


 
 

 

 



1. Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

 

Повна офіційна назва наукової 

установи 

Інститут держави і права імені В.М. 

Корецького Національної академії 

наук України 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Міжнародно-правове регулювання 

співробітництва органів юстиції в 

сфері правової допомоги у цивільних 

справах 

Повна назва відповідального 

структурного підрозділу 

Відділ міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

Викладач Проценко І. М., кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник 

Рівень вищої освіти НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – третій цикл,  ЕQF-LLL – 8 

рівень  

Форма навчання денна/заочна 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

наявність освітнього ступеня магістр 

(ОКР-спеціаліст) 

Рік та семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

Другий рік підготовки,  4 -ий семестр 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

Українська 

Місце навчальної дисципліни в 

освітньо-науковій програмі 

Вибірковий компонент освітньо-

наукової програми, цикл – професійна 

підготовка 

Обсяг навчальної дисципліни 2 кредити ЄКТС/60 год., включаючи:  

аудиторних занять 16 год., з них: 

лекції – 10 год., семінарські заняття – 

6 год. Самостійна робота - 44 год. 

Форма поточного та  

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль – залік 

 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення 

Монографії та наукові статті у фахових 

виданнях, інтернет-ресурси, 

міжнародно-правові акти та 

нормативні акти законодавства 

України 

Електронна адреса відділу/ номер 

телефону 

iraprocenko@ukr.net 

+38 067 931 75 71 



2. Мета навчальної дисципліни: 

Поглиблене вивчення напрямків та механізмів співробітництва держав в сфері 

надання правової допомоги у цивільних, а також сімейних і спадкових справах, яке 

здійснюється як в рамках міжнародних організацій (Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права, Ради Європи, СНД), так і на основі двостороннього співробітництва 

держав.  

 

3. Попередні вимоги для опанування навчальної дисципліни: 

1) належне знання понятійно-категоріального апарату, сутності та практики 

застосування відповідних принципів і норм, здобуте під час вивчення на освітньо-

кваліфікаційних рівнях бакалавр чи магістр навчальних курсів «Міжнародне право», 

особливо таких його галузей, як право міжнародних організацій, право міжнародних 

договорів, право зовнішніх зносин тощо;  

2)  знання базових положень міжнародного права прав людини, зокрема тих, що 

стосуються права фізичної особи на справедливий суд; 

3) належне знання понятійно-категоріального апарату, сутності та практики 

застосування відповідних принципів і норм, здобуте під час вивчення на освітньо-

кваліфікаційних рівнях бакалавр чи магістр навчальних курсів «Міжнародне приватне 

право», «Міжнародне цивільне процесуальне право». Зокрема, аспіранти повинні знати 

особливості застосування колізійного та матеріального методів правового регулювання 

приватних відносин, ускладнених іноземним елементом, особливості цивільно-

процесуальної правосуб’єктності іноземних фізичних та юридичних осіб, правила 

визначення підсудності в цивільних справах, ускладнених іноземним елементом; 

4) належне знання проблем співвідношення та взаємодії норм міжнародного 

публічного та міжнародного приватного права; 

5) знання основних принципів, понять та інститутів різних галузей приватного 

права України; 

6) володіння основними методами самостійного наукового дослідження у сфері 

права, аналізу джерел міжнародного і національного права, уміння збирати, обробляти та 

узагальнювати правовий матеріал. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни:  

Викладання навчальної дисципліни «Міжнародно-правове регулювання 

співробітництва органів юстиції в сфері правової допомоги у цивільних справах» 

здобувачам вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні спрямоване на розкриття 

теоретичних та практичних аспектів співробітництва держав у сфері надання правової 

допомоги у цивільних, спадкових та сімейних справах. Першочергова увага приділяється 

теоретичним питанням надання правової допомоги у цивільних справах, а саме поняттю 

та ознакам міжнародного договору про правову допомогу, поняттю та обсягу правової 

допомоги, особливостям складання судових доручень. Окрім цього розкриваються 

механізми надання правової допомоги в окремих сферах діяльності органів юстиції, а 

саме: в сфері отримання за кордоном доказів в цивільних справах; в сфері вручення за 

кордоном судових та позасудових документі; в сфері надання інформації про зміст 

іноземного законодавства; в сфері надання правової допомоги в спадкових та сімейних 

справах. 

