законних інтересів осіб, що були порушені через діяльність суб’єк�
тів владних повноважень [119]. 

Гарантією прав фізичних і юридичних осіб у виконавчому прова�
дженні є можливість оскарження дій або бездіяльності примусових вико�
навців. У підрозділі 1.2 дисертаційного дослідження «Фізична особа як 
учасник виконавчого провадження» ми обґрунтували свою позицію що�
до доцільності використання узагальненого та перспективного терміна і 
адміністративно�правового статусу «примусових виконавців», що об’єд�
нав поняття посадових осіб ДВС, приватних виконавців та виконавчі 
групи. Вважаємо таку термінологію цілком прийнятною, тому як впрова�
дження інституту приватних виконавців є одним із найвдалеших етапів 
реформування системи виконавчого провадження. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності примусового виконавця — 
одна з найважливіших гарантій забезпечення прав та законних інтересів 
фізичних осіб у виконавчому провадженні. Стаття 40 Конституції Украї�
ни закріплює, що усі мають право направляти індивідуальні чи колекти�
вні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб 
цих органів, які зобов’язані розглянути такі звернення і дати обґрунтова�
ну відповідь у встановлений законом строк. Операціоналізацію цього 
права викладено в Законі України «Про звернення громадян», згідно з 
яким до вказаних органів, їх посадових і службових осіб громадяни мо�
жуть звертатись із заявою або вносити пропозицію, звертатись з клопо�
танням чи скаргою [184]. Частина 2 ст. 55 Конституції України декларує 
положення про те, що кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. 

У найбільш загальному вигляді, беручи за основу визначення ска�
рги, закріплене в Законі України «Про звернення громадян» [184], ад�
міністративну скаргу можна визначити як звернення фізичної особи з 
вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів, порушених 
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рішеннями, діями або бездіяльністю суб’єктів адміністративно�розпоря�
дчої діяльності. 

Розгляд справ за скаргами на рішення, дії або бездіяльність вико�
навця чи іншої посадової особи виконавчої служби, порядок здійснення 
провадження за скаргами, а також порядок оскарження рішення, прийн�
ятого за результатом розгляду скарги, регламентується Законами Украї�
ни «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів» [186], «Про виконавче провадження» 
[164]; наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року 
№ 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового вико�
нання рішень» [175] та ін. 

Здійснюючи аналіз нормативно�правових актів, які регулюють по�
рядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності поса�
дових осіб державної виконавчої служби та приватних виконавців, слід 
зазначити, що існує низка вад, які виникають у процесі такого регулю�
вання. Так, суттєвою вадою в нормативній регламентації порядку адміні�
стративного оскарження є: 
• відсутність безпосереднього визначення в законодавчих актах, які 

регулюють діяльність органів дежавної виконавчої служби, приват�
них виконавців такого поняття, як «адміністративне оскарження 
рішень, дій (бездіяльності) виконавця та інших посадових осіб дер�
жавної виконавчої служби», та чіткої визначеності стадій цього про�
цесу, в межах яких було би окреслено дії як скаржника, так і органу, 
який розглядатиме скаргу; 

• відсутність єдиного нормативного акта, який закріпив би належне 
функціонування інституту адміністративного оскарження дій чи 
бездіяльності посадових осіб Департаменту державної виконавчої 
служби України [115]. 
Аналіз норм чинного законодавства України про виконавче прова�

дження дозволяє дійти висновку про існування двох видів оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності виконавців: 
1)  дміністративний порядок оскарження (до вищестоящої посадової 

особи); 
2)  удовий порядок оскарження (до суду) [80, с. 15; 232, с. 295]; 
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3)  исциплінарне оскарження до Дисциплінарної комісії приватних ви�
конавців [176]. 
Важливо, що в більшості своїй рішення, які приймає примусовий 

виконавець, та виконавчі дії, які він вчиняє у процесі примусового вико�
нання рішень юрисдикційних органів, відмова або зволікання при їх 
вчиненні оформлюються відповідними процесуальними документами 
(постановами) (ст. 23, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 39, 56 Закону України «Про 
виконавче провадження). Отже, в зазначених статтях чітко вказано на 
можливість оскарження конкретних видів постанов. Разом із тим аналіз 
ст. 74 зазначеного Закону, ст. 383 Цивільного процесуального кодексу 
України, ст. 121�2 Господарського процесуального кодексу України, ст. 181 
Кодексу адміністративного судочинства України дозволяє дійти виснов�
ку про можливість оскарження не лише конкретних постанов, перелічених 
у Законі, а й будь�яких інших рішень, дій або бездіяльності посадових 
осіб органів державної виконавчої служби (які можуть і не оформлюва�
тися постановами або іншими процесуальними документами), якими, на 
думку суб’єкта виконавчого провадження, порушені його права та закон�
ні інтереси, навіть якщо Законом чітко не передбачено можливість їх 
оскарження. Таким чином, як стверджують С. Я. Фурса та С. В. Щербак 
(зазначимо, що ми підтримуємо цю позицію), «не має значення, яким 
розпорядчим документом оформлені дії державного виконавця: по�
становою,… актом, резолюцією…, листом чи в іншій формі — чи не 
оформлені, всі вони можуть бути оскаржені заінтересованими особами» 
[232, с. 296�297]. 

У судовому порядку рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб ор�
ганів державної виконавчої служби (а у перспективі і приватних вико�
навців) можуть бути оскаржені в порядку цивільного (до суду загальної 
юрисдикції), господарського (до господарського суду) або адміністратив�
ного (до адміністративного суду) судочинства. «Критеріями визначення 
юрисдикції судів щодо вирішення справ з приводу оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби щодо вико�
нання судового рішення є юрисдикційна належність суду, який видав 
виконавчий документ, та статус позивача як сторони у виконавчому про�
вадженні» (ч. 4 п. 2) [188]. Так, до суду загальної юрисдикції в порядку 
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цивільного судочинства можуть звернутися сторони виконавчого прова�
дження (тобто лише стягувач, боржник, їх представники) зі скаргою, як�
що вважають, що їх права чи свободи порушені прийнятим державним 
виконавцем чи іншою посадовою особою ДВС рішенням, дією чи бездія�
льністю. Звернутися зі скаргою сторони мають до того суду загальної 
юрисдикції, який видав виконавчий документ, при примусовому вико�
нанні якого і виникла ситуація, що оскаржується (ст. 74) [164], (ст. 383, 
ч. 2 ст. 384) [238]. 

До адміністративного суду із позовною заявою про порушення 
прав, свобод чи інтересів у процесі примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів мають право звернутися «учасники виконавчого 
провадження (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до 
проведення виконавчих дій» (ч. 1 ст. 181) [93]. Тобто до адміністративно�
го суду мають право звертатися всі суб’єкти виконавчого процесу, крім 
державного виконавця (на відміну від судів загальної юрисдикції та гос�
подарських судів, до яких зі скаргою мають право звернутися лише сто�
рони виконавчого провадження), які вважають, що їх права, свободи та 
законні інтереси порушені певними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
посадових осіб ДВС у процесі примусового виконання рішень юрисдик�
ційних органів, обов’язкових до виконання (на відміну від судів загаль�
ної юрисдикції та господарських судів, до яких мають право звертатися 
лише при примусовому виконанні саме їх рішень) [243]. 

Важливо звернути увагу на те, що в порядку цивільного та господар�
ського судочинства при зверненні до суду з визначеного питання пода�
ється відповідна скарга, а до адміністративного суду — позовна заява. 
Однак дана норма взагалі не відповідає загальному поняттю «оскаржен�
ня рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної вико�
навчої служби», під яким розуміється подання саме скарги. 

Взагалі, судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
посадових осіб державної виконавчої служби залежно від виконавчого 
документа, в межах примусового виконання якого здійснюється оскар�
ження, можна диференціювати на: цивільний судовий порядок (вико�
навчі документи видані судами загальної юрисдикції); господарський 
судовий порядок (виконавчі документи видані господарськими судами); 
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адміністративний судовий порядок (всі інші види виконавчих доку�
ментів). 

Підтримуємо позиції тих науковців, які вважають за необхідне ви�
значити саме адміністративний суд (провадження у порядку адміністра�
тивного судочинства) єдиним компетентним органом, уповноваженим 
розглядати у судовому порядку скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
посадових осіб органів державної виконавчої служби. У такий спосіб 
буде конкретизовано та досягнуто єдність у регулюванні процесу оскар�
ження, що сприятиме можливості реалізації суб’єктами виконавчого 
процесу їх прав, свобод та законних інтересів. Тому доцільно запровади�
ти два можливих рівнозначних варіанти оскарження рішень, дій чи без�
діяльності посадових осіб ДВС: адміністративний порядок — у межах си�
стеми органів державної виконавчої служби до вищестоящого керівника — 
та судовий порядок — у адміністративному суді в порядку адміністратив�
ного судочинства. 

Кодексом адміністративного судочинства України при встановленні 
підвідомчості адміністративним судам розгляду справ щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної виконав�
чої служби було застосовано метод виключення, тобто «якщо законодав�
ством не встановлено іншого порядку судового оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності державного виконавця», відповідна справа розглядаєть�
ся в порядку адміністративного судочинства [234, с. 201]. 

У порядку адміністративного судочинства (до адміністративних су�
дів) за загальним правилом оскаржуються будь�які рішення, дії чи без�
діяльність суб’єктів владних повноважень, якщо інший порядок оскар�
ження не передбачено законодавством (п. 2 ст. 2) [93]. Відомо, що посадові 
особи жержавної виконавчої служби є державними службовцями — 
суб’єктами владних повноважень. Звісно, на сьогодні законодавством, 
крім адміністративного судочинства, передбачено інший порядок оскар�
ження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів ДВС, що ускла�
днює реалізацію особами (фізичними і юридичними) — суб’єктами вико�
навчого процесу їх права на оскарження через досить складний механізм 
визначення підвідомчості розгляду справ у судовому порядку залежно від 
виконавчого документа та статусу суб’єкта у виконавчому провадженні. 
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Оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного примусово�
го виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби 
має відбуватися згідно зі ст. 36 Закону України України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів», ст. 74, Стаття 121І Закону України «Про виконавче про�
вадження». 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» 
cторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого 
провадження мають право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність 
виконавця у порядку, встановленому цим Законом. 

Незважаючи на те, що в цій статті зазначено можливість оскаржен�
ня рішення державного виконавця, іншими статтями цього Закону та 
іншими законодавчими актами передбачено можливість оскарження рі�
шення, дії або бездіяльності державного виконавця. Так, згідно з п. 9  
ст. Закону України «Про виконавче провадження» виконавче прова�
дження здійснюється окрім іншого, з дотриманням засад забезпечення 
права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, 
приватних виконавців. 

Залежно від особи заявника, оскарження рішень, дій або бездіяль�
ності посадових осіб державної виконавчої служби може здійснюватися в 
адміністративному та/або судовому порядку. 

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Про виконавче прова�
дження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб орга�
нів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення мо�
жуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, 
який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом. 

Дана стаття перекликається зі ст. 383 ЦПК України, в яких регламе�
нтується, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися 
до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю 
державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної вико�
навчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рі�
шення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи 
свободи. Відповідно до ч. 2 ст. 384 ЦПК України скарга подається до су�
ду, який видав виконавчий документ. 



Розділ 2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД  І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ   
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ  ПІД ЧАС ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
 

 117

Аналогічні положення містяться в статті 1212 ГПК України, скарга 
на рішення, дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби, 
приватних виконавців щодо виконання судових рішень господарських 
судів може бути подана стягувачем, боржником або прокурором протя�
гом десяти робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була 
дізнатися про порушення її прав, свобод і законних інтересів, крім 
рішень виконавця про відкладення проведення виконавчих дій, які 
можуть бути оскаржені протягом трьох робочих днів з дня, коли особа 
дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод і 
законних інтересів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 74 Закону України «Про виконавче прова�
дження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб орга�
нів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів 
(посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стяг�
нення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнен�
ня основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, 
можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до 
відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом. 

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть 
бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого прова�
дження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо 
підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність 
начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний 
виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної вико�
навчої служби вищого рівня [164]. 

Порядок подання та розгляду скарг визначається низкою норм чин�
ного законодавства. Так, ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» 
закріплює, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єд�
нання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у 
порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє 
громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законо�
давства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з 
прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду [184]. 
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Частина 4 ст. 84 Закону України «Про виконавче провадження» 
визначає, що скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій 
формі та має містити: 
1)  айменування органу державної виконавчої служби, до якого вона 

подається; 
2)  овне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та 

боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних 
осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також на�
йменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони 
виконавчого провадження, якщо скарга подається представником; 

3)  еквізити виконавчого документа (вид документа, найменування ор�
гану, що його видав, день видачі та номер документа, його резолю�
тивна частина); 

4)  міст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на по�
рушену норму закону; 

5)  икладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; 
6)  ідпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання 

скарги [164]. 
Таким чином, норми Закону визначають дотримання певної форми 

щодо оформлення скарг громадян до органів, уповноважених розглядати 
та вирішувати спір між учасниками виконавчого провадження. 

Визначений ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 16, ст. 17 Закону України «Про звер�
нення громадян» механізм оскарження передбачає подачу скарги до 
органу або посадової особи вищого рівня із окремою забороною направ�
лення скарг для розгляду органами або посадовими особами, дії чи рі�
шення яких оскаржуються [116]. Цей момент покликаний гарантувати 
об’єктивний та неупереджений розгляд порушених скаргою питань, у 
тому числі в аспекті захисту прав громадян у діяльності з виконавчого 
провадження. 

Пропонуємо процесуальні функції суду у виконавчому провадженні 
розподілити на такі групи: судово�організаційні функції — до них на�
лежать видача виконавчих документів, відновлення терміну на пред’яв�
лення виконавчих документів до примусового виконання, роз’яснення 
порядку виконання судового акта, видача дубліката виконавчого листа; 
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функції з регулювання виконавчого провадження — до таких належать 
відстрочка або розстрочка виконання судового акта; зміна способу і 
порядку виконання судового акта; відкладення виконавчих дій; призу�
пинення виконавчого провадження; припинення виконавчого про�
вадження; функції з контролю за дотриманням законодавства у процесі 
виконавчого провадження. 

Порядок розгляду адміністративними судами справ з приводу рі�
шень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби встановлено 
ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідно до 
ч. 1 цієї статті учасники виконавчого провадження (крім державного 
виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, 
мають право звернутися до адміністративного суду з позовною заявою, 
якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби 
порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не 
встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи безді�
яльності таких осіб [93]. 

Таким чином, суб’єктний склад осіб, які наділені правом на звер�
нення до суду в цій категорії справ, визначений Кодексом адміністратив�
ного судочинства України, значно ширший порівняно з відповідним 
переліком, визначеним Господарським та Цивільним процесуальними 
кодексами України. 

Однак положеннями положенням ст. 74 Закону України «Про вико�
навче провадження», яка встановлює правила визначення юрисдикції 
судів щодо вирішення справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності дер�
жавного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби, визначено нові критерії розмежування юрисдикцій: суд, який 
видав виконавчий документ, та статус суб’єкта звернення до суду у вико�
навчому провадженні. 

Отже, за загальним правилом, рішення, дії чи бездіяльність вико�
навця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо ви�
конання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими 
учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у по�
рядку, передбаченому законом. 
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Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів 
державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів 
(посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про 
стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про 
стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та 
штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та 
особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передба�
ченому законом. 

Установлений ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» 
порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб держа�
вної виконавчої служби свідчить про те, що законодавцем зроблено 
спроби уніфікувати цей порядок та узгодити норми цього Закону з відпо�
відними положеннями адміністративного, цивільного та господарського 
процесуального законодавства. 

Водночас визначення юрисдикції судів з урахуванням статусу пози�
вача у виконавчому провадженні є невиправданим, оскільки на практиці 
може виникнути ситуація, коли одне рішення, дія чи бездіяльність може 
бути предметом розгляду судів різних юрисдикцій, що, у свою чергу, мо�
же породити ухвалення протилежних за змістом рішень. 

Критерій визначення юрисдикції судів щодо справи повинен бути 
один — це суд, який видав виконавчий документ [66]. 

Виконавчі документи, видані судами, становлять лише частину рі�
шень, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою 
службою. Перелік усіх виконавчих документів наведено ст. 3 Закону 
України «Про виконавче провадження». Відповідно до цієї норми до рі�
шень інших органів (посадових осіб) належать виконавчі написи нотарі�
усів, посвідчення комісій з трудових спорів, що видаються на підставі 
відповідних рішень таких комісій, постанови органів (посадових осіб), 
уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення 
у випадках, передбачених законом, постанови державного виконавця 
про стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та 
проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу, рішення Європей�
ського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених 
Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини», рішення інших органів державної 
влади, якщо їх виконання законом покладено на державну виконавчу 
службу. 

Ураховуючи положення ч. 2 ст. 74 Закону України «Про виконавче 
провадження», справи з приводу оскарження виконання цих рішень 
належать до справ адміністративної юрисдикції. 

