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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних 

рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни» , 

затверджених розпорядженням  № 106/роз, від «13» липня 2017  та відповідних нормативних 

документів.  

1. Пояснювальна записка 

1.1.  Заплановані результати  

Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця є теоретичною та 

практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

міжнародних відносин.   

Метою навчальної дисципліни „Порівняльне цивільне право” є  ознайомлення студентів з 

історією розвитку, категорійно-понятійним апаратом цивільного права, джерелами, інститутами, 

функціями та принципами цивільного права, відпрацювання навичок проведення порівняльно-

правових досліджень, вмінь та певних практичних навичок розв’язання цивільно-правових 

проблем за законодавством різних держав, робота з міжнародними та національними 

нормативними документами.  

Завданнями дисципліни є:  

- надання студентам теоретичних знань та відпрацювання навиків застосування норм цивільного 

права різних держав, що допоможе створенню умов для правильної практики його застосування в 

сучасних умовах 

- набуття студентами знань з основних наукових проблем порівняльного цивільного; зв'язку 

цивільного та торговельного права з іншими галузями права;  

- пізнання теоретичних засад щодо системи нормативних актів регулювання цивільного права в 

різних країнах світу;  

- набуття знань щодо природи і системи нормативних актів регулювання цивільно-правових 

відносин в різних країнах світу; 

- ознайомлення з особливостями правового регулювання окремих видів приватноправових 

відносин. 

 У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню 

студентами професійними компетентностями: 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів, предметної 

галузі, професії; базових категорій, юридичних понять;  

- соціальна відповідальність та екологічність мислення 

- здатність розуміти значення інформації в сучасному суспільстві, відповідально ставитися до 

питань інформаційної безпеки; 

- знання та розуміння предметної області своєї професії; 

- уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

- здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів відповідно до вимог та стандартів 

міжнародного права; 

- уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і правової культури; 

- розуміння необхідності професійної поваги до честі та гідності особистості, кваліфікованого та 

творчого захисту прав і свобод людини і громадянина; 

- здатність тлумачити норми міжнародного права та національних нормативних актів, надавати 

кваліфіковані юридичні висновки і консультації; 

- володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність правильно 

відтворювати результати професійної діяльності у юридичній та іншій документації; 
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- здатність тлумачити норми міжнародних та національних нормативних актів, надавати   

кваліфіковані юридичні висновки і консультації; 

- здатність забезпечувати верховенство права, права особистості, інтереси суспільства, держави та 

міжнародного співтовариства у межах виконання своїх посадових обов’язків; 

- вміння відмежовувати цивільні правовідносини від інших видів правовідносин;  

- здатність аналізувати та застосовувати норми цивільного зарубіжних країн;  

- орієнтування у системі законодавчих і нормативно-правових актів;  

- вміння розв’язувати практичні проблеми здійснення та захисту цивільних прав;  

- здатність проводити порівняльно-правовий аналіз категорій, елементів та інститутів цивільного 

права України та інших держав. 

Міждисциплінарні зв’язки  

Навчальна дисципліна "Порівняльне цивільне право"  базується на  знаннях таких дисциплін 

як "Римське право",  "Теорія держави та права" та є базою для таких дисциплін, як: "Порівняльне 

цивільне процесуальне право", "Міжнародне приватне право", "Право інтелектуальної власності" 

та інші. 

 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 

Навчальний матеріал дисципліни "Порівняльне цивільне право"  структурований за 

модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:   

  Модуль №1 „Основні поняття, інститути та джерела цивільного права” 

Тема 1. Поняття, сутність порівняльного цивільного права. Поняття та завдання курсу. 

Цивільне право як галузь приватного права. Практична необхідність вивчення цивільного права 

України та зарубіжних країн. Дуалізм приватного права. Співвідношення приватного та 

публічного права. Критерії розмежування і визначення сфери дії публічного та приватного права. 

«Публіцизація» приватного права. Приватне право та цивільне право. Причини виникнення 

цивільного права. Основні принципи та тенденції розвитку цивільного права. Функції цивільного 

права. Принципи цивільного права. Засади цивільного законодавства. Система цивільного права та 

законодавства. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права. Поняття цивільно-

правової системи (сім’ї). Основні складові цивільно-правової системи. Основні цивільно-правові 

системи сучасного світу. Місце цивільного права України серед цивільно-правових систем 

сучасності. Тенденції розвитку сучасних цивільно-правових систем.  

Тема 2. Цивільні правовідносини: загальні положення. Поняття цивільних 

правовідносин. Виникнення цивільних правовідносини на основі законодавства та інших 

юридичних регуляторів: цивільного договору, установчого документу юридичної особи, звичаю, 

міжнародного договору, судового прецеденту. Мета цивільно-правового регулювання. 