 

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни:  

1) формування у здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

розуміння особливостей співробітництва держав в сфері надання правової допомоги у 

цивільних, а також сімейних і спадкових справах; 



2) формування у здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

знань про основні напрямки та механізми співробітництва держав в сфері надання 

правової допомоги у цивільних, а також сімейних і спадкових справах; 

3) розуміння здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

проблем, що виникають при практичному застосуванні міжнародних договорів про 

правову допомогу та способів їх подолання. 

 

6. Результати навчання за дисципліною:  

Результати навчання за дисципліною визначаються на основі оцінки набутих 

аспірантами загальних та фахових компетентностей (ЗК та ФК), знань, вмінь,  здатності 

до комунікації, автономності (самостійної діяльності), інноваційності, безперервного 

саморозвитку, самовдосконалення та відповідальності: 

 

Код Результат навчання (1 - 

знати; 2 - вміти; 3 - 

комунікація; 4 - 

автономність та 

відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

навчальної 

дисципліни 

1.1 Знати: зміст понять 

«міжнародний договір 

про правову 

допомогу», «правова 

допомога», «судове 

доручення». 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

30 % 

1.2 Знати: механізм 

отримання за кордоном 

доказів в цивільних 

справах; механізм 

вручення за кордоном 

судових та 

позасудових 

документів.  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

1.3 Знати: механізм 

надання інформації про 

зміст іноземного 

законодавства; 

механізм надання 

правової допомоги в 

спадкових та сімейних 

справах. 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

30 % 

2.1 Вміти: оформляти 

судові доручення про 

надання правової 

допомоги в цивільних, 

спадкових та сімейних 

справах 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 



2.2 Вміти: визначати 

підсудність цивільних 

спорів, ускладнених 

іноземним елементом,  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

2.3 Вміти: вживати заходів 

з охорони спадкового 

майна за кордоном 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

25 % 

3.1 Комунікація: коректно 

вживати відповідну 

правничу та іншу 

термінологію, 

компетентно 

висловлюватися з 

питань, що стосуються 

співробітництва 

держав в сфері надання 

правової допомоги у 

цивільних справах 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

3.2 Комунікація: з 

додержанням вимог 

наукової етики, 

академічної 

доброчесності готувати 

наукові публікації, 

спілкуватися з 

колегами, широкою 

науковою спільнотою, 

суспільством в цілому 

з питань, що 

стосуються 

співробітництва 

держав в сфері надання 

правової допомоги у 

цивільних справах 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

15 % 

3.3 Комунікація: 
поширювати 

теоретичні та 

практичні результати 

своїх наукових 

досліджень з метою 

впровадження їх у 

правозастосовну 

діяльність органів 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 



державної влади в 

сфері співробітництва з 

надання правової 

допомоги у цивільних 

справах, 

використовувати  їх 

для фахового 

спілкування із 

вітчизняними та 

зарубіжними колегами 

та представниками 

міжнародних 

організацій у даній 

сфері 

4.1 Автономність та 

відповідальність: 

самостійно та 

неупереджено 

формувати судження 

щодо проблем 

співробітництва 

держав в сфері надання 

правової допомоги у 

цивільних справах 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

 

4.2 Автономність та 

відповідальність: нести 

відповідальність за 

оцінки, висновки, зміст 

підготовлених проектів 

рішень, нормативно-

правових актів та інші 

надані пропозиції 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота   

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

4.3 Автономність та 

відповідальність: 
здатність до 

інноваційності, 

утвердження 

авторитетності науки, 

результатів власних 

досліджень, 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота  

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

 

7. Співвідношення результатів навчання за дисципліною із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання за  
дисципліною (код)  

Програмні результати навчання  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 