Зазначене вище відображено у судовій практиці. Наприклад, ухва�
лою Донецького апеляційного адміністративного суду від 10 лютого 
2012 року (реєстраційний номер 21803308) скасовано постанову Лугансь�
кого окружного адміністративного суду та закрито провадження у справі 
за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів до відділу державної виконавчої служби Свердловського місь�
кого управління юстиції в Луганській області, третя особа — Державне 
підприємство «Свердловантрацит» в особі ВП «Групова збагачувальна 
фабрика «Червонопартизанська», про скасування постанови про зу�
пинення виконавчого провадження з примусового виконання наказу 
господарського суду Луганської області про стягнення з Державного під�
приємства «Свердловантрацит» на користь Луганського обласного від�
ділення фонду соціального захисту інвалідів суми боргу. Ухвалою Хар�
ківського апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2012 року 
(реєстраційний номер 22077157) скасовано постанову Кременчуцького 
районного суду Полтавської області та закрито провадження у справі за 
позовом до Відділу державної виконавчої служби Кременчуцького 
районного управління юстиції Полтавської області, третя особа — Пуб�
лічне акціонерне товариство «Альфа�Банк», про визнання дій неправо�
мірними, скасування акта, зобов’язання вчинити дії з огляду на те, що 
позивач, який є боржником у виконавчому провадженні, оскаржує дії 
органів державної виконавчої служби щодо виконавчого провадження, 
відкритого на підставі рішення, ухваленого в порядку цивільного судо�
чинства [215]. 

Аналіз судової практики показує, що мають місце труднощі під час 
визначення юрисдикції судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяль�
ності державної виконавчої служби під час виконання зведених виконав�
чих проваджень. 
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Згідно зі ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» ви�
конання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здій�
снюється державним виконавцем, який відкрив перше виконавче 
провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного виконавчого 
провадження. Виконання кількох рішень про стягнення коштів з одно�
го боржника здійснюється приватним виконавцем у рамках зведеного 
виконавчого провадження. 

Ознаками для об’єднання (приєднання) виконавчих прова�
джень є наявність двох і більше відкритих проваджень щодо одного і 
того ж боржника про стягнення коштів. У зв’язку з цим у зведеному 
виконавчому провадженні можуть бути об’єднані виконавчі прова�
дження щодо примусового виконання одного або різних видів вико�
навчих документів, у тому числі виданих судами однієї чи різних 
юрисдикцій. 

Визначаючи юрисдикцію судів щодо рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби у зведеному виконавчому провадженні, су�
ди враховують, що всі справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності цих 
органів, прийнятих (вчинених, допущених) з метою виконання зведено�
го виконавчого провадження, у якому об’єднані виконавчі провадження 
з примусового виконання виконавчих документів, виданих різними ор�
ганами, у тому числі судами різних юрисдикцій, належать до юрисдикції 
адміністративних судів. Такі справи належать до юрисдикції адміністра�
тивних судів навіть у разі, коли у зведеному виконавчому провадженні 
відсутнє виконавче провадження з примусового виконання рішення ад�
міністративного суду. 

Юрисдикцію судів щодо вирішення справ з приводу рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної виконавчої служби в межах виконавчого 
провадження, яке об’єднано (приєднано) у зведене виконавче прова�
дження, необхідно визначати з урахуванням юрисдикції суду, до якого 
належить суд, який видав виконавчий документ, та статусу позивача як 
сторони у виконавчому провадженні, на що зверталася увага вище. У разі 
коли у зведеному виконавчому провадженні об’єднані виконавчі прова�
дження з примусового виконання рішень, виданих виключно господарсь�
кими чи цивільними судами, рішення, дії чи бездіяльність державної 
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виконавчої служби сторони можуть оскаржити до господарського чи ци�
вільного суду відповідно. 

Законом України від 17 листопада 2011 року № 4054�VI «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
окремих положень адміністративного судочинства», який набрав чинності 
31 грудня 2011 року, ч. 1 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства 
України доповнено пунктом 5, яким до підсудності місцевих загальних 
судів як адміністративних судів віднесено адміністративні справи з при�
воду рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої поса�
дової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень 
цих судів, тобто рішень, ухвалених у справах, які визначені пп. 1–4 ч. 1 
цієї статті. 

За цією нормою до підсудності місцевих загальних судів як адмініс�
тративних судів віднесено усі справи з приводу рішень, дій чи бездіяль�
ності посадової особи органу державної виконавчої служби щодо вико�
нання судового рішення місцевого загального суду як адміністративного 
суду у справах, які визначені пунктами 1–4 ч. 1 цієї статті, незалежно 
статусу позивача у виконавчому провадженні. 

Щодо інших адміністративних справ, у яких цими судами видано 
виконавчі листи, рішення, дії чи бездіяльність органів державної вико�
навчої служби до цих судів можуть оскаржити лише сторони виконавчого 
провадження, їхні представники. Іншим учасникам виконавчого прова�
дження чи особам, які залучаються до проведення виконавчих дій, із 
відповідними позовними заявами необхідно звертатися до окружного ад�
міністративного суду. 

Справи про оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадової осо�
би органу державної виконавчої служби щодо виконання рішень окруж�
них адміністративних судів, інших органів (посадових осіб) незалежно 
від заявника, справи за позовами інших учасників виконавчого прова�
дження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій щодо 
виконання рішень загальних та господарських судів, також предметно 
підсудні окружним адміністративним судам. 

Територіально справи про оскарження рішень, дій чи бездіяль�
ності щодо виконання виконавчих документів, виданих окружними 
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адміністративними судами, підсудні тим судам, які видали виконавчий 
документ. Територіальна підсудність інших справ визначається відповід�
но до ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Державна виконавча служба України є центральним органом вико�
навчої влади, а тому відповідно до ч. 1 ст. 24 Кодексу адміністративного 
судочинства України справи, предметом оскарження в яких є рішення, 
дії чи бездіяльність Державної виконавчої служби України, у суді першої 
інстанції підлягають розгляду та вирішенню колегією суддів у складі 
трьох суддів. 

Справи, у яких відповідачем є інший орган державної виконавчої 
служби, розглядаються та вирішуються одноособово, крім випадків, пе�
редбачених ч. 2 ст. 24 КАС. 

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про виконавче проваджен�
ня» за заявою стягувача виконавчий документ може бути передано від 
одного приватного виконавця іншому або відповідному органу держав�
ної виконавчої служби, або від органу державної виконавчої служби — 
приватному виконавцю. Про передачу (прийняття до виконання) вико�
навчого документа виконавець виносить постанову, відповідно до по�
рядку, встановленому Міністерством юстиції України. Такий порядок 
визначено розділом VI Інструкції з організації примусового виконання 
рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 
2012 року № 512/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
2 квітня 2012 року за № 489/20802 [83]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче прова�
дження» виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового 
виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових 
спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або 
державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконан�
ня протягом трьох місяців. 

Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для 
виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили 
чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки ви�
конання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню — з 
наступного дня після його прийняття. 
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Право на звернення до суду є строковим. Згідно із Законом «Про 
виконавче провадження» скарга, що подається у виконавчому прова�
дженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований дер�
жавний виконавець, має бути розглянута у строк в десять днів зі дня її 
надходження. За результатами її розгляду начальник відділу повинен ви�
нести постанову про її задоволення чи відмову, яка в такий самий строк 
може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої 
служби або до суду. Якщо скаргу було подано без додержання вимог, 
викладених у ч. 4 ст. 74 зазначеного Закону, вона розглядається началь�
ником відділу в порядку, встановленому Законом України «Про звернен�
ня громадян». Оскарження постанови про відкладення провадження 
виконавчих дій має відбуватись у триденний строк з дня, коли особа ді�
зналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод. 
Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути 
поновлено судом [164]. 

Проте не завжди державний виконавець здійснює передбачену від�
повідним законом дію або приймає постанову у виконавчому про�
вадженні у визначений строк. У такому разі слід керуватися тим, чи 
зазначений в законі строк здійснення певної дії державним виконавцем, 
чи ні. Так, у ст. 41 Закону України «Про виконавче провадження» перед�
бачено, що після визнання незаконною чи скасування постанови держа�
вного виконавця про закінчення або повернення виконавчого документа 
стягувачу виконавче провадження підлягає відновленню за постановою 
виконавця не пізніше наступного робочого дня з дня одержання вико�
навцем відповідного рішення. У разі якщо строк у законі зазначений, але 
по закінченні цього строку дію, яку державний виконавець зобов’язаний 
був здійснити, він не здійснив, таку поведінку державного виконавця 
слід розцінювати як відмову у здійсненні дії і обчислювати строк оскар�
ження і початок його перебігу. 

Якщо ж обов’язок державного виконавця здійснити певну дію пря�
мо передбачено законом, але строки її вчинення не зазначені (напри�
клад, за ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець 
за певних умов зобов’язаний звернутися до суду з поданням про вине�
сення ухвали про розшук боржника або дитини та ін.), то бездіяльність 
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державного виконавця може бути оскаржена в будь�який час, коли особа 
прийде до висновку, що ця бездіяльність порушує її права чи свободи, 
оскільки правопорушення є триваючим. 

Нездійснення посадовою особою (виконавцем) своїх обов’язків, 
покладених на неї законом, не повинно будь�яким чином призводити до 
порушення чи обмеження прав суб’єктів права на оскарження її неза�
конних дій. 

Пропуск зазначених строків, які визначаються як процесуальні 
строки, не є підставою для відмови у прийнятті скарги, оскільки вони 
можуть бути поновлені судом за наявності поважних причин. Тому скар�
га, подана після закінчення відповідного строку, залишається без роз�
гляду, якщо суд за клопотанням заявника не знайде підстав для його 
поновлення. 

Разом із тим важливим є питання встановлення строків оскар�
ження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС. Враховую�
чи, що законодавством передбачено можливість оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС як в адміністративному, так 
і в судовому порядку, законодавець не встановив початку спливу 
строку, враховуючи, що процесуальними кодексами зазначене пи�
тання врегульовано по�різному. Тому пропонуємо для усунення роз�
біжностей нормативного регулювання й вирішення питання щодо 
початку спливу строку на оскарження та враховуючи доцільність ви�
значення адміністративного судочинства єдиним судовим порядком 
розгляду цих справ встановити єдину, уніфіковану норму спливу 
строку оскарження рішень, дій чи бездіяльності примусових вико�
навців взагалі і в адміністративному, і в судовому порядку та запро�
вадити її у Законі України «Про виконавче провадження» в такій 
редакції: «Рішення, дії або бездіяльність виконавця та інших посадо�
вих осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені до 
вищестоящого керівника виконавця та інших посадових осіб держав�
ної виконавчої служби або до підвідомчого адміністративного суду в 
десятиденний строк з дня, коли фізична або юридична особа, яка 
має право на оскарження, дізналася або повинна була дізнатися про 
порушення її прав, свобод та законних інтересів, а при оскарженні 
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постанови про відкладення провадження виконавчих дій — у три�
денний строк». 

Законом України «Про виконавче провадження» встановлено спе�
ціальний порядок обчислення строків звернення до суду зі скаргою на 
рішення, дії або бездіяльність органів державної виконавчої служби та їх 
посадових осіб, саме який і мають враховувати суди. 

Наприклад, десятиденний строк обчислюється з моменту одер�
жання заявником копії відповідної постанови: з дня отримання повід�
омлення про результати рецензування оцінки майна боржника (ст. 57 
Закону України «Про виконавче провадження»), постанова про задово�
лення чи відмову в задоволенні відводу, самовідводу начальника відділу 
або всіх державних виконавців зазначеного відділу. При цьому слід ви�
знати, що суди припускаються помилок, вирішуючи питання про до�
тримання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, 
зокрема, не завжди враховують обставини, що зумовлюють перериван�
ня цього строку. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про ви�
конавче провадження» строки пред’явлення виконавчого документа до 
виконання перериваються пред’явленням виконавчого документа до 
виконання. 

Це питання вирішувалося адміністративними судами при розгляді 
справи за позовом Управління Пенсійного фонду України в Тальнівсь�
кому районі Черкаської області до підрозділу примусового виконання рі�
шень Головного управління юстиції у Черкаській області про визнання 
постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження від 
29 березня 2011 року незаконною та зобов’язання відповідача відкрити 
виконавче провадження для примусового виконання виконавчого листа 
Господарського суду Черкаської області від 3 березня 2008 року. Позивач 
у справі неодноразово пред’являв виконавчий документ на виконання: 
24 жовтня 2008 року — до підрозділу примусового виконання рішень Го�
ловного управління юстиції у Черкаській області, 14 листопада 2008 року — 
до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної вико�
навчої служби Міністерства юстиції України, 18 червня 2009 року — зно�
ву до підрозділу примусового виконання рішень Головного управління 
юстиції у Черкаській області. Вказаними органами було відмовлено у 
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відкритті виконавчого провадження у зв’язку з пред’явленням документа 
не за підвідомчістю виконання судового рішення. 

24 березня 2011 року Управління Пенсійного фонду України в Таль�
нівському районі Черкаської області знову пред’явило виконавчий доку�
мент до Головного управління юстиції у Черкаській області, яким при�
йнято постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження у 
зв’язку з пропущенням строку пред’явлення документа до виконання. 
Розв’язуючи цей спір, Черкаський окружний адміністративний суд від�
мовив у задоволенні позовної заяви Управління Пенсійного фонду 
України в Тальнівському районі Черкаської області про скасування по�
станови про відмову у відкритті виконавчого провадження. Постано�
вою Київського апеляційного адміністративного суду від 10 січня 
2012 року (реєстраційний номер 21087901) постанову суду першої ін�
станції скасовано та задоволено позовні вимоги в частині скасування 
постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження. Судове 
рішення мотивовано тим, що строк пред’явлення виконавчого докуме�
нта до виконання, по�перше, переривався пред’явленням його до вико�
нання, по�друге, визначався той, який був встановлений на момент 
видачі виконавчого документа [214]. 

Аналіз судової практики показав, що проблеми, які виникають під 
час розгляду та вирішення справ з приводу оскарження рішень, дій або 
бездіяльності державної виконавчої служби (в перспективі — примусо�
вих виконавців), насамперед пов’язані з недоліками законодавчого вре�
гулювання. Проблеми з визначенням юрисдикції судів щодо вирішення 
таких справ закладені в законодавчому регулюванні цього питання. 
Зазначені в аналізі проблеми у правозастосуванні ч. 1 ст. 181 Кодексу ад�
міністративного судочинства України, ст. 1212 Господарського процесу�
ального кодексу України, ст. 383 Цивільного процесуального кодексу 
України свідчать про те, що процесуальне законодавство потребує вдос�
коналення. Видається, що правового ефекту можна досягти передусім 
через уніфікацію тих норм, які встановлюють порядок розгляду таких 
справ. 

Водночас найефективнішим вирішенням проблем, пов’язаних з 
розглядом досліджуваної категорії спорів, є законодавче віднесення їх до 
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юрисдикції адміністративних судів, які й забезпечать єдність та устале�
ність судової практики під час розв’язання таких спорів. 

Обговорюючи тему оскарження діяльності примусових виконавців, 
не можна оминути увагою проблему належного контролю за цією діяль�
ністю. Так, Закон України «Про виконавче провадження» встановлює, 
що функції контролю за своєчасністю, правильністю і повнотою вико�
нання рішень державним виконавцем покладаються на начальника від�
ділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, та 
керівника вищестоящого органу державної виконавчої служби [164]. 

Загальний внутрішній контроль за діяльністю органів ДВС (і роз�
гляд скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб ДВС у тому числі) здійс�
нює Міністерство юстиції України та його органи на місцях. Це передба�
чено ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 12 Зако�
ну України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів», де йдеться про те, що контроль 
за законністю виконавчого провадження здійснюють Міністерство юсти�
ції України через Департамент державної виконавчої служби та Головне 
територыальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Авто�
номній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в 
областях, містах Києві та Севастополі — через відповідні управління дер�
жавної виконавчої служби. Пунктами 4.32, 4.35 наказу Міністерства юс�
тиції України «Про затвердження положень про територіальні органи 
Міністерства юстиції України» від 23.06.2011 № 1707/05 затверджено, що 
Головне територіальне управління юстиції відповідно до покладених на 
нього завдань здійснює через структурні підрозділи, що забезпечують ре�
алізацію повноважень ДВС, контроль за організацією роботи структур�
них підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного 
значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпе�
чують реалізацію повноважень ДВС [178]. 

Контрольні повноваження щодо розгляду скарг на дії чи бездіяль�
ність посадових осіб ДВС наказом Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній вико�
навчій службі України» від 27.10.2011 № 3231/5 надаються Голові ДВС 
України, першому заступнику Голови ДВС України, заступнику Голови 
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ДВС України у формі особистого прийому громадян, який здійснюється 
за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого 
прийому громадян, затвердженим ДВС України [180]. 

Відповідно до п. 9 даного Наказу структурний підрозділ ДВС Украї�
ни з питання забезпечення проведення особистого прийому громадян 
складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий 
прийом до Голови ДВС України або до його заступників, та подає мате�
ріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, 
для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів апарату ДВС 
України відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийо�
му. Відповідно до п. 19 Наказу письмові та усні звернення (пропозиції, 
заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до стру�
ктурного підрозділу ДВС України з питань діловодства та контролю для 
реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями грома�
дян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях 
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348. Тобто подані скарги 
перебувають під належним контролем відповідного структурного підроз�
ділу ДВС [180]. 