Особливості, притаманні цивільним правовідносинам. Суб’єкти цивільно-правових відносин. 

Види об’єктів цивільно-правових відносин. Суб’єктивне цивільне право. Елементи змісту 

суб’єктивного цивільного права. Види суб’єктивних цивільних обов’язків. Види цивільних 

правовідносин. Структура цивільних правовідносин. Підстави їх виникнення, зміни і припинення. 

Поняття та особливості юридичних фактів як підстав виникнення цивільних прав. Види 

юридичних фактів. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.  

Тема 3. Поняття та види джерел цивільного права: порівняльний аналіз. Поняття 

джерел цивільного і торгового права зарубіжних країн. Закони. Адміністративні акти. Судовий 

прецедент. Судова практика. Звичаї та звичаєвості. Співвідношення різних джерел права в країнах 

континентальної Європи та в країнах англо-американської системи права. Уніфікація норм 

цивільного і торгового права зарубіжних країн: поняття, види, способи. Міжнародні угоди; типові 

(єдині, уніфіковані) закони; гармонізація правових норм; зміна методів правового регулювання; 

запозичення конкретних правових норм. Значення уніфікації. Суспільні процеси, що сприяють та 

стримують уніфікацію норм цивільного права зарубіжних країн. Джерела цивільного і торгового 
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права в країнах континентальної системи права. Співвідношення цивільних і торгових кодексів 

зарубіжних країн. Джерела цивільного і торгового права Франції. Французький цивільний кодекс 

(ФЦК) 1804 р. (Кодекс Наполеона). Загальна характеристика. Значення ФЦК і його вплив на 

розвиток цивільного права в країнах світу. Французький торговий кодекс 1807 р. (ФТК): загальна 

характеристика, значення; співвідношення з ФЦК. Інші законодавчі акти, делеговане 

законодавство, судова практика та звичаї у цивільному праві Франції. Джерела цивільного і 

торгового права Німеччини. Німецьке цивільне уложення (ГЦУ) 1900 р.: загальні риси та 

значення. Німецьке торгове уложення (ГТУ) 1900 р.: загальні риси, значення; співвідношення з 

ГЦУ. Спеціальні цивільні закони. Роль судової практики, звичаїв та звичаїв ділового обороту в 

цивільному праві Німеччини. Джерела цивільного права Англії. Загальна характеристика 

прецедентного права. Загальне право та право справедливості. Особливості сучасного 

прецедентного права. Статутне право та делеговане законодавство Англії. Поняття, види та 

значення звичаїв у цивільному праві Англії. Торгові звичаї. Джерела цивільного права США. 

Особливості прецедентного права США. Закони та колізійні норми в цивільному і торговому праві 

США. Уніфікація законодавства штатів. Єдиний торговий кодекс США. Роль звичаю як джерела 

цивільного права в США. Торгові звичаєвості у праві США.  

Тема 4. Поняття фізичної особи в цивільному праві: порівняльний аналіз. Поняття 

фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн. Джерела цивільноправового статусу 

фізичних осіб в зарубіжних правових системах. Поняття правоздатності в доктрині цивільного 

права та законодавстві зарубіжних країн. Основні принципи цивільної правоздатності фізичної 

особи у праві зарубіжних країн. Позбавлення правоздатності. Правоздатність дитини, яка ще не 

народилася. Припинення правоздатності фізичної особи. Оголошення особи безвісно відсутньою 

та померлою. Презумпція безвісної відсутності у цивільному праві Франції. Оголошення 

громадянина померлим за законодавством Німеччини. Визнання безвісної відсутності та 

оголошення особи померлою в країнах прецедентного права. Поняття і зміст дієздатності в різних 

цивільно-правових системах. Особливості дієздатності фізичної особи у праві Франції, Німеччини 

Англії, США. Дієздатність осіб при укладенні угод в цивільному праві зарубіжних країн. Види та 

наслідки угод, укладених з порушенням вимог до дієздатності осіб. Представництво неповнолітніх 

осіб в континентальній та англо-американській системах права. Емансипація неповнолітніх в 

романо-германському праві. Обмеження в дієздатності неповнолітніх осіб.  