ПРН-1. Знати основні теоретичні та 
концептуальні підходи щодо розуміння 
міжнародного права, зокрема теорії в 
еволюційному розвитку та структури і 
змісту його основних галузей, а також 
права Європейського Союзу, 
демонструючи системний науковий 
світогляд та міжнародно-правовий 
світогляд 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-2. Вміти застосовувати нові цілісні 
знання у науково-дослідній та практичній 
діяльності 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-3. Вміти формулювати переконливі 
аргументи на підтвердження наукових 
гіпотез 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-4. Уміння з нових дослідницьких 
позицій формулювати загальну 
методологічну базу власного наукового 
дослідження, усвідомлювати його 
актуальність, мету і значення для розвитку 
інших галузей науки, суспільно-політичного, 
економічного життя, національної чи 
світової духовної культури 

            

ПРН-5. Критично оцінювати нові тенденції 
розвитку науки міжнародного права, 
оцінювати їх потенціал та генерувати нові 
ідеї в сфері міжнародного права та права 
Європейського Союзу 

+ +  + +  + + + + +  

ПРН-6. Вміти застосовувати концептуально-
методологічні знання про сутність 
природних і суспільних явищ для аналізу 
проблем науки міжнародного права 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-7. Вміти генерувати нові наукові ідеї, 
визначати основні проблеми теорії та 
практики міжнародного права, формулювати 
мету та завдання власного наукового 
дослідження з дотриманням належної 
академічної доброчесності 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-8. Здатність вільно вести іноземною 
мовою професійний діалог з науковою 
спільнотою в певній галузі наукової та/або 
професійної діяльності, здійснювати 
презентацію свого власного наукового 
дослідження на міжнародних наукових 
конференціях, семінарах 

            

ПРН-9. Уміння кваліфіковано відобразити 
результати наукових досліджень у наукових 
статтях та тезах, опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які 
входять до міжнародних наукометричних баз 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-10. Вміти самостійно формулювати 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 

+ + + + + + + + + + + + 



наукових досліджень в обраній сфері 

ПРН-11. Здатність використовувати сучасні 
інформаційні та комунікативні технології при 
спілкуванні, обміні інформацією, зборі, 
аналізі, обробці, інтерпретації джерел; 
оцінювати достовірність інформації та 
надійність джерел, встановлювати їх 
інформаційну цінність шляхом порівняльного 
аналізу з іншими джерелами 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-12. Дотримуватися основних норм, 
прийнятих науковою спільнотою, з 
урахуванням міжнародного досвіду 
спілкування; здійснювати особистісний 
вибір у морально-ціннісних ситуаціях, що 
виникають у професійній сфері діяльності 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН-13. Викладати навчальні дисципліни у 
ЗВО, застосовуючи сучасну методологію, 
новітні інформаційні й комунікаційні 
технології 

            

ПРН-14. Здатність до постійного 
самовдосконалення та саморозвитку 

+ + + + + + + + + + + + 

 

8. Форми оцінювання  

Система оцінювання знань аспірантів з кожної дисципліни включає поточний (у 

випадку визначення лише одного модуля), модульний та семестровий контроль знань, 

оцінювання результатів практики. 

– Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних занять. 

– Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за 

відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань аспіранта після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. 

– Семестровий контроль проводиться у формі екзамену чи заліку, визначених 

робочим навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

На початку вивчення відповідної дисципліни аспіранта повідомляють про наявність 

робочої навчальної програми, про кількість змістових модулів, зміст, форми проведення 

поточного (модульного) контролю та критерії їх оцінювання. При поточному контролі 

оцінці підлягають: рівень знань, умінь і навичок аспірантів, продемонстрований у 

відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; результати виконання  тестів 

тощо  (максимальний бал – 60). 

Аспірант, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю (не склав ЗМ), має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Аспіранту, який не 

набрав прохідного мінімуму, за дозволом викладача, надається можливість здачі 

пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю 

шляхом виконання спеціальних тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за 

виконання яких можна набрати до 40 балів. У випадку проведення поточного контролю 

комісією складність тестових чи контрольних завдань може бути підвищена і оцінюється 

до 50 балів. 