Таким чином, встановлено, що контроль за розглядом скарг на дії 
чи бездіяльність посадових осіб ДВС законодавством покладається на 
Міністерство юстиції України та його органи на місцях, а також на стру�
ктурний підрозділ ДВС України з питань діловодства та контролю. 

Не можна не згадати й особливий вид контролю за діяльністю всіх 
владних органів, у тому числі й ДВС, — громадський контроль. Суб’єкта�
ми громадського контролю виступають громадські організації, трудові 
колективи, органи самоорганізації населення, збори громадян за місцем 
проживання, громадяни. Цей контроль здійснюється Громадською Ра�
дою, діяльність якої регулюється Типовим положенням про громадську 
раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Се�
вастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
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України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалі�
зації державної політики» від 03.11.2010 р. № 996, де визначено, що Гро�
мадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській 
та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севасто�
полі держадміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консу�
льтативно�дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі грома�
дян в управлінні державними справами, здійснення громадського конт�
ролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної 
взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалізації державної політики [25]. 

М. Л. Лук янова, аналізуючи проблему контролю та нагляду за додер�
жанням законодавства посадовими особами виконавчої служби, нагадує, 
що важливе значення при розгляді скарг на дії чи бездіяльність посадо�
вих осіб Державної виконавчої служби має нагляд прокурора. Проте 
зміст нового Закону України «Про прокуратуру» від 30.07.2013 демонст�
рує, що згідно з його нормами прокурор не має права здійснювати 
нагляд за додержанням законодавства про розгляд скарг на дії чи безді�
яльність посадових осіб ДВС [114]. 

Таким чином, можна беззаперечно стверджувати велике значення 
контролю та нагляду за додержанням законодавства, що регламентує 
розгляд скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб державної виконав�
чої служби. Контроль допомагає у виявленні порушень у діяльності поса�
дових осіб ДВС, вживати потрібних заходів з метою відновлення пору�
шених прав та інтересів, а нагляд націлений на попередження повторних 
випадків порушень. У такий спосіб відбувається захист прав, свобод і за�
конних інтересів фізичних (юридичних) осіб завдяки дотриманню вимог 
законності й дисципліни посадовими особами ДВС. 

Загальновизнаний принцип обов’язковості остаточного судового 
рішення у різних його проявах та формах, в тому числі й обов’язковість 
рішень Європейського суду з прав людини, закріплено в законодавстві 
всіх європейських країн. Ратифікація Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод Україною є визнанням положень цього міжна�
родного договору частиною національного українського законодавства; 
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водночас цим актом наша держава зобов’язалась виконувати рішення 
Європейського суду з прав людини. Зазначена норма імплементована до 
ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477�IV. Дані поло�
ження і їх практична реалізація, безперечно, мають важливе значення, 
особливо для України, зважаючи на кількість справ у Європейському 
суді з прав людини та рішень, стороною в яких вона виступає. 

Європейські документи, що стосуються прав людини й верховенст�
ва права, виходять з того, що право на оскарження рішень, дій або безді�
яльності є одним з найважливіших прав і вагомою характеристикою пра�
вової держави. Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані цим пра�
вовим актом, було порушено, має право на ефективний юридичний 
захист у національному органі, навіть якщо таке порушення було вчине�
но особами, які виконували свої офіційні повноваження [100]. Указана 
стаття поширюється також і на адміністративні спори, що випливає з 
практики Європейського суду з прав людини (наприклад, Рішення у 
справі Вільхо Ескелінен та інші проти Фінляндії від 19 квітня 2007 р.) 
[201]. У Доповіді про верховенство права, прийнятій на 86 пленарному 
засіданні Венеціанської комісії 25–26 березня 2011 р. [67], вказується, 
що доступ до правосуддя в незалежних і неупереджених судах, у тому 
числі й судовий контроль за адміністративними актами, є елементом 
верховенства права правової держави. 

При цьому надання приватним особам можливості оскарження рі�
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень як у судовій, 
так і в позасудовій (адміністративній) процедурах відповідає європейсь�
ким стандартам. Рекомендація Ради Європи № Р (86) 12 про заходи з по�
передження і скорочення надмірного навантаження судів [183] закликає 
до застосування, якщо це можливо, мирного врегулювання спорів поза 
судовою системою або до чи під час юридичного розгляду. На важливості 
й ефективності адміністративного оскарження наголошується й у Довід�
нику Ради Європи з принципів адміністративного права, які стосуються 
відносин між адміністративними органами та приватними особами 
(1996 р.) [118]. Як констатує Л. С. Анохіна, європейська практика свідчить, 
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що відомчий розгляд справ самостійно адміністративними органами в 
багатьох випадках дозволяє в позасудовому порядку швидко врегулювати 
конфлікт між приватною особою й відповідним адміністративним орга�
ном [15, с. 45]. 

Україна є однією з небагатьох держав — членів Ради Європи, яка на 
законодавчому рівні визначила порядок виконання рішень Європейсь�
кого суду з прав людини: в Законі України «Про виконання рішень та за�
стосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 
№ 3477�IV і Законі України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 
№ 1404�VIII. Зокрема, Законом України «Про виконання рішень та за�
стосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено 
спеціальний порядок виконання рішень Європейського суду з прав лю�
дини; спеціальні процедури виплат грошових відшкодувань (ст. ст. 7–9); 
заходів індивідуального (ст. ст. 10, 11) та загального характеру (ст. ст. 12–15), 
що покликані відновити попередній стан та забезпечити дотримання по�
ложень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які 
були порушені; відповідальність за невиконання чи неналежне виконан�
ня рішень (ст. 16); застосування практики Європейського суду з прав лю�
дини (ст. ст. 17–19). Звичайно, таке спеціальне законодавче регулювання 
підтверджує прагнення України до євроінтеграції та забезпечення прав 
людини і основоположних свобод. 

Виходячи з положень законодавства, а саме ст. 7 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини», орган, відповідальний за забезпечення представництва 
України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень, 
протягом трьох днів з дня отримання повідомлення Європейського суду 
про набуття рішенням статусу остаточного надсилає стягувачеві (заявни�
кові, на користь якого постановлено рішення Європейського суду з прав 
людини) повідомлення з роз’ясненням його права подати до Державної 
виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в якій мають бути 
зазначені реквізити банківського рахунку для перерахування коштів, а 
безпосередньо Державній виконавчій службі — оригінальний текст і пере�
клад резолютивної частини рішення Європейського суду з прав людини. 
Державна виконавча служба має упродовж десяти днів з дня надходження 
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зазначених документів відкрити виконавче провадження. Неподання 
стягувачем заяви про виплату відшкодування не є перешкодою для вико�
нання рішень Європейського суду з прав людини [24]. 

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосу�
вання практики Європейського суду з прав людини» (ст. 8) виплати за рі�
шеннями Європейського суду з прав людини проводяться в тримісячний 
строк з моменту набуття ним статусу остаточного, якщо інше не встанов�
лено в рішенні, а за пропущення даного строку нараховується пеня. 
Нарахування виплат здійснює центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі 
його відсутності — на депозитний рахунок Державної виконавчої служ�
би. Забезпечення виплат відбувається за рахунок коштів із відповідної 
бюджетної програми Державного бюджету України, що зберігаються на 
депозитному рахунку Державної виконавчої служби. Слід зазначити, що 
попри детальне законодавче регулювання виконання рішень Європейсь�
кого суду з прав людини окремої статті в бюджеті України для здійснен�
ня виплат саме за даними рішеннями не передбачається, хоча забезпе�
чення такого фінансового підґрунтя законодавчим положенням було б 
доцільним і позитивно вплинуло би на практику виконання рішень 
Європейського суду з прав людини. 

Тобто можна зробити висновок, що рішення Європейського суду з 
прав людини в Україні мають особливий статус; за ними, на відміну від 
рішень, ухвал та постанов національних судів, не видається виконавчий 
лист і особа не зобов’язана самостійно пред’явити рішення до виконання 
або будь�яким чином стимулювати таке виконання. Це пояснюється 
тим, що, безперечно, Україна зацікавлена у виконанні таких рішень для 
підтримання відповідного політико�правового статусу серед держав — 
членів Ради Європи та підтвердження своїх прагнень відповідати передо�
вим стандартам з дотримання прав та свобод людини. 

Підбиваючи підсумки підрозділу, слід підкреслити, що проблеми, 
які виникають під час розгляду та вирішення справ з приводу оскаржен�
ня рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби, насампе�
ред пов’язані з недоліками законодавчого врегулювання, наприклад, 
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проблеми з визначенням юрисдикції судів щодо вирішення таких справ. 
Згадані нами труднощі у правозастосуванні ч. 1 ст. 181 Кодексу адмініст�
ративного судочинства України, ст. 1212 Господарського процесуального 
кодексу України, ст. 383 Цивільного процесуального кодексу України 
свідчать про те, що процесуальне законодавство потребує вдосконален�
ня. Видається, що правового ефекту можна досягти передусім шляхом 
уніфікації норм, які встановлюють порядок розгляду таких справ. 

Водночас найефективнішим вирішенням проблем, пов’язаних із 
розглядом досліджуваної категорії спорів, є законодавче віднесення їх до 
юрисдикції адміністративних судів, які й забезпечать єдність та устале�
ність судової практики під час розв’язання таких спорів. 

У підсумку слід зазначити також ще один вагомий аспект оскаржен�
ня: адміністративні скарги виступають як своєрідна правова форма конт�
ролю за діяльністю органів виконавчої влади в особі їхнього персоналу і 
керівників з боку фізичних (юридичних) осіб. Скарги виконують функ�
цію зворотного зв’язку: зіткнувшись із ситуаціями порушення прав, 
фізичні (юридичні) особи доводять ці факти до відома компетентних ор�
ганів, тим самим допомагаючи останнім виявити проблемні зони в діяль�
ності органів виконавчого провадження і налагодити оптимальне функ�
ціонування вжиттям відповідних заходів. 

Враховуючи важливість та значення такого правового інституту, як 
право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів 
державної виконавчої служби, на сучасному етапі, у процесі реалізації 
адміністративної реформи взагалі та реформування органів примусового 
виконання рішень зокрема, вважаємо за необхідне переглянути норма�
тивно�правове регулювання порядку оскарження та його практичне за�
стосування з метою його удосконалення в аспекті захисту прав, свобод та 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

 

Висновок до 2 розділу 

Проведені у даному розділі наукові розвідки дозволяють сформулю�
вати такі висновки: 
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1. Запропоновано розглядати механізм забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина як сталий, необхідний і об’єктивний взаємозв’я�
зок усіх заходів, що санкціонуються державою за допомогою правових 
норм та зобов’язальних суб’єктів державної влади; систему факторів і 
інструментів, які допомагають у безпосередній реалізації прав і свобод 
особи та забезпечують їх охорону, а в разі порушення — захист та віднов�
лення відповідними органами державної влади. 

Аналіз структурного складу зазначеного механізму дозволив виок�
ремити такі основні його елементи: 1) нормативно�правові акти механіз�
му реалізації прав; 2) гарантії забезпечення прав людини; 3) акти право�
застосування як результат діяльності органів ДВС; 4) правова активність 
учасників правовідносин. 

2. Встановлено, що правова реалізація механізму забезпечення прав 
і свобод людини в адміністративно�юрисдикційній діяльності ДВС від�
бувається в декілька стадій: нормативно�правове забезпечення регулю�
вання адміністративно�юрисдикційної діяльності ДВС; реалізація правових 
норм, які покликані регулювати вжиття заходів та застосування засобів 
адміністративно�юрисдикційної діяльності ДВС, гарантуючи їх закон�
ність; судове або адміністративне оскарження результатів діяльності 
примусових виконавців. 

3. Обґрунтовано доцільність запровадження на законодавчому 
рівні інституту примусових виконавців, що включатиме державних 
виконавців та приватних виконавців. При цьому статус державних ви�
конавців залишається незмінним, а приватний виконавець визнача�
ється як професіонал, що самостійно організовує свою діяльність і 
несе повну майнову відповідальність за результати своєї роботи з ви�
конання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів. 
Держава регулює компетенцію приватного виконавця, процедури дія�
льності, розмір тарифів та інших винагород, що стягуються як винаго�
рода за роботу приватного виконавця, так само як і роботу державної 
виконавчої служби. 

4. Підтримано науково�практичні положення щодо необхідності за�
стосування в діяльності примусових виконавців для забезпечення прав 
фізичної особи арсеналу заходів адміністративного примусу. При цьому 
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обґрунтовується, що порядок застосування кожного заходу примусового 
виконання рішення має специфічні риси, які мають враховуватись дер�
жавним виконавцем у процесі виконавчого провадження. 

Крім того, узагальнений аналіз наукових, публіцистичних та норма�
тивних джерел, практики правозастосування надав автору підстави ви�
значити поняття адміністративного примусу ДВС як нормативно�право�
вого врегульованого процесу з адміністративної діяльності органів ДВС, 
який спрямований на застосування механізму впливу морального, май�
нового, особистісного та іншого характеру щодо фізичних осіб, які не 
виконують судові рішення на добровільних засадах, з метою примусити 
фізичних осіб виконати рішення суду та посадових осіб, дотримуючись 
прав і свобод громадян. 

5. Визначено, що залежно від особи заявника, оскарження рішень, 
дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби може 
здійснюватися в адміністративному та/або судовому порядку. 

6. Аргументовано, що критеріями для розмежування юрисдикцій є 
суд, який видав виконавчий документ, та статус суб’єкта звернення до 
суду у виконавчому провадженні. 

8. Доведено, що проблеми, які виникають під час розгляду та ви�
рішення справ з приводу оскарження рішень, дій або бездіяльності 
державної виконавчої служби, насамперед пов’язані з недоліками 
законодавчого врегулювання. Проблеми з визначенням юрисдикції 
судів щодо вирішення таких справ закладені в законодавчому регулю�
ванні цього питання. Зазначені в аналізі проблеми у правозастосуван�
ні ч. 1 ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 1212 
Господарського процесуального кодексу України, ст. 383 Цивільного 
процесуального кодексу України свідчать про те, що процесуальне за�
конодавство потребує вдосконалення. Видається, що правового ефек�
ту можна досягти завдяки уніфікації норм, які встановлюють порядок 
розгляду таких справ. 

Водночас найефективнішим вирішенням проблем, пов’язаних з 
розглядом досліджуваної категорії спорів, є законодавче віднесення їх до 
юрисдикції адміністративних судів, які й забезпечать єдність та устале�
ність судової практики під час розв’язання таких спорів. 
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9. Аргументовано, що контроль та нагляд за додержанням законо�
давства, що регламентує розгляд скарг на дії чи бездіяльність посадових 
осіб державної виконавчої служби, приватних виконавців відіграють 
важливу роль у справі захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних 
(юридичних) осіб, вимагаючи від посадових осіб ДВС дотримання вимог 
законності й дисципліни.ресів осіб». 
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Розділ 3 
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДВС ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ  

І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНОЇ 

ОСОБИ ІД ЧАС ВИКОНАВЧОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

3.1. Реалізація міжнародних стандартів 
забезпечення прав і законних інтересів фізичної 
особи у діяльності ДВС у виконавчому 
провадженні 

На поріг третього тисячоліття світ вступив, уперше в історії людства 
поставивши у центр ціннісної системи звичайну людину, її права і свобо�
ди, потреби й бажання, надавши їй пріоритету перед головуючими ра�
ніше релігійними, національно�державними, політико�ідеологічними 
цінностями. Права людини, їх зміст та наповненість перестали бути похі�
дною від окремих національних законодавств; міжнародне співтоварист�
во усвідомило потребу у створенні універсальних міжнародно�правових 
стандартів — основних прав людини. Загальнолюдські стандарти прав, 
свобод та інтересів особи закріплені в низці міжнародно�правових актів. 

З приєднанням нашої держави до основоположних міжнародно�
правових договорів у сфері прав і свобод людини Україна взяла на себе 
зобов’язання дотримуватися міжнародних стандартів у сфері прав і 
свобод людини, тому норми міжнародного і європейського права все ак�
тивніше впливають на вітчизняну правову систему [153, с. 33]. 

Ряд статей Конституції України (ст. ст. 3, 5, 6, 8, 9, 19) закріплюють 
принцип відповідності міжнародним стандартам дотримання прав і сво�
бод людини, зокрема й у діяльності органів виконавчої служби. Здобуття 
членства в Раді Європи та обрання шляху побудови правової держави 
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викликають необхідність впровадження в нашій державі міжнародних, у 
першу чергу європейських стандартів прав людини. За словами 
В. Баштанника, питання забезпечення прав і свобод сьогодні перестало 
бути внутрішньою справою держави, так як наднаціональний статус та�
ких норм встановлює ряд важливих механізмів та інститутів, покликаних 
забезпечувати відповідальність держави за порушення прав і свобод 
людини [26, с. 59]. 

Прагнення українського суспільства стати частиною європейсько�
го простору викликає необхідність введення в чинне національне зако�
нодавство нових нормативно�регуляторних механізмів функціонування 
соціуму; саме до таких належить законодавство, що регулює порядок 
здійснення адміністративних проваджень, у тому числі й виконавчих. 
При цьому доцільним і навіть необхідним виглядає використання між�
народного досвіду, що й відбувається завдяки імплементації в чинне 
українське законодавство вже існуючих зарубіжних здобутків у сфері 
гарантування, охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів 
фізичних осіб. 