Тема 5. Поняття юридичної особи в цивільному праві: порівняльний аналіз. Поняття та 

ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах. Незалежність існування юридичної 

особи у праві США та Англії. Теорії юридичної особи в доктрині цивільного права зарубіжних 

країн. Теорія фікції юридичної особи. Теорія реальності юридичної особи. Види юридичних осіб в 

різних цивільно-правових системах світу. Юридичні особи публічного права. Юридичні особи 

приватного права. Спілки та установи в цивільному праві Німеччини. Товариства та асоціації 

Франції. Об’єднання із спільною економічною ціллю. Корпорації в праві Англії. Одноособові 

корпорації. Корпорації та установи США. Способи утворення юридичних осіб в зарубіжних 

цивільно-правових системах. Правоздатність юридичної особи. Загальна і спеціальна 

правоздатність юридичної особи в цивільному праві Німеччини, Англії та США. Легалізація 

загальної дієздатності. Визнання дієздатності юридичної особи: форми і методи.  

Тема 6. Торгові товариства порівняльний аналіз. Поняття торгового товариства як 

організаційної форми об’єднання осіб. Спільні риси торгових товариств різних зарубіжних країн. 

Основні види торгових товариств в країнах романо-германського права. Персональні товариства. 

Статутні товариства. Повне товариство. Корпорації в Англії та США. Командитні товариства в 

країнах континентальної Європи. Корпорації з обмеженою відповідальністю в Англії та США. 

Поняття, види та правові засади акціонерних товариств в зарубіжних цивільно-правових системах. 

Поняття та види акцій. Створення акціонерного товариства. Членство в акціонерному товаристві. 

Правовий статус акціонера в різних цивільно-правових зарубіжних системах. Органи акціонерного 

товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю в праві зарубіжних країн: поняття, види, 
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правові основи діяльності, органи товариства, статус учасників товариства. Приватна компанія в 

цивільному праві Англії. Поєднання різних організаційних форм при створенні торгових 

товариств у країнах континентальної Європи.  

Тема 7. Поняття представництва у цивільному праві зарубіжних країн: порівняльний 

аналіз. Поняття представництва в цивільному праві зарубіжних країн. Пряме та законне 

представництво в країнах континентальної Європи. (Франція, Німеччина). Довіреність: поняття 

значення та реквізити. Види довіреності. Форма та строк довіреності. Порядок посвідчення 

довіреностей. Припинення довіреності Торгове представництво та посередництво в 

континентальній цивільно-правовій системі. Представництво службовців торгового товариства 

(прокура, торгове повноваження, комівояжерство). Самостійні торгові представники (торгові 

агенти) в зарубіжних правових системах. Представництво в англо-американській системі права 

(агент, консигнаційний агент, агент-делькредере, брокер, агент з виключними правами, комісійний 

експортний дім, аукціоніст). Договори про торгових агентів у країнах романо-германської 

(Франція, Німеччина), англо-американської системи права. Права та обов’язки торгових 

представників за договорами про торгових агентів. Припинення відносин представництва. Правові 

форми здійснення комерційної діяльності в зарубіжних країнах. Поняття комерсанта (підприємця) 

в різних правових системах. Правовий статус комерсанта. Поняття торгової (комерційної) угоди в 

законодавстві країн з дуалістичною системою приватного права. Значення комерсантів та 

торгових угод в цивільному та торговому праві зарубіжних країн. Реєстрація комерсантів (торгова 

реєстрація). Значення та принципи торгової реєстрації. Торгові книги комерсантів. Фірмове 

найменування. Право комерсанта на фірму.  

Тема 8. Об’єкти цивільного права. Загальне поняття про об’єкти цивільних прав. Види 

об’єктів цивільного права. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільного права. Речі як об’єкти 

цивільних прав. Класифікація речей. Інші об’єкти цивільних прав. Цінні папери як об’єкти 

цивільних прав Характеристика окремих видів цінних паперів.  

Тема 9. Здійснення і захист цивільних прав. Здійснення цивільних прав та виконання 

обов’язків юридичних обов’язків. Зловживання суб’єктивним цивільним правом .Обмеження 

цивільних прав Стимули у цивільному праві. Охорона та захист цивільних прав. Способи захисту 

цивільних прав. Порядок захисту цивільних прав.  

Тема 10. Позовна давність. Поняття позовної давності та значення її застосування. Загальна 

характеристика джерел правового регулювання позовної давності. Віднесення позовної давності 

до матеріального та процесуального права (і наслідки цього) в різних країнах. Основні умови 

застосування позовної давності за законодавством України, Франції, Німеччини, Великобританії 

та інших зарубіжних країн. Загальні строки позовної давності. Спеціальні строки позовної 

давності. Строки обчислення позовної давності. Обставини, що впливають на обчислення строків 

позовної давності. Порядок обчислення. Призупинення та перерва строків. Наслідки пропуску 

строку позовної давності.  

Тема 11. Особисті немайнові права фізичної особи. Сутність особистих немайнових прав. 

Поняття та ознаки особистих немайнових прав. Зміст та здійснення особистих немайнових прав. 