Аспірант не допускається до складання екзамену (заліку), якщо кількість балів, 

одержаних за змістові модулі (поточний контроль) упродовж семестру разом з 

максимально можливою кількістю балів, набраних на екзамені (заліку), в сумі не 

перевищуватиме 49 балів. Семестровий контроль у формі заліку – підсумкова кількість 



балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається з урахуванням балів отриманих під 

час заліку (максимальний бал – 40) та балів, отриманих за змістовні модулі (загальна сума 

балів, яку набрав аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної 

дисципліни проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою, за національною 

шкалою („зараховано”, „не зараховано”)  та за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E, FX, F). 

Семестровий контроль у формі екзамену – підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається з урахуванням балів, отриманих під час екзамену 

(максимальний бал – 40) , та балів – за змістові модулі (загальна сума балів, яку набрав 

аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної дисципліни 

проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою, за національною шкалою 

(«відмінно» ,«добре», «задовільно», «незадовільно») та  за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E, 

FX, F). 

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання 

 

Оцінка за 

100-бальною 

шкалою 

Інституту 

Оцінка за 

національною 

шкалою  

Оцінка 

за 

шкало

ю  

ЄКТС 

Визначення 

90 – 100 відмінно 

                  A Аспірант повністю оволодів програмою 

навчальної дисципліни, вільно оперує 

категоріальним апаратом; дає послідовні, 

чіткі і логічно побудовані відповіді на 

основні та додаткові питання; демонструє 

обізнаність з усіма поняттями, фактами, 

термінами; аргументовано використовує   

їх, уміє застосовувати матеріал для 

винесення власних суджень. 

80 – 89 

добре 

B Аспірант достатньо повно оволодів 

програмою навчальної дисципліни, проте у  

відповідях допускає несуттєві неточності; з 

незначними помилками демонструє 

розуміння основоположних теорій і фактів 

та вміння встановлювати причинно-

наслідкові  зв’язки між ними; вільно оперує 

понятійним апаратом з несуттєвими 

неточностями. 

65 – 79 

            C Аспірант в цілому оволодів програмою 

навчальної дисципліни, проте при 

викладенні деяких питань (усно чи 

письмово) не вистачає достатньої глибини 

аргументації при оцінці наукових фактів, 

процесів, явищ, подій; оперує понятійним 

апаратом, допускаючи окремі неточності.  

55 – 64 задовільно 

D Аспірант не в повному обсязі оволодів 

програмою навчальної дисципліни; 

матеріал викладає без глибокого 

осмислення, аналізу, порівняння та 

узагальнення. Фрагментарно, поверхнево 

(без аргументації та обґрунтування) 

викладає матеріал при усних або письмових 



відповідях. 

50 – 54 

E Аспірант показує  мінімально достатній 

рівень знань з дисципліни. У відповідях 

(усних чи письмових)  допускає суттєві 

помилки та не може  критично оцінити 

наукові факти, явища, події. 

          35 – 49 незадовільно 

FX Аспірант не володіє програмою навчальної 

дисципліни; дає неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про 

неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання.  

1 – 34 неприйнятно 

F Аспірант показує непрйнятний рівень 

володіння програмою навчальної 

дисципліни. 

 

Екзамен і залік вважається не зданими, якщо сумарна кількість балів з дисципліни не 

перевищує 49 балів. 