Вагомий вплив на розвиток українського законодавства в цілому та 
окремі його інститути здійснюють основоположні міжнародні документи 
у сфері захисту прав і свобод людини, в яких проголошено верховенство 
загальнолюдських цінностей над усіма іншими та нормативно закріплені 
гарантії гідного існування людини, забезпечення її прав. Головна ідея 
цих актів — встановлення й реалізація прав людини у відносинах з дер�
жавною владою. 

Прийняття Міжнародного білля про права людини, що включає За�
гальну декларацію прав людини (1948 p.) [72], Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права (1976 p.) [133], Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та культурні права (1976 p.) [134], Факультативний 
протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
(1976 p.) [228], а також Європейську конвенцію про захист прав і основних 
свобод людини з протоколами (1950 р.) [68], Європейську соціальну хар�
тію (переглянуту) (1996 р.), Європейську конвенцію про громадянство 
(1997 р.) та ін., внесло характерні зміни у правосуб’єктність людини, що 
стала суб’єктом не лише внутрішньодержавного, а й міжнародного права. 
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Так, Загальна декларація прав людини являє собою модель ство�
рення конституцій, законів, правил державного урядування, спрямо�
ваних на захист прав людини. Декларація містить основні принципи 
організації державної влади, співзвучні із принципами правової дер�
жави, до яких належать: 1) верховенство закону (усе, що не забороне�
но законом, дозволено; ніхто не може бути примушений робити те, 
що не встановлено законом (ст. 5); покарання і затримання особи, 
позбавлення власності можливо тільки на підставі закону (ст. 7, 8, 17); 
2) представницька форма правління (усі громадяни мають право осо�
бисто або через своїх представників брати участь у створенні закону; 
усі громадяни мають рівний доступ до всіх посад відповідно до їх 
можливостей (ст. 6); 3) підзвітність всіх органів і посадових осіб (су�
спільство може вимагати від будь�якої посадової особи звіт про її ді�
яльність (ст. 15). 

На виконання приписів Загальної декларації прав людини Радою 
Європи ухвалено Конвенцію про захист прав людини та основних свобод 
(далі — Європейська конвенція), яка була підписана 04.11.1950 в Римі. 
На думку науковців, цілий ряд норм зазначеної Конвенції має фундаме�
нтальне значення для діяльності державних органів, зокрема державної 
виконавчої служби [65, с. 45]. 

Так, норма ст. 13 Європейської конвенції визначає національну 
владу відповідальною за ефективність правового захисту громадян, зо�
бов’язуючи її надавати обов’язкові правові засоби захисту. Серед таких 
заходів названо право на звернення до суду або адміністративного орга�
ну. Але при цьому «повноваження та процедурні гарантії будь�якого 
органу є важливими факторами для визначення ефективності конкрет�
ного виду правового захисту» [141, с. 5]. 

Статтею 6 Європейської конвенції кожній людині гарантовано 
право на справедливий і відкритий судовий розгляд при визначенні її 
цивільних прав та обов’язків або при висуненні проти неї будь�якого 
кримінального обвинувачення. Для застосування цієї статті необхідна 
наявність трьох умов: реальна і обґрунтована спроба оскаржити деякі 
«права» чи «обов’язки», щодо яких можна з упевненістю стверджувати, 
що вони визнаються внутрішнім законодавством; при вирішенні спору 
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повинні бути прямо визначені ці права чи обов’язки; ці права чи обов’яз�
ки повинні мати цивільний характер [124, с. 27]. 

Європейською конвенцією передбачено також поширення Євро�
пейського суду з прав людини, створеного згідно з протоколом № 11 до 
Конвенції. Відповідно до зазначеної Конвенції, Високі Договірні Сторо�
ни зобов’язуються виконувати остаточне рішення Суду в будь�якій спра�
ві, в якій вони є сторонами. 

Численні рішення Суду ЄС у галузі виконавчого регулювання є 
окремим видом джерел європейського виконавчого права. Слід зазначи�
ти, що значущість юридичних рішень Суду дорівнює значущості норма�
тивно�правових актів: Суд формулює рішення, що може бути прийнятим 
як законодавчий акт, якщо законодавець ЄС не ухвалив точних поло�
жень у цій галузі виконавчого провадження. 

Функціонування Європейського суду ґрунтується на таких загаль�
них для європейського права принципах: 
• принцип права, що стосується недискримінації громадян, згідно з 

яким особи будь�якої держави не можуть бути поставлені в гірші 
умови, ніж особи інших держав; 

• принцип координації, який зобов’язує країни — члени ЄС коорди�
нувати свої дії, щоб не завдати шкоди основам правового порядку 
Європейського співтовариства. 
Україна визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з 

прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування 
Конвенції. 

Конвенція та Протоколи до неї за своєю юридичною природою є 
обов’язковим міжнародним правовим договором, який запровадив сис�
тему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини на внут�
рішньодержавному рівні [139, с. 58]. 

Держави, що приєдналися до пактів, зобов’язані привести своє 
національне законодавство у відповідність до їх вимог. При цьому якщо 
певне право людини не було конституційно закріплено державою, воно 
визнається таким на основі міжнародних актів згідно із загальновизна�
ним принципом міжнародного співтовариства стосовно пріоритету між�
народного права щодо внутрішньодержавного у сфері прав людини. 
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Зазначені міжнародні акти, відповідно до ст. 9 Конституції України, 
є частиною національного законодавства України. 

Виходячи зі ст. 18 Конституції, зовнішньополітична діяльність України 
спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом під�
тримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнарод�
ного співтовариства за загальновизнаними принципами й нормами між�
народного права. Тобто як суб’єкт міжнародних відносин Україна не може 
самоізолюватись і відповідно до взятих на себе зобов’язань несе обов’язки 
щодо рішень іноземних та міжнародних органів. 

Таким чином, міжнародно�правові акти мають верховенство над 
внутрішнім законодавством. А це надає можливість громадянину, по�
літичні чи громадянські права якого порушені, звернутися за захистом 
безпосередньо до Комітету з прав людини при ООН, якщо він вичерпав 
можливості захисту, надані національним законодавством. 

Стосовно питання імплементації міжнародно�правових норм у за�
конодавство України в сфері публічно�правового регулювання слід вка�
зати, що державна політика України, зокрема у галузі виконавчого про�
вадження, наразі перебуває в процесі становлення та вдосконалення з 
метою виконання чинних вимог та перспективної адаптації до норм єв�
ропейського та міжнародного законодавства. 

Так, Україна як член Ради Європи, керуючись нормами Паризької 
Хартії для нової Європи від 21.11.1990 р. [152], взяла на себе зобов’язан�
ня приєднатися до міжнародних стандартів у галузі прав людини, 
створити внутрішньодержавні гарантії їх здійснення, які ґрунтуються на 
загальновизнаних міжнародно�правових гарантіях, закріплених у відпо�
відних міжнародно�правових нормах. 

Право на виконання судового рішення є невід’ємною складовою 
права на доступ до суду, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. 

У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 1787 (2011) від 
26 січня 2011 року «Виконання рішень Європейського суду з прав люди�
ни» зазначається існування основних системних недоліків, які викли�
кають велику кількість повторюваних висновків щодо порушення Кон�
венції про захист прав людини і основоположних свобод, що серйозно 
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підривають верховенство права [48]. Щодо України ці проблеми пов’яза�
ні, зокрема, із хронічним невиконанням рішень національних судів, хоча 
згідно з ч. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються су�
дами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території 
України. 

За цих умов саме від продуктивності діяльності виконавчої служби 
України залежить імідж української держави як члена міжнародного 
співтовариства, спроможного ефективно виконувати добровільно взяті 
на себе обов’язки у правовій сфері. Якість примусового виконання 
рішень слугує «лакмусовим папірцем» налагодженого функціонування 
механізму правового регулювання у державі, від неї залежать юридична й 
соціальна цінність державних рішень. 

Виконавче провадження, за визначенням фахівців, — це процесуальна 
форма, котра гарантує примусову реалізацію рішень суду та інших юрисдик�
ційних органів, реалізацію підтвердження ними прав та обов’язків суб’єктів 
матеріальних правовідносин. У виконавчому провадженні здійснюється ос�
таточний захист прав громадян та юридичних осіб, що є фактичним продов�
женням правозахисної функції суду, оскільки відбувається на підставі рішен�
ня суду, наділеного правом робити загальнообов’язкові висновки, а також на 
підставі інших виконавчих документів [58]. 

Примусове виконання рішень юрисдикційних органів можливе лише 
за умов виконання держвиконавцем власних обов’язків, а саме: здійснення 
необхідних заходів щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначе�
ного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб і порядок, ви�
значені виконавчим документом; надання сторонам виконавчого прова�
дження та їх представникам можливості ознайомитися з матеріалами вико�
навчого провадження; розгляд заяв сторін та інших учасників виконавчого 
провадження та їх клопотань; оголошення в установленому порядку про 
самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом; роз’яснення сторо�
нам їх прав і обов’язків. 

Можливість оскарження в адміністративному праві слід розглядати 
як умову демократичності державного управління, здатності останнього 
реально забезпечувати й захищати права людини. Міжнародний інститут 
адміністративних наук систематизував 4 групи основоположних принци�
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пів адміністративного права, загальних для західноєвропейських країн: 
(а) надійність і передбачуваність (правова визначеність), (б) відкритість і 
прозорість, (в) відповідальність, (г) продуктивність і ефективність публі�
чної адміністрації [158, с. 425]. Не викликає сумнівів, що право на оскар�
ження є необхідним складником повноцінного втілення вказаних прин�
ципів у життя, адже воно є тим вагомим важелем, який утримує діяль�
ність суб’єктів владних повноважень у межах закону, підвищує ефектив�
ність, прозорість і відповідальність державного апарату. 

Європейські документи, що стосуються прав людини й верховенст�
ва права, виходять з того, що право на оскарження рішень, дій або безді�
яльності є одним з найважливіших прав і вагомою характеристикою пра�
вової держави. Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані цим пра�
вовим актом, було порушено і має право на ефективний юридичний за�
хист у національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено 
особами, які виконували свої офіційні повноваження [100]. Указана 
стаття поширюється також і на адміністративні спори, що випливає з 
практики Європейського суду з прав людини (наприклад, Рішення у 
справі Вільхо Ескелінен та інші проти Фінляндії від 19 квітня 2007 р.) 
[201]. У Доповіді про верховенство права, прийнятій на 86 пленарному 
засіданні Венеціанської комісії 25–26 березня 2011 р. [67], вказується, 
що доступ до правосуддя в незалежних і неупереджених судах, у тому 
числі й судовий контроль за адміністративними актами, є елементом 
верховенства права правової держави. 

При цьому надання приватним особам можливості оскарження рі�
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень як у судовій, 
так і в позасудовій (адміністративній) процедурах відповідає стандартам 
європейським. Рекомендація Ради Європи № Р (86) 12 про заходи з по�
передження і скорочення надмірного навантаження судів [183] закликає 
до застосування, якщо це можливо, мирного врегулювання спорів поза 
судовою системою або до чи під час юридичного розгляду. На важливості 
й ефективності адміністративного оскарження наголошується й у Довід�
нику Ради Європи з принципів адміністративного права, які стосуються 
відносин між адміністративними органами та приватними особами 
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(1996 р.) [118]. Як констатує Л. С. Анохіна, європейська практика свід�
чить, що відомчий розгляд справ самостійно адміністративними органами 
в багатьох випадках дозволяє в позасудовому порядку швидко врегулю�
вати конфлікт між приватною особою й відповідним адміністративним 
органом [15, с. 45]. 

Слід враховувати, що Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Мініст�
рів держав — членів Ради Європи про альтернативні методи врегулю�
вання спорів між адміністративними органами і приватними особами 
від 5 вересня 2001 р. передбачає декілька альтернативних способів уре�
гулювання спорів між адміністративними органами і приватними осо�
бами, а саме: внутрішній (мається на увазі відомчий, адміністративний) 
розгляд справ, примирення, посередництво, договірне врегулювання й 
арбітраж [161]. На сьогодні національне законодавство передбачає 
2 способи — адміністративне (внутрішнє) оскарження і примирення, 
яке можливе на будь�якій стадії судового розгляду (ст. 51 Кодексу адмі�
ністративного судочинства України). Серед вітчизняних фахівців луна�
ють пропозиції щодо впровадження інших альтернативних механізмів у 
вирішенні адміністративних спорів. Зокрема, Л. Сало обстоює позицію 
про необхідність застосування в сегменті публічно�правових спорів ме�
діації як альтернативного способу вирішення спору шляхом досягнен�
ня взаємоприйнятного рішення із залученням незалежного медіатора 
[207, с. 140]. Показово також, що проект Закону України «Про медіацію» 
(реєстр. № 7481 від 17 грудня 2010 р.), який уже розглядала Верховна 
Рада України, передбачав заходи медіації лише у цивільному і кримі�
нальному судочинстві, залишаючи поза увагою справи, що випливають 
з оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повнова�
жень. З нашого погляду, на сучасному етапі розвитку інституту оскар�
ження в адміністративному праві доцільніше зосередитися на вдоско�
наленні вже існуючих способів оскарження і лише потім порушувати 
питання щодо впровадження нових. 

Адміністративне оскарження є менше регламентованим у частині 
визначення самої процедури, прав скаржників тощо (порівняно із су�
довим оскарженням). Рівень регламентованості є досить важливим і 
складним моментом, через що, як зазначає німецький адміністративіст 
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О. Люхтергандт, в Європі постійно триває дискусія стосовно того, чи не 
зменшуються ефективність і професійна якість адміністративної проце�
дури (процедура оскарження) через її надмірну урегульованість [9, с. 29]. 
Інший знаний учений, Е. Шмідт�Ассман, додає, що нормативно�правова 
зарегульованість завдає шкоди самому праву. Правова держава як держа�
ва стриманості й поміркованості і в питанні використання ресурсів права 
вимагає дотримуватися поміркованості, тобто мати відчуття здорового 
глузду [249, с. 65]. Цілком очевидно, що з наведених міркувань за ви�
значенням адміністративне оскарження апріорі не потребує настільки 
детального і глибокого регламентування, як у випадку оскарження в 
судовому порядку. До того ж на гнучкості і простоті несудових адмініст�
ративних процедур акцентує увагу також згадувана Рекомендація Rec 
(2001) 9 [118]. 

У контексті розвитку інституту адміністративного оскарження ціка�
вим видається положення Закону ФРН про адміністративну процедуру 
стосовно відшкодування витрат на правові послуги, понесені у зв’язку з 
відомчим оскарженням адміністративного акта (до речі, під останнім від�
повідно до § 35 Закону розуміється будь�яке розпорядження, рішення 
або інший владний захід, який спрямовано органом влади на врегулю�
вання окремого випадку в галузі публічного права і має безпосередні зов�
нішні правові наслідки). У § 80 Закону зазначено, що в разі задоволення 
заперечення орган влади зобов’язаний відшкодувати особі, яка його по�
дала, необхідні на відповідне поставленій меті правове переслідування 
або правовий захист витрати. А за відмови в задоволенні заперечення 
аналогічний обов’язок стосовно витрат, понесених органом публічної 
влади, покладається на особу, яка звернулася зі скаргою [4]. Ця норма не 
поширюється на заперечення адміністративних актів щодо публічно�
правових службових чи посадових відносин, існуючого чи раніше перед�
баченого законом службового обов’язку або діяльності, яка може вико�
нуватися замість останнього. Такий досвід, вважаємо, можна впровадити 
і в Україні з урахуванням того, що суб’єкт публічної влади нестиме мате�
ріальну відповідальність і в разі скасування адміністративного акта або 
рішень вищих органів, які підтвердили його правомірність у судовому 
порядку. З одного боку, це сприятиме зниженню кількості необґрунтованих 
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і незаконних рішень органів виконавчої влади, а з іншого — матиме на 
меті зменшення кількості безпідставних скарг. 

Судове оскарження є: а) оплатним — держава встановлює мито 
(збір), що стягується за звернення до суду і є не лише джерелом фінансу�
вання правосуддя, а й чинником, стримуючим від необґрунтованого ви�
користання засобів судового захисту; б) відносно тривалим — порівняно 
з адміністративним оскарженням судові процедури вимагають більше ча�
су на їх провадження; в) відносно більш регламентованим — виняткова 
важливість судової системи для розбудови правової держави й вагомість 
судових повноважень вимагають від законодавця максимально повного 
й точного врегулювання процесу судочинства. 

Вивчаючи інститут адміністративного оскарження більш детально, 
зазначимо, що для країн Європи в цілому властива його кодифікова�
ність, що зазвичай виявляється у прийнятті спеціального закону про 
адміністративну процедуру, який регламентує основні питання оскар�
ження в адміністративному порядку. Такі закони існують у Німеччині, 
Австрії, Іспанії, Латвії, Естонії та в інших державах. Некодифікованим 
він залишається у Великобританії, де це виправдано з огляду на особли�
вості англо�американської правової сім’ї, а також у Франції, де адміністра�
тивне оскарження регулюється низкою законодавчих актів, доповнених 
рішеннями Державної ради, в яких сформульовано декілька загальних 
правових принципів оскарження, як�от: дотримання права на судовий 
захист, оскаржуваність будь�якого рішення нижчого органу у вищому, 
дотримання безсторонності та ін. [210, с. 204]. 