Захист особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав: особисті немайнові права, 

що забезпечують природне існування фізичної особи та особисті немайнові права, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи  

Тема 12. Речове право. Поняття та види речових прав у зарубіжних цивільно-правових 

системах. Абсолютний характер речових прав. Право слідування та право переваги в речових 

правах. Об’єкти речових прав в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація об’єктів 

речового права. Рухоме й нерухоме майно в цивільному праві різних зарубіжних країн. Реальне та 

персональне майно в англійському праві. Поняття та види цінних паперів в країнах романо-

германської системи. Оборотні документи в англо-американській цивільно-правовій системі. 

Реєстрація речових прав. Захист речових прав  
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Тема 13. Поняття власності та права власності. Поняття та зміст права власності в 

зарубіжних правових системах. Виключні повноваження власника. Тенденції розвитку права 

власності в сучасних цивільно-правових системах світу. Форми права власності в зарубіжних 

країнах. Обмеження повноважень власника в законодавстві зарубіжних країн. Підстави набуття 

права власності. Набувальна давність у цивільному праві зарубіжних країн. Захист права 

власності. Право спільної власності. Право спільної часткової власності. Право спільної сумісної 

власності. Право власності на землю (земельну ділянку) та на житло. Захист права власності. 

Система цивільно-правових засобів захисту права власності. Віндикаційний та негаторний позови 

в романо-германській цивільно-правовій системі. Загальні позови з правопорушень в англо-

американській системі права. Права на чужі речі: поняття та види. Право володіння чужим 

майном. Приватноправові сервітути в зарубіжних національних правових системах. Право 

користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Право користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).. Довірча власність (траст) в 

цивільному праві Англії та США. Юридичні конструкції трасту. Права та обов‘язки учасників 

довірчої власності.  

Тема 14. Зобов’язальне право. Загальні положення Поняття та види зобов’язань у різних 

правових системах. Підстави виникнення зобов’язань. Зобов’язання із договору та квазідоговору, 

делікту та квазіделікту в цивільному праві Франції. Зобов’язання із закону, угоди, делікту, 

безпідставного збагачення та ведення чужих справ без доручення у праві Німеччини. Зобов’язання 

із деліктів, договорів та квазідоговорів в англо-американській цивільно-правовій системі. 

Класифікація зобов’язань в різних правових системах. Умови і принципи виконання зобов’язань в 

зарубіжних правових системах. Наслідки невиконання зобов’язань. Цивільно-правова 

відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань. Збитки в цивільному праві 

зарубіжних країн. Компенсаторні та мораторні, конкретні та абстрактні збитки. Вина боржника в 

заподіянні шкоди. Підстави звільнення боржника від відповідальності. Неможливість виконання 

зобов’язання боржником. Випадок та непереборна сила в різних цивільно-правових системах. 

Теорія “даремності “ (втрати смислу) договору в англо-американській системі права. Множинність 

осіб у зобов’язаннях. Дольові, сумісні та солідарні зобов’язання в романо-германській системі 

права. Спільні чи роздільні кредитори, спільні, сумісні чи розрізнені боржники в англо-

американському цивільному праві. Уступка вимоги та переведення боргу. Припинення 

зобов’язань.  

Тема 15. Спадкове право. Загальна характеристика та джерела. Спадкування за законом. 

Спадкування за заповітом Перехід спадкового майна і відповідальність спадкоємців по боргам 

спадкодавця Поняття та джерела спадкового права зарубіжних країн: континентальної системи 

права (Франція, Німеччина); англо-американської системи права (Англія та США). Поняття 

спадщини. Спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту в праві зарубіжних країн. Види 

заповіту. Заповідальні розпорядження. Свобода заповіту в різних цивільно-правових системах. 

Відкликання та зміна заповіту. Виконання заповіту. Спадкування за законом у цивільному праві 

зарубіжних країн. Суб’єкти спадкування за законом. Привілейовані спадкоємці за законом в 

спадковому праві зарубіжних країн. Частки спадкоємців за законом в спадковому майні. Перехід 

спадкового майна до спадкоємців в країнах континентальної системи права. Інститут особистого 

представника за заповітом та адміністратора спадкового майна в праві англо-американської 

системи. Відповідальність за боргами спадкодавця.  

Тема 16. Сімейне право. Загальна характеристика сімейного права. Шлюб та інші види 

сімейних союзів. Порядок та умови укладання шлюбу. Правовідносини між подружжям у шлюбі. 

Правовідносини між батьками та дітьми. Припинення шлюбу. Припиненні інших сімейних союзів. 