– підсумкове оцінювання: екзамен 

 ЗМ 1  ЗМ 2 Залік Підсумкова 

оцінка 

Максимум 30 30 40 100 

 

  



 

9. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій, семінарів та 

самостійної роботи 

 

№ Назва теми Кількість годин 

лекції семінарські 

заняття 

самостійна 

робота 

всього 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика міжнародних договорів про правову 

допомогу 

1.1 Поняття та характерні ознаки 

міжнародних договорів про 

правову допомогу в цивільних 

справах 

2 - 4 6 

1.2 Механізм співробітництва 

держав в сфері надання правової 

допомоги в цивільних справах 

2 2 5 9 

Всього: 4 2 9 15 

Змістовий модуль 2. Особливості співробітництва держав в сфері надання правової 

допомоги в цивільних справах 

2.1 Механізм отримання за кордоном 

доказів в цивільних справах 

2 2 5 9 

2.2 Механізм вручення за кордоном 

судових та позасудових 

документів 

2 2 5 9 

2.3 Міжнародне співробітництво в 

сфері надання інформації про 

зміст іноземного законодавства 

2 - 5 7 

2.4 Особливості співробітництва 

держав в сфері надання правової 

допомоги в спадкових справах 

- - 10 10 

2.5 Особливості співробітництва 

держав сфері надання правової 

допомоги в сімейних справах 

- - 10 10 

Всього: 6 4 35 45 

ВСЬОГО: 10 6 44 60 

 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ 

ДОГОВОРІВ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ (15 годин) 

 

Тема 1.1. Поняття та характерні ознаки міжнародних договорів про 

правову допомогу в цивільних справах (6 годин) 

Лекція (2 год.). 

1. Поняття міжнародного договору про правову допомогу в цивільних 

справах.  

2. Цілі укладання міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних 

справах. 

3. Особливості структури та змісту міжнародних договорів про правову 

допомогу. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Особливості укладання міжнародних договорів про правову 

допомогу. 

2. Проблеми застосування норм міжнародних договорів про правову 

допомогу колишнього СРСР 

3. Механізм імплементації норм міжнародних договорів України про 

правову допомогу у внутрішнє законодавство. 

4. Проблеми ефективності міжнародних договорів про правову 

допомогу в цивільних справах. 

 

Тема 1.2. Механізм співробітництва держав в сфері надання 

правової допомоги в цивільних справах (9 годин) 

Лекція (2 год.). 

1. Поняття міжнародної правової допомоги в цивільних справах. 

2. Обсяг міжнародної правової допомоги в цивільних справах. 

3.  Поняття та зміст судового доручення про міжнародну правову 

допомогу в цивільних справах. 

4. Механізм передачі судового доручення про правову допомогу для 

виконання за кордоном. Особливості виконання іноземних судових доручень. 

Семінарське заняття (2 год.). 

1. Поняття та обсяг міжнародної правової допомоги в цивільних справах. 

2. Судове доручення про міжнародну правову допомогу в цивільних 

справах та його зміст. 

3. Особливості передачі та виконання судових доручень про правову 

допомогу для виконання за кордоном. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Діяльність органів державної влади України та її дипломатичних 

представництв за кордоном в сфері передачі судових доручень.  

2. Повноваження Міністерства юстиції України в сфері надання 

правової допомоги в цивільних справах. 



3. Особливості виконання іноземних судових доручень в Україні. 

Контрольні запитання до змістового модуля 1. 

1. Поняття міжнародного договору про правову допомогу в цивільних 

справах.  

2. Цілі укладання міжнародних договорів про правову допомогу в 

цивільних справах. 

3. Особливості структури та змісту міжнародних договорів про правову 

допомогу в цивільних справах. 

4. Особливості укладання міжнародних договорів про правову 

допомогу в цивільних справах. 

5. Проблеми ефективності міжнародних договорів про правову 

допомогу в цивільних справах. 

6. Поняття міжнародної правової допомоги в цивільних справах. 

7. Обсяг міжнародної правової допомоги в цивільних справах. 

8. Поняття та зміст судового доручення про міжнародну правову 

допомогу в цивільних справах. 

9. Механізми передачі судового доручення про правову допомогу для 

виконання за кордоном.  

10. Правила виконання іноземних судових доручень, передбачені 

міжнародними договорами про правову допомогу. 

11. Повноваження Міністерства юстиції України в сфері надання 

правової допомоги в цивільних справах. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ В 

СФЕРІ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

(45 годин) 

 

Тема 2.1. Механізм отримання за кордоном доказів в цивільних 

справах (9 годин) 

Лекція (2 год.). 