Ведучи мову про процедуру адміністративного оскарження, наголо�
симо, що її загальноєвропейської моделі не існує, а переважно викорис�
товується одна з двох форм: а) таке оскарження може здійснюватися 
шляхом подання скарги керівникові органу, посадова особа якого ухва�
лила оскаржуване рішення, вчинила дію чи бездіяльність, або до вищого 
органу відповідної галузі державного управління; б) при державних орга�
нах можуть створюватися спеціальні апеляційні структури, які, по суті, є 
квазісудовими установами. Вони незалежні від інших структурних під�
розділів певного органу, як правило, діють із залученням громадськості й 
експертів, а діяльність із розгляду скарг є для них основною (приміром, у 



Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДВС ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ    
І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ІД ЧАС ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
 

 149

Нідерландах при муніципалітетах створено спеціальні дорадчі комісії для 
розгляду скарг на розпорядження муніципалітету. При цьому якщо комі�
сія відмовляє в задоволенні скарги, це рішення є остаточним, якщо ж 
знаходить підстави для задоволення скарги, проект відповідного рішен�
ня передається уповноваженому суб’єктові для прийняття рішення по 
суті) [221, с. 108]. 

В Україні, де загалом домінує перший варіант урегулювання механі�
зму адміністративного оскарження, були спроби впровадити у системі 
виконавчої влади спеціальні органи або підрозділи квазісудового харак�
теру. Так, у системі органів Державної податкової служби діяли відділи 
апеляцій (на рівні Державної податкової служби України було створено 
департамент апеляцій), у системі органів Антимонопольного комітету 
України існують адміністративні колегії. Однак практика діяльності вка�
заних органів свідчить, що їх автономність часто залишається досить 
умовною, отже, ефективність їх функціонування є низькою. Характери�
зуючи європейський правовий досвід судового оскарження, зазначимо, 
що способи судового оскарження, порядок подання й розгляду скарг 
визначаються моделлю адміністративної юстиції, яка впроваджена в 
конкретній державі. Так, у Франції, ФРН, Болгарії, Австрії, Україні та в 
інших країнах запроваджено систему спеціалізованих судів, до юрисдик�
ції яких віднесено вирішення спорів з органами публічної влади. Причо�
му в деяких державах (Естонія, Україна) розмежовано розгляд справ що�
до адміністративних правопорушень та адміністративних спорів. В інших 
країнах (Угорщина, РФ) бракує окремих судів адміністративної юрисди�
кції. Зазначимо, що загальноєвропейською тенденцією на сьогодні є все 
ж таки перший варіант — наявність спеціалізованих адміністративних 
судів. Це підтверджується створенням таких судів у багатьох країнах 
Європи [5, с. 71—75] і активним обговоренням потреби в цих судах, що 
триває в державах, де немає адміністративної спеціалізації в системі 
судоустрою. 

Європейські стандарти вимагають також упорядкування механіз�
мів оскарження рішень, ухвалених судами за наслідками розгляду адмі�
ністративних позовів, що є вагомим складником права на ефективний 
спосіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції про захист прав людини та 
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основоположних свобод). У Методичних рекомендаціях щодо проведен�
ня експертизи нормативно�правових актів (їх проектів) на відповідність 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, затвер�
джених Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав 
людини від 15 серпня 2006 р., вказується, що встановлення наявності 
права на судове оскарження є елементом аналізу нормативно�правових 
актів стосовно їх відповідності ст. 13 Конвенції [129]. У даному випадку 
Європейський суд з прав людини виходить із достатності двоінстанцій�
ності системи адміністративних судів, що опосередковано підтверджуєть�
ся у вже згаданому рішенні у справі Вільхо Ескелінен проти Фінляндії. З 
урахуванням цього вважаємо, що в законодавстві України слід передба�
чити заходи попередження зловживання правом на касаційне оскаржен�
ня до Вищого адміністративного суду України, що сприятиме більш 
швидкому розгляду справ і виконанню ухвалених судових рішень. 

Важливим для розвитку інституту оскарження в адміністративному 
праві України є також вивчення європейського досвіду щодо зв’язку між 
оскарженням адміністративним і судовим. Нагадаємо, вітчизняне зако�
нодавство в цілому виходить з факультативності процедур адміністратив�
ного оскарження, а їх невикористання не перешкоджає зверненню до су�
ду. Цей підхід схвально оцінено й у наукових джерелах. Так, Л.Є. Кисіль і 
В. П. Тимощук розглядають адміністративне оскарження як один з видів 
адміністративної процедури або як її факультативну стадію [88, с. 144].  
І. О. Грибок наголошує на тому, що законодавство має надавати особі 
право вибору способу оскарження (адміністративний чи судовий поря�
док) [58, с. 154]. 

У цілому вважаючи, що такий підхід найповніше відповідає вітчиз�
няним правовим реаліям, підкреслимо, що факультативність адміністра�
тивних оскаржувальних процедур не є загальновизнаною європейською 
практикою. Наприклад, в Угорщині скаргу зазвичай можна подати лише 
на остаточне рішення органу управління, а тому перш ніж звернутися за 
судовою перевіркою рішення, необхідно вичерпати всі можливості оска�
рження у відповідному органі. Так само має діяти скаржник і в Латвії. В 
Австрії адміністративні справи у першій інстанції розглядають адмініст�
ративні трибунали, що формуються або як незалежні органи, або як 
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вищий підрозділ органу управління [5, с. 70]. У ФРН спроба досудового 
врегулювання є обов’язковою умовою прийняття справи до судового 
розгляду. Згадувана Рекомендація Rec (2001) 9 виходить із того, що в пе�
вних випадках внутрішній розгляд (адміністративне оскарження) може 
бути обов’язковою умовою переходу до юридичного (судового) розгляду. 
У свою чергу, процедура адміністративного оскарження як необов’язко�
ва встановлена в багатьох постсоціалістичних країнах (Україна, РФ, Ес�
тонія, Болгарія та ін.), що можна пояснити, напевно, прагненням убез�
печитися від свавілля бюрократії, а також ствердити авторитет судової 
влади як основного захисника прав і свобод. З урахуванням цього вбача�
ється, що в майбутньому, зі зміцненням демократичних засад діяльності 
органів публічної влади в Україні, з метою зменшення навантаження на 
судову систему і прискорення вирішення адміністративних спорів можна 
буде повернутися до концепції обов’язковості використання способів ад�
міністративного оскарження при зверненні до суду з адміністративним 
позовом. 

Проблема виконання обов’язкових згідно з Основним Законом 
рішень судових органів, у тому числі й конституційної юрисдикції, не 
тільки залишилась, а й набула наднаціонального характеру та стала пред�
метом занепокоєння з боку міжнародних правозахисних організацій. 
Дійсно, ця проблема існує не тільки в Україні, а й у багатьох інших краї�
нах Європи та світу. Про це свідчить, зокрема, те, що на численних між�
народних науково�практичних конференціях, які проводились останні�
ми роками під егідою європейської та всесвітньої організацій органів 
конституційної юрисдикції, ці питання не тільки порушувались у допові�
дях, під час дискусій, а й визначали тематику таких форумів [257]. 

Підсумовуючи наведені міркування, зазначимо, що врахування 
викладених аспектів європейського правового досвіду у сфері оскар�
ження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень є 
необхідною умовою розвитку цього інституту в адміністративному пра�
ві України. 

Зважаючи на тривале реформування виконавчої системи України та з 
метою визначення меж доцільності такого реформування вважаємо за необ�
хідне здійснити аналіз досвіду впровадження та практики функціонування 
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систем виконавчого провадження низки зарубіжних держав з виявлен�
ням їх спільних рис та відмінностей. 

Так, беручи до уваги характерні ознаки та форми перерозподілу 
повноважень у сфері примусового виконання, доцільно виокремити 
централізовані та децентралізовані системи виконавчого провадження. 
В. О. Селезньов для централізованих систем виконавчого провадження 
виокремлює такі характеристики: наявність єдиного державного органу 
примусового виконання із вертикально�інтегрованою структурою 
управління, яка, як правило, відрізняється складністю та багаторівневі�
стю; наявність нормативно закріпленого механізму правового регу�
лювання процесу примусового виконання [208, с. 112]. Централізовані 
системи виконавчого провадження сформувалися в Україні, Республі�
ках Вірменія, Білорусь, Киргизстан, а також у Швеції, Фінляндії, Іспа�
нії та інших. 

Децентралізованим системам виконавчого провадження прита�
манне делегування державою частини повноважень у сфері цивільного 
виконавчого провадження недержавним організаціям та приватним 
особам. У такій системі наявна різна відомча підпорядкованість органів 
та посадових осіб, які здійснюють примусове виконання, диференціа�
ція відомств, що виконують ліцензійні, контрольні та наглядові функ�
ції. Окрім того, відсутній єдиний правовий механізм, а порядок та 
умови виконавчого провадження встановлюються актами делегованого 
законодавства. Такі системи функціонують, наприклад, в Естонії, Лит�
ві, Бельгії, Люксембурзі. 

Звісно, що існують держави зі змішаними (комбінованими) вико�
навчими системами, в яких або функції примусового виконання розподі�
лені між державним та приватним сектором, або нормативно�правове 
регулювання такої діяльності є децентралізованим: США, Канада, Фран�
ція, Великобританія, а віднедавна й Казахстан, Грузія та деякі інші. 

Під час даного дослідження та порівняльного аналізу систем вико�
навчого провадження у різних державах також слід зважати на такі 
критерії: а) організація примусового виконання; б) рівень правового ре�
гулювання виконавчого провадження; в) сфера компетенції та повнова�
ження органів примусового виконання; г) правовий статус примусового 
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виконавця; д) організація праці та інтеграція примусових виконавців у 
професійні об’єднання; е) організація фінансування та матеріального 
стимулювання примусових виконавців; ж) відповідальність посадових 
осіб органів примусового виконання. 

Отже, з огляду на перспективність запозичення міжнародного до�
свіду Україною розглянемо найбільш характерні системи виконавчого 
провадження зарубіжних держав, згрупувавши їх за вказаними характе�
ристиками. 

Так, у Республіці Білорусь у систему примусового виконання вхо�
дять дві самостійні структури: судові виконавці загальних судів та Служ�
ба судових виконавців господарських судів [57, с. 214]. Перші підпоряд�
ковуються керівникам судів та органам виконавчої влади в особі управ�
лінь юстиції при виконкомах та Міністерстві юстиції. Друга очолюється 
Головним судовим приставом — начальником управління організації 
виконавчого провадження — і підпорядковується Голові Вищого Госпо�
дарського Суду. Проте з урахуванням того, що функція примусового ви�
конання зосереджена в компетенції держави, вважаємо таку виконавчу 
систему централізованою державною. 

У Фінляндії з 1 січня 2010 р. повноваження з примусового виконан�
ня судових актів у галузі приватного права покладено на спеціальний 
орган виконавчої влади — Державну службу примусового виконання 
Фінляндської Республіки, підвідомчу Міністерству юстиції [203]. 

У Росії також функціонує централізована система виконавчого про�
вадження, 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 механіз�
му правового регулювання. Необхідно зазначити, що російську систему 
примусового виконання можна віднести до змішаної моделі, в якій при 
публічно�правовому статусі судового пристава — виконавця допускаєть�
ся участь організацій іншої організаційно�правової форми [258, с. 22]. 

У Федеративній Республіці Німеччина примусове виконання судо�
вих або інших актів є державною функцією, яку відповідно до законодав�
ства реалізують державні службовці — судові виконавці. Їх призначає на 
посаду голова вищого регіонального суду та керівник окружного суду. 
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Судовий виконавець здійснює свою професійну діяльність незалежно, за 
свій рахунок та під свою відповідальність, при цьому маючи державно�
владні повноваження і статус державного службовця [47, с. 104]. Ключо�
вим нормативно�правовим актом, який регулює виконавче провадження 
в Німеччині, є Книга 8 «Виконавче провадження» Цивільного процесуа�
льного кодексу від 30 січня 1887 р. [61]. 

Інститут судових виконавців Ізраїлю до 1 січня 2009 р. перебував 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 юс�
тиції Ізраїлю, за своєю суттю залишаючись централізованими. 

Альтернативний досвід повного роздержавлення виконавчої сис�
теми використано в Литві та Естонії. Так, у Литві замість державних 
службовців працюють приватні пристави, поява яких була викликана 
низьким рівнем ефективності роботи державних виконавців [204, с. 
34]. В Естонії Законом «Про судових виконавців» від 01.03.2003 судо�
вого виконавця визначають як незалежну особу, котра обіймає публі�
чно�правову посаду та виконує свої посадові обов’язки як особа віль�
ної професії, від свого імені та під свою відповідальність. Він не є 
приватним підприємцем або державним службовцем [1, с. 11]. Однак 
організація посадової діяльності та правових послуг судових виконав�
ців належить до компетенції Міністерства юстиції Естонії, яке здійс�
нює організаційне керівництво та координацію діяльності судових 
виконавців. 

У Бельгії та Люксембурзі інститут примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів також працює на приватній основі. У цих краї�
нах судові виконавці не перебувають на державній службі та 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 само�
врядування [252, с. 16]. 

Яскравим прикладом впровадження та функціонування комбінова�
ної виконавчої системи є Великобританія, де існують і судові виконавці — 
державні службовці, і ті, що працюють на підставі ліцензії. Таким чином, 
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стягувач має право вибору звертатися до державного чи приватного ви�
конавця. 

Тенденція децентралізації системи виконавчого провадження в 
Республіці Казахстан змінюється у напрямку формування змішаної мо�
делі. У відповідності до ухваленої нової концепції виконавчого про�
вадження функції з виконання судових актів та актів інших органів 
можуть здійснювати державні та приватні судові виконавці, яким нада�
ються рівні права та обов’язки за винятками, передбаченими законом 
[144]. 

У Канаді відсутнє єдине законодавче регулювання виконавчого 
провадження. У компетенцію входить розробка правил цивільного 
судочинства, і відповідно до системи загального права суди можуть са�
мостійно регулювати організацію своєї діяльності та встановлювати 
процесуальні процедури в межах, що не суперечать чинному законодав�
ству. Проте функції примусового виконання здійснюються державними 
службовцями (шерифами) або ліцензованими приватними приставами 
[259, с. 470]. 

Французька система виконання актів судів та інших органів цивіль�
ної юрисдикції склалася ще у ХІХ столітті і суттєво відрізняється від 
інших систем. У Франції виконавче провадження виконується держав�
ними органами та посадовими особами. Але поруч із судовими виконав�
цями, які перебувають у дисциплінарному підпорядкуванні прокурорам 
республіки, ці повноваження здійснюють і генеральні прокурори, проку�
рори республіки, командири й офіцери поліцейських сил. Виконавче 
провадження у цивільних справах входить у компетенцію судових вико�
навців, правовий статус яких поєднує елементи статусу незалежного 
професіонала і державного службовця [70, с. 41�44]. Так як правова 
система країни побудована на розподілі права на приватне та публіч�
не, примусовий виконавець не виконує рішень на користь держави та 
взагалі актів, які приймають адміністративні суди. Для цього існує 
особлива система судових виконавців державного казначейства, що є 
державними службовцями. У межах загальних судів особливо виділе�
но суддю з виконання, який має право одноосібно вирішувати супере�
чки, що виникають у результаті висловлення незгоди або створення 
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перепон для виконання судового рішення, проте не може втручатися 
у виконавчі дії [79]. 

Щоб стати примусовим виконавцем, необхідно мати диплом про 
юридичну освіту, пройти дворічне стажування у конторі судового ви�
конавця, успішно скласти державний кваліфікаційний іспит. Звання 
примусового виконавця присвоюється наказом міністра юстиції 
Франції, яке видається після отримання висновку прокуратури конк�
ретного територіального округу та Палати примусових виконавців де�
партаменту [155]. 

Французька модель виконавчого провадження покладена в основу 
систем виконання багатьох держав Східної Європи: Польщі, Угорщини, 
Словаччини та ін. 

Принципово відрізняється від розглянутих інститутів примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів система примусового вико�
нання Сполучених Штатів Америки, що зумовлено насамперед особли�
востями федеративного устрою країни. Виконавче провадження в США 
здійснює Федеральна служба маршалів, яка координує діяльність марша�
лів у федеральних судових округах, а також має інші широкі повно�
важення. У штатах виконавче провадження здійснюють шерифи та їх 
заступники, а також приватні юридичні агенції [121, с. 110]. 

