
ВЗАЄМНО-ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЕРЖАВ 
 
Мета навчальної дисципліни. Розширення та інтенсифікація міжнародного 

співробітництва України з іншими державами має своїм наслідком виникнення 
чисельних і різноманітних відносин, в які вступають юридичні і фізичні особи 
нашої держави з громадянами або установами (зокрема – юридичними особами) 
інших держав і навпаки. Зрозуміло, що у всіх таких випадках права і інтереси 
громадян і юридичних осіб повинні бути надійно захищені. У зазначених 
правовідносинах найбільш часто виникають питання у майновій та сімейній 
сферах та у сфері виконання рішень. 

Оскільки національні правові системи не співпадають або навіть вступають 
у протиріччя між собою, у світі має місце тенденція до вирішення питань, що 
виникають, за допомогою угод про взаємну правову допомогу. Значною 
кількістю таких угод з іноземними державами пов’язана і Україна. Саме тому 
знайомство з масивом зазначених угод, вивчення загальних засобів вирішення 
зазначених питань та особливостей їх регулювання за окремими міжнародними 
договорами являє собою важливий напрямок фахової підготовки фахівців в 
галузі міжнародного права, що власне і складає мету навчальної дисципліни 
«Взаємна правова допомога». 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Взаємно-правова 
допомога» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: правничі 
системи сучасності, міжнародне приватне право, судові системи та порівняльне 
судове право. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 
компетентностей необхідних для розуміння сутності та значення 
міжнародного співробітництва в сфері правової допомого в цивільних, сімейних 
справах; причини та наслідки укладання договорів про правову допомогу для 
держав та фізичних, юридичних осіб; визнання та виконання рішень державами 
тощо. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність та значення міжнародних договорів України про взаємну 

правову допомогу у цивільних, сімейних та трудових справах; принципові 
положення зазначених договорів; особливості правової допомоги в окремих 
сферах правового регулювання; правовий статус фізичних і юридичних осіб за 
зазначеними договорами; законодавство України про механізм надання взаємної 
правової допомоги у цивільних, сімейних та трудових справах; 

вміти: аналізувати, тлумачити та використовувати чинні для України 
міжнародні договори про взаємну правову допомогу; надавати фізичними і 
юридичним особам, зацікавленим у отриманні правової допомоги на підставі цих 
договорів, необхідну консультативну та практичну допомогу; сприяти 
організаційно чи шляхом надання консультацій діяльності установ, які 
виконують судові доручення відповідних органів юстиції згідно з чинними для 
України договорами про взаємну правову допомогу; 

володіти: правовою термінологією; навичками роботи з міжнародними 
договорами в сфері взаємної правової допомоги держав; надавати консультації 
щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 
ситуаціях. 



 
 

 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг – 135 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 85 години – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