Опіка Загальна характеристика джерел сімейного права зарубіжних країн. Поняття шлюбу в праві 

зарубіжних країн. Концепція шлюбу. Умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн. 

Шлюбний вік як умова укладення шлюбу. Заручини та їх правове значення. Порядок укладення 

шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу в різних цивільно-правових системах. Наслідки 
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порушення умов укладення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки. 

Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах. Розірвання шлюбу в праві 

зарубіжних країн. Розлучення в країнах континентальної цивільно-правової системи. Підстави 

розірвання шлюбу в праві Англії та США. Поняття та юридичні наслідки сепарації. Права та 

обов’язки подружжя в праві зарубіжних країн. Особисті немайнові правовідносини подружжя. 

Правовий режим майна подружжя. Договірний режим майна подружжя. Легальний режим майна 

подружжя (режим спільності, режим роздільності, режим відкладеної спільності). Обов’язки 

подружжя по взаємному утриманню. Правове становище дітей. Поняття легітимації дитини. 

Встановлення батьківства. Основні права і обов’язки батьків і дітей. Поняття батьківської влади і 

батьківського авторитету. Обов’язок батьків по утриманню дитини. Опіка та усиновлення в праві 

зарубіжних країн.  

Тема 17. Право інтелектуальної власності. Загальні положення про право інтелектуальної 

власності. Теорії права інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. 

Система виключних прав на нематеріальні об’єкти. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності.  

 

Модуль №2 «Положення про договір. Види договорів». 

Тема 1. Договірне право. Загальні положення Поняття договорів в цивільному праві 

зарубіжних країн. Класифікація договорів. Односторонні та синалагматичні (двосторонні), оплатні 

та безоплатні, консенсуальні та реальні, мінові та ризикові договори в країнах континентальної 

Європи. Класифікація договорів в англо-американській системі права. Зміст договору. Істотні, 

звичайні та випадкові умови договору в цивільному праві країн романо-германської системи. 

Істотні, прості та такі, що припускаються умови договору в англо-американській системі права. 

Значення договору. Укладення договору. Оферта та акцепт у цивільному праві зарубіжних країн. 

Умови дійсності договору в зарубіжних цивільно-правових системах. Вимоги до суб’єктів 

договору. Правове значення змісту договору. Воля та волевиявлення в договорі. Форма договору 

та її значення. Законна підстава договору (кауза) в країнах континентальної Європи. Зустрічна 

винагорода у договорі в англо-американській системі права. Поняття, природа та реквізити у 

римському приватному праві та сучасній цивілістиці. Теорія генерального договору в англо-

американському праві; теорія сингулярних договорів; принцип дуалізму договірного права (поділ 

договору на комерційний та цивільний) у романогерманському праві і відмова англо-

американського права від подібного поділу Класична теорія договору в англо-американському 

загальному праві: договір як обіцянка. Природа договору в англо-американському загальному 

праві. Класифікація договору в романо-германському та англо-американському праві. 

Дихотомічний розподіл договору. Недійсність договору та її наслідки. Градація наслідків 

порочності договору в римському приватному праві і в сучасній цивілістиці; підстави недійсності 

договору в романогерманському та англо-американському праві; наслідки недійсності договору; 

відмінність між недійсними і такими, що (неукладеними) договорами; наслідки неукладення 

договору. Цивільно-правова відповідальність за порушення договірного зобов’язання: 

порівняльний аналіз. 

Тема 2. Договір купівлі-продажу. Поняття договору купівлі-продажу; джерела 

регулювання договору купівлі-продажу; укладення договору купівлі-продажу; основні умови. 

Обов’язки продавця та права покупців. Обов’язки покупця та права продавця. Засоби правого 

захисту у випадку порушення договору. Право регулювання угод з нерухомістю в країнах англо-

американської системи права. Предмет купівлі-продажу. Вимоги до визначення предмету та ціни у 

договорі купівлі-продажу.  

Тема 3. Правові особливості договорів купівлі-продажу у міжнародній торгівлі. 
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі продажу товарів. Сфера застосування 

Віденської конвенції. Засоби правового захисту покупця. Засоби правового захисту продавця. 
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Регулювання наслідків передбачуваного порушення договору. Випадки, за яких сторона договору 

звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань. Мета діяльності Міжнародної 

торгової палати. Правила Міжнародної торгової палати Інкотермс, що використовуються при 

укладанні договорів міжнародної купівлі-продажу.  

Тема 4. Договір майнового найму. Поняття договору майнового найму. Особливості 

регулювання відносин за договором майнового найму в країнах континентальної правової 

системи. Регулювання найму рухомого та нерухомого майна в Англії. Джерела регулювання 

відносин по найму в країнах континентальної системи права. Систематизація та кодифікація норм 

прецедентного права, які регулюють відносини за договором майнового найму. Права та обов’язки 

сторін. Припинення договору.  