Особливої уваги з точки зору аналізу прийнятності зміни виконав�
чої системи в Україні заслуговує грузинський досвід. У 2000 р. у Грузії 
було створено Департамент примусового виконання, що відокремило 
примусових виконавців від суду в окрему категорію держслужбовців. Іє�
рархічно департамент було підпорядковано міністерству юстиції, проте 
посадові особи залишили свою попередню назву — судові виконавці, ви�
конавчі провадження розподілялись за територіальним принципом без 
розподілу на категорії. Поруч із департаментом виконання було створено 
виконавчу поліцію, на яку покладались функції сприяння судовим вико�
навцям у здійсненні виконавчих дій. У цьому підрозділі також функціону�
вала група розслідування, повноваження якої в подальшому було передано 
прокуратурі Грузії. У 2008 р. розпочалась реформа виконавчої системи. 
На базі департаменту було сформовано національне бюро виконання зі 
статусом юридичної особи публічного права. Система примусового 
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виконання стала більш прозорою та такою, що відповідала світовим ста�
ндартам, оскільки пріоритетом роботи бюро та його виконавців стало 
«задоволення підтвердженої вимоги громадянина» [138]. Було запрова�
джено платну модель обслуговування за категоріями справ, що сприяло 
підвищенню швидкості і якості примусових виконань, активно розвива�
лось міжнародне співробітництво, вивчення та запровадження світового 
досвіду в даній сфері. З 2009 р. ефективно працює інформаційний центр 
та електронні сервіси у світовій мережі, що додало системі публічності та 
прозорості, збільшило рівень довіри. З червня того ж року запрацював 
інститут приватних виконавців. Приватне примусове виконання здійс�
нюється на підставі ліцензування та під контролем міністерства юстиції. 
Приватні виконавці мають ідентичне державним коло повноважень із 
примусового виконання визначених категорій справ (здебільшого циві�
льних). Того ж року за допомогою електронної програми діловодства 
національне бюро виконання повністю перейшло на електронний вид 
роботи. У такий спосіб стягувач і боржник можуть отримати детальну ін�
формацію про стан виконання за допомогою мережі Інтернет; усі заяви, 
що отримує бюро або його територіальні підрозділи, автоматично реєст�
руються програмою та розподіляються за належністю. 

Отже, за результатом розгляду систем органів примусового вико�
нання іноземних держав можна зробити висновок, що системи органів 
примусового виконання складаються в конкретній державі під впливом 
соціально�політичних, історичних і територіальних чинників. Враховую�
чи вищенаведене, слід зазначити, що майже в усіх державах органи та 
посадові особи, на яких покладені повноваження з примусового вико�
нання рішень юрисдикційних органів, таким чи іншим чином працюють 
у системі органів юстиції відповідної країни. Але призначення та сут�
ність усіх видів та форм інститутів примусового виконання рішень різних 
держав має єдину спільну мету — реалізацію державної політики з 
питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів та, як на�
слідок, захист та відновлення порушених прав фізичних та юридичних 
осіб. Адже за відсутності добровільного виконання рішень та державного 
механізму й системи органів примусового виконання складається ситуа�
ція, за якої рішення будь�якого юрисдикційного державного органу 
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лишається абстрактним, закріпленим лише на папері, що підриває авто�
ритет держави [109, с. 171]. 

Таким чином, вивчення, порівняльний аналіз та узагальнення чин�
них систем виконавчого впровадження в Україні та зарубіжних державах 
допоможе використати зарубіжний досвід з метою підвищення ефектив�
ності забезпечення захисту прав сторін та інших осіб у процесі виконав�
чого провадження в нашій державі. 

Як вже неодноразово зазначалось, в Україні на сучасному етапі 
примусове виконання рішень юрисдикційних органів є компетенцією 
Департаменту державної виконавчої служби України, який діє у системі 
Міністерства юстиції України, та у визначених Законом України «Про 
виконавче провадження» випадках — на приватних виконавців Державні 
виконавці, які реалізують повноваження з примусового виконання 
рішень, на сьогодні є державними службовцями, роздержавлення інсти�
туту примусового виконання та інституту приватних виконавців в Украї�
ні лише тільки на етапі зародження, становлення та розвитку. 

Проведений аналіз дозволяє констатувати, що в українському зако�
нодавчому регулюванні виконавчого провадження, зокрема в частині за�
безпечення прав, свобод та законних інтересів осіб під час виконавчого 
провадження, не враховані належним чином міжнародні стандарти при 
формулюванні принципів, відповідно до яких здійснюється діяльність 
Державної виконавчої служби. Тому вважаємо за доцільне доповнити за�
конодавство України про виконавче провадження нормами, зокрема: 
«Неупередженість у діяльності Державної виконавчої служби», «Розумна 
достатність в обмеженні прав, свобод і законних інтересів громадян та 
організацій під час діяльності Державної виконавчої служби з виконав�
чого провадження». 

На наш погляд, реалізація міжнародних стандартів у сфері забезпе�
чення прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб з боку Державної 
виконавчої служби під час виконавчого провадження має відбуватися че�
рез діяльність у таких напрямах: 
• законодавчому — подальше впровадження в національне законо�

давство міжнародно�правових норм, що закріплюють права і свобо�
ди людини, зокрема у сфері примусового виконання; 
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• кадровому — підвищення вимог до професійного добору та підгото�
вки кадрів Державної виконавчої служби, підвищення кваліфікації 
працівників виконавчої служби в галузі користування міжнародно�
правовими інструментами з дотримання прав людини на прикладі 
рішень Європейського суду з прав людини щодо скарг громадян на 
незаконні рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органів пуб�
лічної адміністрації, правоохоронних органів, Державної виконав�
чої служби; 

• інформаційному — постійний моніторинг матеріалів діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, реагування на ви�
явлені ним факти порушень прав, свобод та законних інтересів 
фізичних осіб з боку посадових осіб Державної виконавчої служби, 
а також конкретні випадки зловживань посадовими особами Дер�
жавної виконавчої служби службовим становищем під час пору�
шення та здійснення виконавчого провадження. 
Підбиваючи підсумки, ще раз підкреслимо, що докорінне вдоскона�

лення чинного законодавства в галузі виконавчого провадження (вклю�
чаючи норми Конституції України, адміністративного, виконавчого, ад�
міністративно�процесуального законодавства) має стати першим кроком 
на шляху до реалізації міжнародних стандартів у діяльності виконавчої 
служби із забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб. 
Наразі назріла потрібність у розробці окремого уніфікованого норматив�
ного акта з державного забезпечення прав, свобод і законних інтересів 
людини та громадянина, в якому необхідно визначити принципи діяль�
ності державних органів виконавчого провадження щодо забезпечення 
прав і свобод людини, узагальнений перелік прав і свобод, їх конститу�
ційні гарантії, процедуру їх забезпечення та порядок відновлення. 

Запровадження міжнародних стандартів у діяльність Державної ви�
конавчої служби та її посадових осіб є нагальною відповіддю на виклики 
сучасності. Глобалізація, що стала ознакою нашого часу, вимагає від на�
ціональних держав спрощення та модернізації законодавства та юридич�
них процедур, побудови їх на спільних стандартах, прозорих, чітких та 
зрозумілих для усіх країн та інституцій як усередині ЄС, так і поза його 
межами. Результатом втілення цих стандартів у реалії має стати такий 
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рівень правовідносин між виконавчими органами та учасниками вико�
навчого провадження, за якого працівники Державної виконавчої служби 
відповідальні за свою діяльність перед особами�учасниками, виконують 
її на засадах непорушності прав, свобод і законних інтересів осіб. 

 

3.2. Напрями вдосконалення механізму  
адміністративно;правового забезпечення прав,  
свобод та законних інтересів фізичних осіб під час  
виконавчого провадження 

Як відомо, ефективність правового регулювання передбачає не тіль�
ки наявність законодавства, яке адекватно віддзеркалює закономірності 
та потреби суспільства, але й систему заходів зі створення умов для точ�
ного здійснення, виконання юридичних настанов, тобто заходів забезпе�
чення реалізації права [59, с. 9]. В умовах активного включення нашої 
країни в євроінтеграційні процеси вітчизняні нормотворці опікуються 
питаннями вдосконалення законодавства щодо втілення міжнародних 
стандартів прав та свобод людини і громадянин та покращення правоза�
стосовної практики в цій галузі. Зазначене повною мірою стосується і 
сфери діяльності органів виконавчої влади, зокрема органів ДВС. 

Забезпечення особистих прав і свобод, їх захист та ефективна реалі�
зація — одне з головних завдань будь�якої демократичної держави, тому 
за їх дотриманням здійснюється міжнародний контроль. Серед засобів, 
які міжнародні спільнота використовує при цьому, дослідники назива�
ють міжнародно�правові акти, які містять правила діяльності, формулю�
ють права та обов’язки відповідних суб’єктів контролю (конвенції, пак�
ти, угоди, договори); міжнародні органи із спостереження, контролю за 
дотриманням основних прав людини (комісії, комітети) та захисту цих 
прав (суди, трибунали) [37, с. 16]. 

Охорона прав, свобод і законних інтересів людини поряд із забезпе�
ченням законності і правопорядку являють собою головну мету діяльно�
сті держави, її органів, організацій, установ та посадових осіб. Надзви�
чайно важливого значення ці питання набувають для органів ДВС, які 
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виконують примусове виконання рішень суду та інших юрисдикційних 
органів, гарантують реалізацію прав і обов’язків учасників виконавчого 
провадження. 

Всебічне дослідження стану примусового виконання рішень суду та 
інших юрисдикційних органів в Україні, а також відлуння реакції світо�
вої спільноти на ці процеси дозволяє виокремити низку об’єктивних об�
ставин, що стоять на заваді їх належному виконанню. Серед таких чин�
ників — непоодинокі випадки ухвалення незрозумілих судових рішень, 
недостатньо захищений статус державного виконавця, недосконала 
процедура реалізації майна боржників, арештованого під час здійснення 
виконавчого провадження та ін. 

На необхідності забезпечення вчасного виконання судових рі�
шень не раз наголошувалося і провідними правознавцями, і міжнаро�
дними організаціями. Так, у резолюції Парламентської асамблеї Ради 
Європи № 1787 (2011) від 26.01.2011 «Виконання рішень Європейсь�
кого суду з прав людини» одним із основних системних недоліків, які 
викликають велику кількість повторюваних висновків щодо порушен�
ня Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і сер�
йозно підривають верховенство права, визначено «хронічне невико�
нання рішень національних судів», до цього ж зазначено, що Україна має 
терміново прийняти комплексну стратегію щодо виправлення ситуа�
ції, за якою значна кількість остаточних судових рішень залишається 
невиконаною [48]. 

Як вже зазначалося, одним негативних чинників, що впливають на 
ефективність виконавчого провадження, є ухвалення рішень, що за своїм 
змістом не є однозначними для виконавчої служби, або існування взає�
мовиключних рішень щодо одних і тих самих правовідносин, проте 
розробка рекомендацій щодо удосконалення роботи суду та інших юрис�
дикційних органів полягає поза межами даного дослідження. 

Таким чином, пріоритетним напрямом роботи у сфері реформуван�
ня системи примусового виконання судових та несудових рішень як 
складової системи захисту прав громадян залишається вдосконалення 
законодавства. Оновлені закони мають насамперед усунути правові пе�
репони виконанню судових рішень, виробити систему правових норм, 
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які спонукатимуть учасників правовідносин до безумовного виконання 
їхніх зобов’язань. 

Зміна законодавства про виконавче провадження в Україні має 
стосуватися як організаційних засад правового регулювання вико�
навчого провадження, так і його механізму безпосередньо. Вирішен�
ня проблеми низької ефективності діяльності органів ДВС вимагає 
наукових досліджень реальної практики в галузі примусового вико�
нання. 

Трансформація організаційних засад відбувається за допомогою ре�
форми органів ДВС, позитивною рисою якої Б. В. Малишев називає 
практичну спрямованість, яка виявляється в розумінні правової реформи 
як специфічної форми правотворчості — оновлення та вдосконалення 
законодавства [122, с. 20]. 

Державно�правова реформа системи примусового виконання рі�
шень судів та інших юрисдикційних органів має об’єднувати комплексні 
зміни законодавчих основ діяльності органів публічного адміністрування, 
а також зміни правового регулювання найбільш важливих сфер життя су�
спільства. У цьому випадку фактично йдеться про модернізацію основ�
ного інституту правової системи у сфері виконавчого провадження у 
комплексі «реформа правової системи» в цілому [19]. Важливим етапом 
цієї реформи має стати моніторинг практичних результатів дії внесених 
змін на предмет відповідності їх результатів та меті, що ставилася перед 
реформою. При цьому наслідок зазначеної реформи вбачається у вигляді 
нового режиму правопорядку, заснованому на конституційному принци�
пі верховенства права. 

Реформування органів ДВС виключить можливість подвійного під�
порядкування регіональних та територіальних органів ДВС Департаменту 
ДВС та відповідним регіональним та територіальним управлінням юсти�
ції одночасно, оскільки фактично повертає зазначений департамент до 
структурних підрозділів міністерства, що однозначно слід вважати пози�
тивним зрушенням. 

Проте загальнонаціональною проблемою реформи є практичне за�
безпечення прозорості та ефективності системи примусового виконання 
рішень судів, інших органів і посадових осіб. 
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Одним з перспективних напрямків вдосконалення механізму дія�
льності органів ДВС є запровадження системи електронних торгів з 
реалізації конфіскованого майна. Кабінет Міністрів України схвалив 
ініціативу Міністерства юстиції щодо розширення пілотного проекту 
реалізації органами ДВС конфіскованого майна шляхом електронних 
торгів з чотирьох до десяти областей. З 1 липня окрім Києва, Дніпропе�
тровської, Вінницької та Львівської областей система електронних тор�
гів з реалізації конфіскованого майна працює у Запорізькій, Івано�
Франківській, Київській, Одеській, Харківській, Чернігівській облас�
тях [90]. 

Станом на кінець 2014 р. до бази СЕТАМ уже внесено арештовано�
го майна на суму понад 4 млрд. гривень. Усього в Систему внесено 
37,6 тис. лотів. З початку ж року в Систему електронних торгів внесено 
3,7 тис. лотів на суму 240,5 млн. грн. [63]. З огляду на високу популяр�
ність сайту торгів та активну участь в аукціонах із викупу майже усіх 
виставлених лотів [90] вважаємо, що запуск системи електронних торгів — 
позитивний для України момент. У всьому цивілізованому світі така сис�
тема виправдала себе цілком і повністю. 

Отже, тепер кожен громадянин України в режимі он�лайн може за�
реєструватися і взяти участь в абсолютно прозорих електронних торгах, 
які проводяться за адресою https://torgі. mіnjust. gov. uа/, а також на сай�
тах регіональних управлінь юстиції. Таким чином, можемо визнати, що 
електронні торги — це т достатньо ефективний спосіб боротьби з коруп�
цією, що мала місце під час реалізації конфіскату, оскільки, по�перше, 
система торгів повністю автоматизована, що виключає корупційну складову 
в процесі, по�друге, процес електронних торгів є повністю відкритим для 
користувача. 

На наш погляд, задля практичного забезпечення вищезазначених 
переваг необхідно втілити у життя низку нових законопроектів та інших 
нормативно�правових актів, які вдосконалять засади виконання рішень 
судових та інших юрисдикційних органів. Зокрема, серед таких новацій 
можна запропонувати: 
• надання примусовому виконавцеві права доступу до інформації про 

боржника через державні бази даних і пошукові системи; 
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• здійснення реалізації майна на комісійних засадах, а продажу не�
рухомості та транспортних засобів — виключно за допомогою аук�
ціонів; 

• створення правового механізму автоматичного виконання рішень 
про стягнення коштів із боржників, що є органами публічної адмі�
ністрації чи фінансуються з державного або місцевого бюджету; 

• забезпечення взаємодії з правоохоронними та іншими органами 
публічного адміністрування та судом; 

• підвищення статусу примусового виконавця, зокрема, нормативне 
гарантування правового захисту його та членів його родини. 
Окрім зазначеного, система публічної реалізації конфіскованого і 

арештованого примусовими виконавцями майна має бути максимально 
відкритою та прозорою. Задля досягнення цієї мети цілком підтримуємо 
ініціативи парламентаріїв щодо запровадження механізму суспільного 
контролю за примусовим виконанням таких рішень через загальнодосту�
пні інформаційні мережі [194]. 

Серед чинників, що детермінують негативну ситуацію у сфері при�
мусового виконання рішень, слід вказати такі: 
• перезавантаженість державних виконавців (більше ста проваджень 

на місяць на одну посадову особу); 
• незадовільний рівень матеріально�технічного забезпечення держав�

них виконавців; 
• «вимушена корупційна складова», що зумовлена насамперед недо�

статнім рівнем матеріального забезпечення (середня заробітна плат�
ня державного виконавця не перевищує трьох тис. грн.), та ін. 
Вважаємо, що покращити ситуацію у цій сфері можна двома 

шляхами. Перший — збільшити штат державних виконавців, підви�
щити їм зарплату і соціальний статус. Проте цей шлях, яким країна 
йде протягом всього часу існування органів ДВС, історично виявився 
майже неефективним. Саме тому, а також з огляду на рівень мінімаль�
ної заробітної плати в Україні, на нашу думку, ці зміни лише тимчасо�
во мінімізують проблеми, а не вирішують їх. Другий — часткове або 
повне роздержавлення цієї сфери, як це свого часу відбулося у нота�
ріаті [2]. 
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Отже, наразі постало питання щодо встановлення правових засад 
створення альтернативного інституту примусового виконання рішень 
судів та інших органів (посадових осіб) в Україні з метою забезпечення 
своєчасного й належного виконання таких рішень на всій території 
України. 

Як вже неодноразово зазначалось, в Україні на сучасному етапі 
примусове виконання рішень юрисдикційних органів є компетенцією 
Департаменту державної виконавчої служби України, який діє у системі 
Міністерства юстиції України, та у визначених Законом України «Про 
виконавче провадження» випадках — на приватних виконавців Державні 
виконавці, які реалізують повноваження з примусового виконання рі�
шень, на сьогодні є державними службовцями, роздержавлення інститу�
ту примусового виконання та інституту приватних виконавців в Україні 
лише тільки на етапі зародження, становлення та розвитку. 