1. Гаазька конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних і 

комерційних справах 1970 р. та її положення про зміст і структуру 

відповідних судових доручень. 

2. Механізм передачі судових доручень про отримання за кордоном 

доказів у цивільних справах, передбачений Гаазькою конвенцією 

1970 р. 

3. Правила виконання іноземних судових доручень про отримання 

доказів у цивільних справах, передбачені Гаазькою конвенцією 

1970 р. 

4. Передача та виконання судових доручень про отримання доказів за 

кордоном відповідно до міжнародних договорів про правову 

допомогу у цивільних справах. 

Семінарське заняття (2 год.). 

1. Історія створення Гаазької конвенції про отримання за кордоном 

доказів у цивільних і комерційних справах 1970 р. 



2. Положення Гаазької конвенції про отримання за кордоном доказів у 

цивільних і комерційних справах 1970 р. щодо змісту, структури і 

механізму передачі відповідних судових доручень. 

3. Правила виконання іноземних судових доручень про отримання 

доказів у цивільних справах, передбачені Гаазькою конвенцією 

1970 р. 

4. Передача та виконання судових доручень про отримання доказів за 

кордоном відповідно до міжнародних договорів про правову 

допомогу у цивільних справах. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Історія створення Гаазької конвенції про отримання за кордоном 

доказів у цивільних і комерційних справах 1970 р. 

2. Імплементація норм Гаазької конвенції про отримання за кордоном 

доказів у цивільних і комерційних справах 1970 р. у внутрішнє 

законодавство України. 

3. Проблеми застосування положень Гаазької конвенції про отримання 

за кордоном доказів у цивільних і комерційних справах 1970 р. в 

Україні. 

 

Тема 2.2. Механізм вручення за кордоном судових та позасудових 

документів (9 годин) 

Лекція (2 год.). 

1. Поняття судових та позасудових документів відповідно до Гаазької 

конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових 

документів у цивільних або комерційних справах 1965 р. 

2. Порядок вручення за кордоном судових та позасудових документів, 

передбачений Гаазькою конвенцією 1965 р. 

3. Механізми вручення за кордоном судових та позасудових 

документів, передбачені Гаазькою конвенцією 1965 р. 

4. Порядок вручення за кордоном документів відповідно до 

міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах. 

Семінарське заняття (2 год.). 

1. Поняття судових та позасудових документів відповідно до Гаазької 

конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових 

документів у цивільних або комерційних справах 1965 р. 

2. Порядок та механізми вручення за кордоном судових та позасудових 

документів, передбачені Гаазькою конвенцією 1965 р. 

3. Порядок вручення за кордоном документів відповідно до 

міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах. 

4. Практика застосування Гаазької конвенції про вручення за кордоном 

судових та позасудових документів у цивільних або комерційних 

справах 1965 р. органами юстиції України. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). 



1. Історія створення Гаазької конвенції про вручення за кордоном 

судових та позасудових документів у цивільних або комерційних 

справах 1965 р. 

2. Імплементація норм Гаазької конвенції про вручення за кордоном 

судових та позасудових документів у цивільних або комерційних 

справах 1965 р. у внутрішнє законодавство України. 

3. Проблеми практичного застосування положень Гаазької конвенції 

про отримання за кордоном доказів у цивільних і комерційних 

справах 1970 р. в Україні. 

 

Тема 2.3. Міжнародне співробітництво в сфері надання інформації про 

зміст іноземного законодавства (7 годин) 

Лекція (2 год.) 

1. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного 

законодавства 1968 р. та її положення про зміст і структуру запитів про 

надання інформації. 

2. Механізм передачі запитів про надання інформації про зміст 

іноземного законодавства, передбачений Європейською конвенцією 

1968 р. 

3. Правила підготовки відповіді на запит про надання інформацію про 

зміст іноземного законодавства, передбачені Європейською 

конвенцією 1968 р. 

