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У дисертаційній праці визначено стан дослідженості примусового 

виконання судових рішень та виокремлено методологічну основу наукового 

дослідження його теоретико-правових аспектів. Оскільки в юридичній науці 

поняття «примусове виконання судових рішень» має дискусійний характер 

розуміння, з’ясовано його сутність, наслідком чого стало удосконалення 

його категоріального визначення. Розкрито функціональне призначення 

примусового виконання судових рішень, узагальнено визначення поняття 

«принципи діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень», а також удосконалено їх класифікацію.  

Обґрунтовано, що примусове виконання судових рішень як правове 

явище характеризується особливостями його правового забезпечення, 

тому здійснено періодизацію історії зародження та розвитку правового 

забезпечення діяльності суб’єктів примусового виконання судових рішень на 

українських землях кін. ХІ – поч. ХХ ст.; встановлено особливості правового 

забезпечення їх діяльності в радянський період та в період незалежності 

України.  

Порівняльний аналіз зарубіжних систем примусового виконання 

судових рішень дав змогу виокремити їх спільні ознаки та відмінності, а 

також визначити переваги запровадження в Україні змішаної (публічно-

приватної) моделі системи виконання судових рішень. На підставі 

встановлених факторів, що визначають сучасний стан примусового 

виконання судових рішень в Україні, обґрунтовано шляхи вдосконалення 

його функціонування. 
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В диссертационной работе определено состояние исследования 

принудительного исполнения судебных решений и установлена 

методологическая основа научного познания его теоретико-правовых 



аспектов. Поскольку в юридической науке понятие «принудительное 

исполнение судебных решений» имеет дискуссионный характер понимания, 

выяснена его сущность, следствием чего стало усовершенствование его 

категориального определения. Раскрыто функциональное предназначение 

принудительного исполнения судебных решений, обобщено определение 

понятия «принципы деятельности органов и лиц, осуществляющих 

принудительное исполнение судебных решений», а также 

усовершенствована их классификация. 

Обосновано, что принудительное исполнение судебных решений как 

правовое явление характеризуется особенностями его правового 

обеспечения, поэтому осуществлена периодизация истории зарождения и 

развития правового обеспечения деятельности субъектов принудительного 

исполнения судебных решений на украинских землях кон. ХІ – нач. ХХ вв.; 

установлены особенности правового обеспечения их деятельности в 

советский период и в период независимости Украины. Сравнительный 

анализ зарубежных систем принудительного исполнения судебных решений 

позволил выделить их общие признаки и различия, а также определить 

преимущества внедрения в Украине смешанной (публично-частной) модели 

системы исполнения судебных решений. На основании установленных 

факторов, определяющих современное состояние принудительного 

исполнения судебных решений в Украине, обоснованы пути 

совершенствования его функционирования. 
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исполнение судебных решений, государственные исполнители, частные 
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In the dissertation, the state of the study of the enforcement of court decisions 

was determined and the methodological basis of the scientific knowledge of its 

theoretical and legal aspects was established. Since in legal science the concept of 

“compulsory execution of court decisions” has a debatable nature of 

understanding, its essence has been clarified, resulting in the improvement of its 

categorical definition. The functional purpose of compulsory execution of court 

decisions is disclosed, the definition of the concept “principles of activity of 

bodies and persons carrying out enforcement of court decisions” is generalized, 

and their classification is improved. 

It is substantiated that the enforcement of judicial decisions as a legal 

phenomenon is characterized by the peculiarities of its legal support, therefore, the 



periodization of the history of the origin and development of legal support for the 

activities of subjects of the enforcement of judicial decisions in the Ukrainian 

lands of end XI - early. XX; established features of the legal framework for their 

activities in the Soviet period and in the period of independence of Ukraine. A 

comparative analysis of foreign systems for the enforcement of court decisions 

allowed us to identify their common features and differences, as well as to 

determine the advantages of introducing in Ukraine a mixed (public-private) 

model of the system for enforcing court decisions. Based on the established factors 

that determine the current state of the enforcement of court decisions in Ukraine, 

the ways to improve its functioning are substantiated. 

Keywords: enforcement proceedings, compulsory execution of court 

decisions, state executors, private executors, subjects of compulsory execution of 

court decisions, principles of activity of bodies and persons carrying out 

compulsory execution of court decisions. 
 