Так, 23 січня 2015 р. Міністр юстиції повідомив про початок мас�
штабної оптимізації структури Мінюсту [151]. Зокрема, Кабінет Мініс�
трів України своєю Постановою від 21.01.2015 № 17 прийняв рішення 
стосовно ліквідації Державної виконавчої служби України із передан�
ням її функцій Міністерству юстиції [78]. Подальше роздержавлення 
інституту примусового виконання рішень юрисдикційних органів про�
понується здійснювати із використанням досвіду іноземних держав та 
аналогічного процесу, який відбувся в нотаріаті України кілька років 
тому. Міністерством юстиції України ще раніше було розроблено зако�
нопроект «Про присяжних виконавців», яким запропоновано введення 
інституту присяжних виконавців як альтернативи державним за квото�
вим принципом (присяжний виконавець на 10000 населення), встанов�
лення порядку доступу до зайняття посади, порядку складання кваліфі�
каційного іспиту, обмеження щодо повноважень (за аналогією із нота�
ріатом, певна категорія виконавчих проваджень залишається виключ�
ною компетенцією державних виконавців) тощо [190]. Вважається, що 
запровадження інституту приватних виконавців надасть можливість 
стягувачу самостійно вирішувати, до якого виконавця звертатися — до 
державного або приватного, внаслідок чого зменшиться навантаження 
на державних виконавців. 



За загальною редакцією Л. Р. Наливайко  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ     

 
 

 166

Поради науковців щодо цих новацій неоднозначні. На думку 
О. Чумак, застосування примусу, який є сутністю виконавчого прова�
дження, є виключною компетенцією державної влади, тому делегування 
цієї функції приватним особам може вплинути на розвиток в Україні та�
кого негативного явища, як рейдерство. Крім того, сучасний рівень пра�
вової свідомості та правової культури в Україні ще не надає можливості 
запровадження інституту недержавного примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів [241]. Ми не погоджуємося з цією позицією та 
поділяємо думку українських правознавців Центру політико�правових 
реформ, які вважають запровадження інституту приватних виконавців в 
Україні однією з дієвих ідей реформування виконавчої системи [235]. 

На наше переконання, приватні виконавці: 
• суттєво знизять завантаженість ДВС, оскільки у переважній кіль�

кості випадків у стягувача буде вибір, куди подати документ для 
примусового виконання — до органів ДВС чи до приватного вико�
навця; 

• власним коштом забезпечуватимуть себе матеріально�технічними 
засобами (офісне приміщення, оргтехніка, транспортний засіб, 
витратні матеріали тощо); 

• створюватимуть конкуренцію у сфері примусового виконання, 
оскільки найбільш розповсюджені категорії проваджень будуть од�
ночасно у компетенції як державних, так і приватних виконавців. 
Відтак це сприятиме зниженню рівня корупції у органах ДВС та 
взагалі у цій сфері; 

• здійснюватимуть примусове виконання на професійній, конкурент�
ній та самоокупній основі. 
Суттєвим плюсом запровадження змішаної виконавчої системи є 

те, що, на відміну від державних виконавців, фінансування й матеріальне 
забезпечення яких здійснюється як за рахунок коштів Державного бю�
джету України, так і за рахунок боржника, фінансування й матеріальне 
забезпечення приватних виконавців здійснюється виключно за рахунок 
коштів боржника. Тому приватний виконавець є матеріально зацікавле�
ною особою, а отже, зростає ефективність виконання ним рішень судів та 
інших юрисдикційних органів. Приватні виконавці будуть зацікавленими 
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у вчасному та успішному завершенні виконавчого провадження, оскіль�
ки від цього залежить їх прибуток та конкурентні переваги. Винагорода 
приватного виконавця повинна складатися з основної та додаткової, яка 
повинна виплачуватися після повного виконання рішення. Так, основна 
винагорода може встановлюватися у сумі, яка буде стягуватися з борж�
ника за вчинення виконавчих дій, у розмірі, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Основна винагорода приватного виконавця повинна 
стягуватися з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за вико�
навчим документом. Якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим 
документом, стягнута не в повному обсязі, тоді сума основної винагоро�
ди приватного виконавця повинна визначатися у відсотковому відно�
шенні до суми стягнення. 

Отже, можна запропонувати таке визначення: приватний викона�
вець — це особа з публічними повноваженнями щодо примусового ви�
конання рішень суду та інших юрисдикційних органів, яка отримує 
допуск до професії на основі певних правил, за рівнем кваліфікації від�
повідає встановленим вимогам, має належний досвід та дотримується 
встановлених норм етики, користується такими ж правами, як і дер�
жавні виконавці. 

При цьому приватним виконавцем, на наше переконання, може 
бути громадянин України з вищою юридичною освітою, з достатнім до�
свідом роботи у сфері права, який вільно володіє державною мовою, оде�
ржав дозвіл на зайняття діяльністю з примусового виконання рішень, 
склавши кваліфікаційний іспит, та внесений до Єдиного реєстру приват�
них виконавців України. 

В аспекті запобігання та протидії корупції вважаємо, що приватний 
виконавець не повинен бути державним службовцем (або бути на службі 
в органі місцевого самоврядування). Також, за аналогією із вимогами до 
державного службовця, у вільний від основної роботи час приватному 
виконавцеві заборонено займатися будь�якою підприємницькою діяль�
ністю, але він має право на викладацьку, наукову і творчу діяльність. 
При цьому приватний виконавець під час здійснення своїх повноважень 
є незалежним і керується лише чинним законодавством про виконавче 
провадження. 
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На приватних виконавців може бути покладено виконання судових 
рішень про стягнення грошей, за якими стягувачами або боржниками є 
фізичні особи, фізичні особи�підприємці та юридичні особи — суб’єкти 
приватного права. 

Але слід наголосити, що для забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів фізичних осіб під час виконавчого провадження приватні вико�
навці мають дуже ретельно підходити до виконання рішень, які можуть 
нести високу соціальну напругу та містити широкі можливості для зло�
вживань (аліменти, виселення з квартири тощо). Також, на нашу думку, 
зі сфери компетенції приватних виконавців на першому етапі пропонує�
мо виключити стягнення з або на користь державних органів та держав�
них підприємств. Держава має дати системі приватного виконання рі�
шень можливість запрацювати, і якщо її діяльність виявиться успішною, 
можливо, в майбутньомувзагалі відмовитись від державного виконання 
рішень. Саме таким шляхом йде і законодавець, пропонуючи виключити 
з компетенції приватних виконавців такі категорії рішень, як: 1) рішення 
про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або 
усунення перешкод у побаченні з дитиною; 2) рішення, за якими сторо�
ною є держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, органі�
зації, юридичні особи, які фінансуються виключно за кошти державного 
або місцевого бюджету; 3) рішення, за якими боржником є юридична 
особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до за�
кону; 4) рішення, які передбачають вчинення дій щодо майна державної 
чи комунальної власності; 5) рішення про виселення та вселення фізич�
них осіб; 6) рішення, за якими боржниками є неповнолітні особи або 
фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких 
обмежена; 7) рішення про конфіскацію майна [164, ст. 5]. 

З метою досягнення неупередженості та справедливості у примусо�
вому виконанні до приватного виконавця мають бути нормативно закрі�
плені вимоги щодо: 1) поваги до інтересів інших суб’єктів виконавчого 
провадження, їх національних, культурних та релігійних звичаїв, гіднос�
ті; 2) утримування від дій, які можуть бути сприйняті як тиск, пересліду�
вання чи знущання; 3) нерозголошення інформації про фізичних осіб, 
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отриманої приватним виконавцем у зв’язку зі здійсненням виконав�
чих дій. 

Найважливішими питанням є закріплення правового статусу при�
ватного виконавця, в частині повноважень, прав і обов’язків державного 
виконавця до приватних виконавців застосовуються положення Закону 
України «Про виконавче провадження». Сама ідея урівняти за статусом 
державних і приватних виконавців є правомірною та правильною, без 
цього неможливо повноцінно реалізувати впровадження інституту при�
ватних виконавців. 

При цьому приватний виконавець буде нести за свої дії та завдану 
особам шкоду цивільно�правову, адміністративну, дисциплінарну чи 
кримінальну відповідальність у порядку та обсягах, встановлених зако�
ном. Слушним є створення додаткового стримуючого фактору для 
приватних виконавців вважаємо слушним запропонувати обов’язкове 
укладання договору страхування цивільно�правової та майнової відпові�
дальності приватного виконавця перед третіми особами. 

Слід також наголосити, що рішення, дії або бездіяльність приватно�
го виконавця можуть бути оскаржені в судовому порядку. При цьому за 
наявності обставин для відводу, передбачених законодавством про вико�
навче провадження, приватний виконавець зобов’язаний повідомити 
про це стягувача та повернути йому виконавчий документ або за пись�
мовим погодженням із стягувачем передати його іншому приватному 
виконавцю або до органів ДВС у встановленому порядку. Також за наяв�
ності обставин для відводу, передбачених законодавством про виконавче 
провадження, а також у разі грубого порушення приватним виконавцем 
законодавства боржник має право звернутись до суду із заявою про відвід 
приватного виконавця в порядку, встановленому для оскарження рі�
шень, дій або бездіяльності приватного виконавця. 

Задля унеможливлення вчинення зловживань пропонуємо здійсню�
вати контроль за діяльністю приватного виконавця. При цьому вважаємо, 
що контроль має здійснюватись як з боку держави, так і з боку колегіаль�
ного органу самих приватних виконавців. 

Так, на наше переконання, державний контроль за дотриманням при�
ватним виконавцем законодавства повинен здійснювати уповноважений 
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орган державної влади шляхом проведення планової і позапланової пе�
ревірки. З огляду на компетенцію, таким органом може виступати Мініс�
терство юстиції в особі його територіальних органів — управлінь юстиції 
за місцем реєстрації приватного виконавця. Порядок проведення конт�
ролю повинен визначатися Кабінетом Міністрів України. 

Щодо відомчого контролю, то його покладено на Раду приватних 
виконавців як колегіальний орган, повноваження та правовий статус 
якого досить детально визначено Законом України «Про органи та осіб, 
що здійснюють виконавче провадження» [186]. 

Таким чином, впровадження інституту приватних виконавців 
дозволяє суттєво розвантажити органи ДВС і, як наслідок, підвищити 
ефективність їхньої роботи. Також інститут приватних виконавців стри�
муватиме несумлінних боржників від зловживань і спонукатиме їх до до�
бровільного виконання судових рішень. Важливо, щоб держава в особі 
Мін’юсту завжди тримала руку на пульсі функціонування цього інститу�
ту, не допускаючи зловживання приватними виконавцями своїми пов�
новаженнями. 

Також, окрім часткового роздержавлення виконавчої системи Укра�
їни, доцільна модернізації діяльності органів ДВС та їх співпраці з ін�
шими органами державної влади. Зокрема, важливо, що законодавцем 
забезпечений електронний документообіг в усіх обліково�реєстраційних 
установах та створення реєстрів з обов’язковим наданням допуску до них 
примусовим виконавцям значно пришвидшить виконання рішень суду 
та інших юрисдикційних органів. 

Удосконалення процедур примусового виконання рішень має спи�
ратися на суворе дотримання норм, встановлених міжнародними догово�
рами. Це виглядає особливо актуальним у світлі активного обговорення у 
наукових колах сучасної Європи можливості створення єдиного євро�
пейського уніфікованого кодексу з виконавчого провадження. Гармоні�
зація норм, що регулюють виконавче провадження в Україні, з європей�
ським законодавством має в перспективі неабияке практичне значення, 
адже дозволить вирішувати проблеми розшуку боржника та його майна 
на засадах надання європейськими державами взаємної правової та ін�
формаційної допомоги. 
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Серед питань, що потребують вирішення у рамках уніфікації і гар�
монізації українського та європейського виконавчого провадження, одне 
з провідних місць посідає визначення правового статусу державного 
виконавця, його прав, обов’язків та відповідальності. Додаткове висвіт�
лення й обґрунтування потрібні проблематиці належної освіти та профе�
сійної підготовки державних виконавців, вимог, що висувають до канди�
датів на посади державних виконавців. 

Вимоги до державних виконавців та порядок їх відбору регламен�
товані такими нормативно�правовими актами: Закони України «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів» (ст. 10) [186], «Про вищу освіту» [166], «Про 
державну службу» [171], Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців» [181] тощо. На наш погляд, подібна 
«розпорошеність» по різних нормативних документах не може пози�
тивно впливати на ситуацію; наразі назріла необхідність у створенні 
єдиного акта, що б легітимізував кваліфікаційні вимоги до професій�
них знань та навичок, необхідних для виконання посадових обов’яз�
ків державними службовцями органів ДВС та приватних виконавців. 
Крім іншого, у цьому акті доцільно було б розподілити вимоги щодо 
освіти, знань, умінь та навичок відповідно до груп посад. Вважаємо, 
що це послугувало би на користь ситуації, значно спростивши проце�
си відбору на посади, а в кінцевому підсумку — зменшивши випадки 
некомпетентності у питаннях виконання рішень судів та інших юрис�
дикційних органів. 

Ще одним чинником, що негативно відображається на стані приму�
сового виконання рішень в Україні, є фактична неможливість виконан�
ня прийнятих рішень з об’єктивних причин або невиправдано тривале 
чи зумисно затягнуте здійснення виконавчого провадження. Щодо пер�
шого фактору слід зазначити, що сьогодні Україна, на жаль, має незбала�
нсоване та економічно не підкріплене законодавство, яке містить значну 
кількість нічим фінансово не забезпечених гарантій, які неможливо ви�
конати через ресурсну обмеженість держави. Неможливість примусового 
виконання рішень у таких випадках є наслідком саме недосконалості 
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національної нормативної бази, яка потребує узгодження у фінансово��
економічному аспекті. 

Щодо боротьби із невиправданим затягуванням виконавчого 
провадження маємо зазначити таке. Венеціанська комісія у своєму 
висновку від 18.10.2010 щодо Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» серед рекомендацій порадила звернути увагу не на посилення 
кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду, 
а на винайдення можливостей забезпечення повернення ним боргу, 
оскільки покарання боржника не може ані прискорити виконання рі�
шення, ані компенсувати кредиторові наслідки затримки. З огляду на 
це вважаємо доцільним запозичення позитивного досвіду розподілу 
стягнутого штрафу за невиконання рішень адміністративних судів між 
позивачем та державним бюджетом (ст. 267 КАС) [93] у справі будь�
якої юрисдикції. 

Також для усунення даної проблеми вважаємо за доцільне підтри�
мати ініціативу Верховного суду України, запропоновану ще у травні 
2013 року під час парламентських слухань про стан виконання судових 
рішень в Україні щодо нормативного закріплення обов’язкових компен�
саційних заходів у випадках надто тривалого виконавчого провадження: 
«У законодавстві необхідно передбачити компенсаційні заходи у випад�
ках надто тривалого виконавчого провадження. Як зазначає Венеціансь�
ка комісія, без таких заходів, дієвих не лише в теорії, а й на практиці, 
надходження відповідних скарг до ЄСПЛ може тривати» [193]. Задля 
цього потрібно задекларувати право осіб у разі порушення їх права на ви�
конання законного рішення на отримання ними компенсації за таке 
порушення. При цьому така компенсація не повинна залежати від наяв�
ності вини примусового виконавця чи органів ДВС. У свою чергу, за�
значеним органам має надаватися право на повернення таких витрат у 
регресному порядку від органу чи посадової особи, з вини якої допущено 
таке порушення. 

Все вищенаведене свідчить про те, що Україна вжила невідкладних 
заходів до покращення стану виконання судових і несудових рішень в 
Україні. Так, у червні 2016 року був прийнятий Закон України «Про ви�
конавче провадження» [164] та Закон України «Про органи та осіб, які 
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здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших орга�
нів» [186]. Попередньо законопроекти зазначених законів було розроблено 
в рамках Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента 
України [217] з метою здійснення практичних кроків реформування сис�
теми виконання судових рішень, удосконалення переліку рішень, що 
підлягають примусовому виконанню, встановлення чіткості у визначенні 
строків у виконавчому провадженні, забезпечення доступу виконавців 
під час виконання рішень до державних баз даних і реєстрів, у тому числі 
електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно, доходи та 
кошти, досягнення справедливого балансу інтересів між захистом прав 
стягувачів і боржників, встановлення належного рівня фінансового за�
безпечення виконавців, вирішення питання заформалізованості проце�
дур та якості інформаційно�технічного забезпечення, вирішення цілої 
низки існуючих проблем, зокрема, таких: гранично низька частка фак�
тичного виконання судових рішень; відсутність ефективної системи 
мотивації державних виконавців; системні недоліки у взаємодії держав�
них виконавців з іншими державними та недержавними установами 
тощо [154]. 