4. Обмін інформацією про зміст іноземного законодавства відповідно до 

міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Обмін інформацією про зміст іноземного законодавства відповідно до 

т. зв. дитячих конвенцій, розроблених Гаазькою конференцією з 

міжнародного приватного права. 

2. Практика застосування судами України Європейської конвенції про 

інформацію щодо іноземного законодавства 1968 р. та проблеми її 

ефективності. 

 

Тема 2.4. Особливості співробітництва держав в сфері надання 

правової допомоги в спадкових справах (10 годин) 

Завдання для самостійної роботи (10 год.). 

1. Діяльність Ради Європи в сфері запровадження системи реєстрації 

заповітів на територіях її держав-членів. 

2. Проблеми практичного застосування Базельської конвенції про 

запровадження системи реєстрації заповітів 1972 р. 

3. Заходи щодо охорони спадщини, передбачені міжнародними 

договорами про правову допомогу. 

4. Особливості передачі спадщини спадкоємцю чи дипломатичному 

представництву держави, громадянином якої був спадкодавець. 

 



Тема 2.5. Особливості співробітництва держав сфері надання 

правової допомоги в сімейних справах (10 годин) 

Завдання для самостійної роботи (10 год.). 

1.  Вжиття органами юстиції заходів щодо опіки чи піклування на 

підставі міжнародних договорів про правову допомогу. 

2. Співробітництво органів юстиції в сфері міждержавного 

усиновлення відповідно до міжнародних договорів про правову 

допомогу.  

3. Особливості співробітництва органів юстиції на підставі Гаазької 

конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей 1980 р. 

4. Співробітництво органів юстиції на підставі Конвенції про 

юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 

захисту дітей 1996 р. 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1.Гаазька конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних і 

комерційних справах 1970 р. та її положення про зміст і структуру 

відповідних судових доручень. 

2. Механізм передачі судових доручень про отримання за кордоном 

доказів у цивільних справах, передбачений Гаазькою конвенцією 1970 р. 

3. Правила виконання іноземних судових доручень про отримання 

доказів у цивільних справах, передбачені Гаазькою конвенцією 1970 р. 

4. Передача та виконання судових доручень про отримання доказів за 

кордоном, відповідно до міжнародних договорів про правову допомогу у 

цивільних справах. 

5. Поняття судових та позасудових документів відповідно до Гаазької 

конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у 

цивільних або комерційних справах 1965 р. 

6. Порядок та механізми вручення за кордоном судових та позасудових 

документів, передбачені Гаазькою конвенцією 1965 р. 

7. Порядок вручення за кордоном документів відповідно до 

міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах. 

8. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного 

законодавства 1968 р. та її положення про зміст і структуру запитів про 

надання інформації. 

9. Механізм передачі запитів про надання інформації про зміст 

іноземного законодавства, передбачений Європейською конвенцією 1968 р. 

10. Правила підготовки відповіді на запит про надання інформації про 

зміст іноземного законодавства, передбачені Європейською конвенцією 

1968 р. 

11. Обмін інформацією про зміст іноземного законодавства відповідно 

до міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах. 

12. Діяльність Ради Європи в сфері запровадження системи реєстрації 

заповітів на територіях її держав-членів. 



13. Проблеми практичного застосування Базельської конвенції про 

запровадження системи реєстрації заповітів 1972 р. 

14. Заходи щодо охорони спадщини, передбачені міжнародними 

договорами про правову допомогу. 

15. Особливості передачі спадщини спадкоємцю чи дипломатичному 

представництву держави, громадянином якої був спадкодавець. 

16. Вжиття органами юстиції заходів щодо опіки чи піклування на 

підставі міжнародних договорів про правову допомогу. 

17. Співробітництво органів юстиції в сфері міждержавного 

усиновлення відповідно до міжнародних договорів про правову допомогу.  

18. Особливості співробітництва органів юстиції на підставі Гаазької 

конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 

р. 

19. Співробітництво органів юстиції на підставі Конвенції про 

юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 

1996 р. 
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