Тема 5. Договір про лізинг. Загальне поняття лізингу. Історія виникнення лізингу. Учасники 

лізингу. Предмет лізингу. Правова природа лізингу. Джерела правового регулювання лізингу. 

Права і обов’язки учасників лізингу. Відповідальність учасників лізингу.  

Тема 6. Договір підряду. Загальна характеристика договору підряду. Укладання договору 

підряду. Права і обов’язки сторін. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

договору підряду.  

Тема 7. Договір у сфері співпраці (договір про кооперації, договір про консорціум) Договір 

про кооперації. Договір про консорціум. Правові основи договору про кооперації і договору про 

консорціум  

Тема 8. Договір доручення та комісії. Агентський договір у праві Англії та США Договір 

доручення. Договір комісії. Агентський договір у праві Англії та США.  

Тема 9. Договір про факторинг. Надання фінансування під уступку дебіторської 

заборгованості Ключові слова: фінансова послуга, фінансова установа, факторинг, фактор, клієнт, 

боржник, відступлення права вимоги, цесія, договір купівлі-продажу права вимоги. 

Тема 10. Договори про надання права продажу. Дистриб’юторські договори. Договір про 

франчайзинг Договори про надання права продажу. Дистриб’юторські договори. Договір про 

франчайзинг (франшизу)  

Тема 11. Договір зберігання. Поняття договору зберігання та сфера його застосування у 

цивільному та торговому обігу. Права та обов’язки сторін. Особливості зберігання на товарних 

складах.  

Тема 12. Договір страхування.  
Тема 13. Кредитні та розрахункові правовідносини. Поняття кредитних та розрахункових 

правовідносин. Банки та банківські угоди. Договір займу та позики. Вексель. Чек. Розрахунки з 

використанням інкасо. Розрахунки з використанням акредитиву. Розрахунки з використанням 

пластикових карток  

Тема 14. Зобов’язання із необґрунтованого збагачення та ведення чужих справ без 

доручення. Загальні положення про необґрунтоване збагачення та ведення чужих справ без 

доручення. Джерела правового регулювання. Ведення чужих справ без доручення за правом 

окремих країн. Зобов’язання із необґрунтованого збагачення за правом окремих країн  

Тема 15. Право неспроможності: порівняльно-правовий аналіз. Поняття неспроможності, 

банкрутства, конкурсного виробництва. Джерела правового регулювання неспроможності . 

Суб’єкти неспроможності. Початок неспроможності по справам про відновленню економічного 

положення підприємств і компаній, судовому врегулюванні боргів і ліквідації майна. Оголошення 

боржника неспроможним та його правові наслідки Органи конкурсного управління Процедури, що 

запобігають ліквідації майна боржника Ліквідація майна боржника і припинення 

правосуб’єктности неплатоспроможної юридичної особи. 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної  дисципліни  
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В розділі  подається  розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять 

відповідно до робочого навчального плану. 

  Таблиця 2.1 

№ 

п.п 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять 

(год.) 

Усього Лекції 
Практ. 

заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

 5, 6 семестр 

Модуль №1   «Основні поняття, інститути та джерела цивільного права» 

1.1 Поняття, сутність порівняльного 

цивільного права 
8 2 2 4 

1.2 Цивільні правовідносини: загальні 

положення 8 2 2 4 

1.3 Поняття та види джерел цивільного права: 

порівняльний аналіз. 
8 2 2 4 

1.4. Поняття фізичної особи в цивільному 

праві: порівняльний аналіз. 
8 2 2 4 

1.5. Поняття юридичної особи в цивільному 

праві: порівняльний аналіз. 
8 2 2 4 

1.6. Торгові товариства: порівняльний аналіз 4 2 - 2 

1.7. Поняття представництва у цивільному 

праві зарубіжних країн: порівняльний 

аналіз. 

10 2 2 6 

1.8. Об’єкти цивільного права. 6 2 2 2 

1.9 Здійснення і захист цивільних прав. 6 2 2 2 

1.10 Позовна давність. 8 2 2 4 

1.11 Особисті немайнові права фізичної особи. 6 2 2 2 

1.12 Речове право. 6 2 2 2 

1.13 Поняття власності та права власності. 8 2 2 4 

1.14 Зобов’язальне право. Загальні положення. 6 2 2 2 

1.15 Спадкове право 8 2 2 4 

1.16 Сімейне право 8 2 2 4 

1.17 Право інтелектуальної власності 6 2 2 2 

1.18    Домашнэ завдання 8 - - 8 

    1.19 Модульна контрольна робота №1 8 - 2 6 

 Усього за 5 семестр 134 34 36 64 
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 Модуль №2   «Положення про договір. 
Види договорів» 