Вказані закони містять ряд концептуальних новацій, що заслугову�
ють на позитивну оцінку, зокрема: 
• визначено принципи діяльності ДВС, посилено правовий захист та 

гарантії здійснення діяльності державних виконавців, а також вста�
новлено вимоги до їх професійної етики; 

• з метою удосконалення функціонування ДВС підвищено вимоги до 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів; 

• визначено правовий статус приватних виконавців, врегульовано 
процедури набуття та зупинення права на здійснення діяльності 
приватними виконавцями, визначено особливості фінансового за�
безпечення діяльності приватних виконавців, процедури заміщення 
приватного виконавця, передбачено ведення Єдиного реєстру при�
ватних виконавців України, а також можливість створення ефек�
тивної системи самоврядування приватних виконавців тощо; 
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• встановлено новий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльно�
сті виконавців (рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця 
та посадових осіб органів ДВС, а також приватного виконавця щодо 
виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та 
іншими особами до суду, який видав виконавчий документ, в по�
рядку, передбаченому законом. Таким чином, новими законами 
впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, 
що забезпечить повноцінну реалізацію особою права на справедли�
вий суд [154]); 

• визначено принципи виконавчого провадження, що спрямовані на 
забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб; 

• розширено перелік рішень, що підлягають примусовому вико�
нанню; 

• передбачено формування відкритого Єдиного реєстру боржників; 
• запроваджено автоматизацію процедур виконання рішень шляхом 

електронної реєстрації документів, повного фіксування процесуа�
льних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, порядок 
функціонування, надання інформації та умови доступу до якої ви�
значаються Міністерством юстиції України; 

• оптимізовано строки проведення виконавчих дій; 
• передбачено посилення відповідальності боржника у виконавчому 

провадженні, істотне підвищення розмірів штрафів, що наклада�
ються виконавцем; 

• модернізовано механізм адміністрування авансового внеску та ви�
конавчого збору; 

• запроваджено можливість реалізації арештованого майна шляхом 
його продажу на електронних торгах із врахуванням обмежень, 
встановлених законопроектом; 

• удосконалено систему відрахувань із заробітної плати та інших до�
ходів боржника, процедури виконання рішення про вселення стягу�
вача, поновлення на роботі, порядок виконання рішень, за якими 
боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх 
вчинення, про режим зберігання майна, на яке накладено арешт, 
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визначення вартості майна боржника, оцінки майна боржника 
тощо. 
В цілому схвалюючи такі нововедення, зауважимо, що вони потре�

бують більш детального вивчення та обговорення з метою недопущення 
звуження вже існуючого кола засобів і заходів забезпечення прав, свобод 
та законних інтересів суб’єктів виконавчого провадження. Також вважа�
ємо, що зазначені закони, та прийнятті підзаконні нормативні на вико�
нання цих законів, підлягають ретельному аналізу та прогнозуванню 
ефективності впровадження зазначених новацій з метою постійного 
вдосконалення та актуалізації до сучасного стану речей в суспільстві. 

Передусім, на нашу думку, необхідно визначити найбільш ефективне 
та раціональне місце органів ДВС в системі органів влади. На сьогодніш�
ній день позиції щодо цього полярні: або примусові виконавці мають 
бути частиною судової системи, або мають підпорядковуватись Мініс�
терству юстиції як органу виконавчої влади. 

Європейський суд з прав людини наполягає на тому, що технологія 
судового провадження повинна мати логічно завершену структуру: «зве�
рнення до суду — судовий розгляд — виконання судового рішення», під�
креслюючи, що «правосуддя не може вважатися здійсненим доти, доки 
не виконано судове рішення» [201]. 

Саме на цих міркуваннях базується позиція Національної академії 
правових наук України, яка у пропозиціях, направлених до Комітету 
Верховної Ради України з питань правової політики, запропонувала по�
вернути службу виконання судових рішень до системи органів судової 
влади, мотивуючи це так: 1) відсутність у суду дієвих механізмів контро�
лю за виконанням власних рішень у силу того, що суд є «безініціатив�
ним», тобто діє лише за зверненням особи, значно знижує ефективність 
судової діяльності; 2) органи ДВС як частина системи органів виконавчої 
влади можуть мати зацікавленість у невиконанні судових рішень проти 
органів публічної адміністрації через прихований тиск, а отже, і фактич�
но втрату неупередженості. 

Проте, визнаючи об’єктивний характер зазначених ускладнень, ми 
вважаємо, що підпорядкування інституту примусового виконання суду в 
умовах сьогодення не є доцільним та актуальним, аргументуючи це так. 
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По�перше, на органи ДВС покладено обов’язок примусового вико�
нання не тільки рішень суду, але й інших юрисдикційних органів, тому 
утворення спеціалізованої служби лише для виконання рішень суду по�
руч із аналогічними органами для виконання інших рішень суперечить 
тенденції до уніфікації повноважень державних службовців та скорочення 
їх штату із одночасним підвищенням рівня кваліфікації та універсаль�
ності посадових осіб органів ДВС. 

По�друге, теоретична можливість втрати незалежності від можливо�
го впливу з боку інших органів публічного адміністрування через форма�
льну належність до однієї гілки влади може виявлятися і в діяльності 
будь�якого з цих органів, проте це не вважається підставою його відокре�
млення чи перепідпорядкування. Виключення ситуацій щодо тиску на 
примусового виконавця має бути забезпечене за допомогою формування 
інституту гарантій та захисту посадових осіб органів ДВС, а також част�
кове роздержавлення цих органів шляхом введення інституту приватних 
виконавців також сприятиме вирішенню даної проблеми. 

По�третє, з метою надання суду можливості контролювати діяль�
ність щодо виконання постановлених ним рішень вважаємо за доцільне 
надати йому право здійснення перевірок та отримання періодичних 
звітів щодо стану їх виконання з боку примусових виконавців. 

Отже, для забезпечення закінченості технологічного процесу захис�
ту прав людини логічною і доцільною видається залишення органів ДВС 
у системі правоохоронних органів, проте слід вжити всіх необхідних за�
ходів для забезпечення неупередженого здійснення виконавчого прова�
дження, виключивши всі можливості впливу або тиску на примусових 
виконавців, оскільки відсутність справжньої незалежності органів ДВС 
підриває довіру народу до держави, ставить під загрозу гарантування, за�
хист і забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи. 

Таким чином, виконання рішення суду чи іншого юрисдикційного 
органу як завершальна стадія забезпечення відновлення порушеного 
права, свободи чи законного інтересу за своєю юридичною природою є 
головною стадією правосуддя. Тому, на наш погляд, реформування сис�
теми примусового виконання має відбуватися з урахуванням реалій сьо�
годення українського суспільства, помилок, які були допущені під час 
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реформування інших галузей, а також має бути спрямоване на забезпе�
чення якісно нового рівня захисту прав, свобод та законних інтересів фі�
зичних осіб. Окрім того, необхідною є імплементація позитивного досві�
ду функціонування інституту примусових виконавців у європейських 
країнах, а також міжнародних стандартів у цій сфері. 

 

Висновок до розділу 3 

1. Доведено, що виконавче провадження України має бути повністю 
узгодженим з міжнародною правовою системою, яка головним чином 
сформована зі стандартів та міжнародних угод. Принцип відповідності 
міжнародним стандартам дотримання прав і свобод людини, зокрема й у 
діяльності органів виконавчої служби, закріплено в Конституції України. 

2. Встановлено, що в українському законодавчому регулюванні ви�
конавчого провадження, зокрема в частині забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів осіб під час виконавчого провадження, не враховані 
належним чином міжнародні стандарти при формулюванні принципів, 
відповідно до яких здійснюється діяльність Державної виконавчої служ�
би. Запропоновано доповнити законодавство України про виконавче 
провадження певними нормами, зокрема: «Неупередженість у діяльності 
Державної виконавчої служби», «Розумна достатність в обмеженні прав, 
свобод і законних інтересів громадян та організацій під час діяльності 
Державної виконавчої служби з виконавчого провадження». 

3. Запропоновано основні напрями діяльності для реалізації міжна�
родних стандартів у сфері забезпечення прав, свобод та законних інтере�
сів фізичних осіб з боку Державної виконавчої служби під час виконав�
чого провадження: законодавчий, кадровий та інформаційний. 

4. Проаналізовано норми адміністративного права країн з англосак�
сонською та континентальною системами права, що становлять нау�
ковий інтерес із точки зору інтеграції України в міжнародні політичні 
об’єднання, процес розробки та впровадження програм зближення на�
ціональних законодавств. Врaховуючи хaрaктернi ознaки тa форми пе�
рерозподiлу повновaжень у сферi примусового виконaння, для аналізу 
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виділені централізовані, децентрaлiзовaнi та змішані системи виконaвчо�
го провaдження. 

5. За результатами розгляду систем органів примусового виконання 
іноземних держав зроблено висновок, що системи органів примусового 
виконання складаються в конкретній державі під впливом соціально�полі�
тичних, історичних і територіальних чинників. Майже в усіх державах ор�
гани та посадові особи, на яких покладені повноваження з примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів, таким чи іншим чином працю�
ють у системі органів юстиції відповідної країни. Але призначення та сут�
ність усіх видів та форм інститутів примусового виконання рішень різних 
держав має єдину спільну мету — реалізацію державної політики з питань 
примусового виконання рішень юрисдикційних органів та, як наслідок, 
захист та відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб. 

6. Встановлено, що одним із способів реалізації міжнародних стан�
дартів і надбанням національного інституту виконавчого провадження є 
запровадження пілотного проекту системи електронних торгів з реаліза�
ції конфіскованого майна (СЕТАМ) як прикладу реалізації міжнародних 
стандартів забезпечення прав людини у виконавчому провадженні. Дове�
дено, що електронні торги — це найбільш ефективний спосіб боротьби з 
корупцією, що мала місце під час реалізації конфіскату. 

7. Обґрунтовано доцільність завершення розпочатої ініціативи що�
до змішаної моделі органів, які здійснюють примусове виконання. Вста�
новлено, що роздержавлення інституту примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів пропонується здійснювати з використанням 
досвіду іноземних держав та нотаріату України, в якому аналогічний 
процес відбувся кілька років тому. 

8. Доведено, що запровадження інституту приватних виконавців на�
дасть можливість стягувачу самостійно вирішувати, до якого виконавця 
звертатися — до державного або приватного, та, як наслідок, зменшить 
навантаження на державних виконавців. 

9. Обґрунтовано, що організаційний напрям удосконалення механіз�
му адміністративно�правового забезпечення прав, свобод та законних ін�
тересів фізичних осіб під час виконавчого необхідно реалізувати шляхом: 
1) удосконалення організації діяльності органів ДВС; 2) запровадження 
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практики надання інформації стягувачу про відкриття виконавчого про�
вадження через мережу Інтернет, а також відкриття реєстрів нерухомого 
майна; 3) організації взаємодії на програмному та інформаційному рівні 
суб’єктів публічної адміністрації та органів ДВС; 4) підвищення ефек�
тивності інформаційного забезпечення механізму контролю за якістю 
здійснення виконавчого провадження шляхом, наприклад, автоматично�
го повідомлення про порушення. 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 
наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності, специфіки та 
механізму забезпечення прав людини у виконавчому провадженні, забез#
печенні комплексності заходів при імплементації міжнародних норм у 
вітчизняне законодавство, в тому числі при запровадженні міжнародних 
стандартів якості здійснення виконавчого провадження. За результатами 
дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Узагальнено наукові підходи щодо виконавчого провадження як 
форми правозастосування та доведено, що виконавче провадження є 
різновидом правозастосовної діяльності спеціально уповноважених 
осіб, що включає в себе матеріальну і процесуальну складові. При цьо#
му до матеріальної складової належить порушене право, свобода та за#
конний інтерес, що підлягають захисту, як основна мета примусового 
виконання, а діяльність щодо захисту зазначеного права у вигляді 
виконання рішення – це процесуальна складова досліджуваного прова#
дження. 

2. Встановлено особливості категорії фізичної особи як суб’єкта 
виконавчого провадження та обґрунтовано, що в механізмі забезпечення 
прав людини у виконавчому провадженні, по суті, йдеться про забезпе#
чення прав фізичної особи, яка може перебувати у різних адміністратив#
но#правових статусах, зокрема: 
• лідируючого суб’єкта виконавчого провадження (примусові ви#

конавці, до яких слід віднести державних виконавців, приватних 
виконавців (у перспективі) та виконавчі групи; 
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• учасника виконавчого провадження (особи, які беруть участь у здій#
сненні виконавчих процесуальних дій та мають зацікавленість у ре#
зультатах примусового виконання рішення: боржник та стягувач, 
законні, договірні представники, адвокати, опікуни особи та майна, 
прокурори); 

• особи, що залучаються до виконавчого провадження з метою спри#
яння його здійсненню (перекладач; експерт; спеціаліст; суб’єкти 
оціночної діяльності; зберігач майна; особи і організації, які здійс#
нюють розшук боржника, майна, дитини; понятий). Також запро#
поновано ввести до даної категорії суб’єктів виконавчого прова#
дження свідка як будь#яку фізичну особу, що була присутня під час 
вчинення виконавчої дії та є її очевидцем. 
3. Охарактеризовано поняття прав, свобод та законних інтересів 

фізичної особи у виконавчому провадженні, а також з’ясовано, що їх сут#
ність та зміст органічно корелюється з повноваженнями органів при#
мусового виконання. Доведено, що у випадках вчинення примусовим 
виконавцем незаконних дій або відмови у здійсненні необхідних вико#
навчих дій стягувач і боржник мають право такі дії (рішення, бездіяль#
ність) оскаржити. Доведено необхідність нормативного закріплення 
поняття «законний інтерес» разом із правами та свободами суб’єктів 
виконавчого провадження. 

4. Доведено, що правова реалізація механізму адміністративно#пра#
вового забезпечення прав і свобод фізичної особи органами ДВС прохо#
дить декілька стадій: нормативне правове регулювання адміністративно#
правової діяльності органів ДВС; гарантування законності реалізації її 
форм і методів; застосування правових норм органами та посадовими 
особами ДВС; судове та/або адміністративне оскарження законності дія#
льності органів ДВС. Визначено поняття цього механізму та надано хара#
ктеристику його стадій. 

5. Запропоновано запровадження до нормативних актів, предметом 
правового регулювання яких є виконавче провадження, авторського тер#
міна «примусовий виконавець» (уповноважена державою компетентна 
особа, що має статус державного службовця чи прирівняний до нього та 
має право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати 
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рішення щодо здійснення примусового виконання законних рішень під 
час здійснення виконавчого провадження) як узагальнюючого для дер#
жавних та приватних виконавців. 

Встановлено особливості діяльності примусових виконавців щодо 
забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичної особи у вико#
навчому провадженні. Доведено, що діяльність примусових виконавців 
щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичної особи у 
виконавчому провадженні включає повний комплекс заходів адмініст#
ративного примусу, що визначає сутність і сенс діяльності та, в цілому, 
існування примусових виконавців. 

6. Встановлено, що однією з надважливих гарантій забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів фізичної особи у виконавчому про#
вадженні є право на оскарження рішень, дій та бездіяльності примусо#
вих виконавців. Надано характеристику порядку оскарження рішень, дій 
та бездіяльності посадових осіб органів ДВС. Проаналізовано як чинне 
законодавство, так і проекти нормативних актів у сфері виконавчого 
провадження, на підставі чого зроблено висновок про доцільність уніфі#
кації правил підсудності, підвідомчості спорів за участю примусових ви#
конавців та передання їх з цивільного, господарського до адміністратив#
ного судочинства, при цьому залишаючи можливість адміністративного 
оскарження по вертикалі. Дана позиція корелюється з результатами опи#
тування осіб, які були суб’єктами виконавчого провадження. 

7. Обґрунтовано, що, враховуючи зарубіжний досвід побудови та 
функціонування систем виконавчого провадження таких країн, як Гру#
зія, Республіка Польща, США, ФРН, Французька Республіка, існує на#
гальна потреба впровадження світового досвіду системи електронного 
документообігу, що мінімізує корупційні прояви, спрощує процедуру, 
оптимізує строки здійснення виконавчого провадження та забезпечує ре#
алізацію сервісного підходу до питання примусового виконання рішень 
судових та інших юрисдикційних органів. Надана позитивна оцінка 
останнім внесенням змін у національне законодавство з питань здійс#
нення виконавчого провадження щодо реалізації міжнародних стандар#
тів механізму забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичної 
особи у діяльності органів ДВС. У багатьох країнах Європи виконання 
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судових та адміністративних рішень, поряд із державними виконавцями 
здійснюється і приватними виконавцями. Так, приватні судові виконавці 
успішно працюють у Великій Британії, Республіці Франція, Нідерлан#
дах, Люксембурзі, Італії, Чехії, Болгарії, Словенії, Румунії, Словаччини, 
Естонії тощо. Також приватну систему виконання судових рішень, поряд 
із державною, нещодавно було запроваджено в Грузії та Казахстані. 

8. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо 
вдосконалення механізму адміністративно#правового забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб під час примусового 
виконання рішень. Визначено, що інститут примусових виконавців 
вдало розподілений між державними та приватними суб’єктами. При#
мусові виконавці повинні бути матеріально зацікавлені у швидкому та 
правомірному примусовому виконанні законних рішень з безумовним 
підпорядкуванням правилам допуску до професії (наявність ліцензії, 
страхування професійної відповідальності тощо). За здійснювані в 
перебігу виконавчого провадження дії примусові виконавці повинні 
відповідати перед своїм професійним об’єднанням – Палатою або Радою, 
що, у свою чергу, буде гарантувати та забезпечувати відповідальність 
приватних виконавців перед третіми особами. Доведено, що, крім 
визнання за представниками даної професії статусу «вільних професіо#
налів», необхідно надати їм владні повноваження для законного здійс#
нення заходів примусового виконання. 
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