    

2.1 Договірне право. Загальні положення 
8 

2 

2 
2 2 

2.2 Договір купівлі-продажу 8 2 2 4 

2.3 Правові особливості договорів купівлі-

продажу у міжнародній торгівлі 
8 2 2 4 

2.4 Договір майнового найму 8 2 2 4 

2.5 Договір про лізинг 6 2 2 2 

2.6 Договір підряду 8 2 2 3 

2    2.7 Договір у сфері співпраці (договір про 

кооперації, договір про консорціум) 
8 2 2 4 

  2.8 Договір доручення та комісії. Агентський 

договір у праві Англії та США  
8 2 2 3 

2.9 Договори про надання права продажу. 

Дистриб’юторські договори. Договір про 

франчайзинг 

6 2 2 4 

2.10 Договір про факторинг 6 2 2 2 

2.11 Договір зберігання 6 2 2 2 

2.12 Договір страхування 5 2 2 2 

2.13 Кредитні та розрахункові правовідносини 6 2 2 2 

2.14 Зобов’язання із необґрунтованого 

збагачення та ведення чужих справ без 

доручення 

6 2 - 3 

2.15 Право неспроможності: порівняльно-

правовий аналіз 
8 2 2 4 

2.16 Модульна контрольна робота №2 8 - 2 6 

Усього за 6 семестр 121 32 30 59 

Усього за навчальною дисципліною 255 66 66 123 

 

 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Лекції СРС 

5, 6 семестр 

Модуль №1   «Основні поняття, інститути та джерела цивільного права» 

1.1 Поняття, сутність порівняльного цивільного права 2 1 

1.2 Цивільні правовідносини: загальні положення 2 1 

1.3 Поняття та види джерел цивільного права: порівняльний аналіз. 2 2 

1.4. Поняття фізичної особи в цивільному праві: порівняльний 

аналіз. 
2 2 

1.5. Поняття юридичної особи в цивільному праві: порівняльний 

аналіз. 
2 2 

1.6. Поняття представництва у цивільному праві зарубіжних країн: 

порівняльний аналіз. 
2 2 
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1.7. Об’єкти цивільного права. 2 2 

1.8 Здійснення і захист цивільних прав. 2 1 

1.9 Позовна давність. 2 1 

1.10 Особисті немайнові права фізичної особи. 2 2 

1.11 Речове право. 2 2 

1.12 Поняття власності та права власності. 2 2 

1.13 Зобов’язальне право. Загальні положення. 2 2 

1.14 Спадкове право 2 2 

1.15 Сімейне право 2 2 

1.16 Право інтелектуальної власності.  2 1 

1.17 Авторське право 2 1 

 Усього за модулем №1  34 28 

 Модуль №2   «Положення про договір. Види договорів»   

2.1 Договірне право. Загальні положення 4 2 

2.2 Договір купівлі-продажу 2 1 

2.3 Правові особливості договорів купівлі-продажу у міжнародній 

торгівлі 

2 1 

2.4 Договір майнового найму 2 1 

2.5 Договір про лізинг 2 1 

2.6 Договір підряду 2 1 

2   2.7 Договір у сфері співпраці (договір про кооперації, договір про 

консорціум) 

2 1 

  2.8    Договір доручення та комісії. Агентський договір у праві Англії 

та США  

2 1 

2.9  Договори про надання права продажу. Дистриб’юторські 

договори. Договір про франчайзинг 

2 1 

2.10    Договір про факторинг 2 1 

2.11    Договір зберігання 2 1 

2.12  Договір страхування 2 1 

2.13 Кредитні та розрахункові правовідносини 2 1 

2.14 З Зобов’язання із необґрунтованого збагачення та ведення чужих 

справ без доручення 

2 1 

2.15 Право неспроможності: порівняльно-правовий аналіз 2 1 

Усього за модулем №2 32 16 

Усього за навчальною дисципліною 66 44 

 

 

 2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Практич. 

заняття 
СРС 

5, 6 семестр 

Модуль №1   «Основні поняття, інститути та джерела цивільного права» 

1.1 Поняття, сутність порівняльного цивільного права 2 2 

1.2 Цивільні правовідносини: загальні положення 2 2 

1.3 Поняття та види джерел цивільного права: порівняльний аналіз. 2 2 
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1.4. Поняття фізичної особи в цивільному праві: порівняльний 

аналіз. 
2 2 

1.5. Поняття юридичної особи в цивільному праві: порівняльний 

аналіз. 
2 2 

1.6. Поняття представництва у цивільному праві зарубіжних країн: 

порівняльний аналіз. 
2 2 

1.7. Об’єкти цивільного права. 2 2 

1.8 Здійснення і захист цивільних прав. Позовна давність. 2 2 

1.9 Особисті немайнові права фізичної особи. 2 2 

1.10 Речове право. 2 2 

1.11 Поняття власності та права власності. 2 2 

1.12 Зобов’язальне право. Загальні положення. 2 2 

1.13 Спадкове право 2 2 

1.14 Сімейне право 2 2 

1.15 Право інтелектуальної власності 2 2 

    1.17 Модульна контрольна робота №1 2 6 

 Усього за модулем №1 34 36 

 Модуль №2   «Положення про договір. Види договорів»   

2.1 Договірне право. Загальні положення 4 2 

2.2 Договір купівлі-продажу 2 2 

2.3 Правові особливості договорів купівлі-продажу у міжнародній 

торгівлі 
2 2 

2.4 Договір майнового найму 2 2 

2.5 Договір про лізинг 2 2 

2.6 Договір підряду 2 2 

2.7 Договір у сфері співпраці (договір про кооперації, договір про 

консорціум) 
2 2 

2.8    Договір доручення та комісії. Агентський договір у праві Англії 

та США  
2 2 

2.9  Договори про надання права продажу. Дистриб’юторські 

договори. Договір про франчайзинг 
2 2 

2.11    Договір зберігання 2 2 

2.12  Договір страхування 2 2 

2.13 Кредитні та розрахункові правовідносини 2 2 

2.14 З Зобов’язання із необґрунтованого збагачення та ведення чужих 

справ без доручення 
2 2 

2.15 Право неспроможності: порівняльно-правовий аналіз 2 2 

2.17 Модульна контрольна робота №2 2 6 

Усього за модулем №2 32 33 

Усього за навчальною дисципліною 66 69 

 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 

Зміст самостійної роботи студента Обсяг 

СРС (год.) 

     5, 6 Семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 45 

2. Підготовка до практичних занять 58 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 12 
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4. Виконання домашнього завдання 8 

Усього за навчальною дисципліною 123 

 

2.4.1. Домашнє завдання 

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується у 5 семестрі, відповідно до 

затвердженних в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 

матеріалу дисциплііни. 

    Виконання ДЗ є важливим етапом по підготовці майбутнього фахівця – юриста- 

міжнародника. Конкретною метотою ДЗ є розвиток мислення, творчіх здібностей студента, 

удосконалення навичок самостійної роботи, пов’язаних з пошуком, систематизацією 

інформації, формування аналітичних вмінь і критично оцінювати досліджуваний науковий і 

фактичний матеріал. 

  Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

   Час, потрібний для виконання ДЗ – 8 годин самостійної роботи. 

  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 3.1. Методи навчання  

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення  дисципліни 

використовуються наступні методи:  

- семінар-дискусія; 

- дидактичні завдання, вирішення практичних задач, робота в малих групах, індивідуальні 

опитування, фронтальне опитування;  

- методи письмового контролю; 

- творчі завдання, тестові завдання, аналітичні завдання, кейс, презентація, рольова гра, 

тощо. 

3.2. Рекомендована література  

Основні рекомендовані джерела  

3.2.1. Конституція України від 28 червня 1996 року. ВВРУ. 1996. № 30. Ст.141.  

3.2.2. Цивільний кодекс України. ВВРУ. 2003. № 40-44. Ст.356.  

3.2.3. Господарський кодекс України. ВВРУ. 2003. № 18-22. Ст.144 

3.2.4. Конвенція ООН «Про позовну давність у міжнародній купівліпродажу товарів» від 14 червня 

1974 року. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_002/print1340283646425998  

3.2.5. Мічурін Є.О., Шишка О.Р. Цивільне право. Альбом схем / За ред. Є.О. Мічуріна. Вид. 4-те, 

перероб. і доп. Х.: Фактор, 2013. 464 с.  

3.2.6. Братель О. Г. Цивільне право України / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко. – К. : Вид. О. С. 

Ліпкан, 2010. – 256 с. 

3.2.7. Вавженчук С. Я. Договірне право : навч. посіб. / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 584 с. 

3.2.8. Гороховська О. В. Єдиний торговий кодекс США як регулятор цивільних і торгових 

правовідносин // Держава та регіони. Серія : Право. — 2014. — № 3. — С. 118-124.  

3.2.9. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учеб. Т. П / Отв. ред. Е.А. Васильев, 

А.С. Комаров. — 5-е изд., перераб. и доп. Том 1.— М.: Международные отношения, 2008. — 

579 с. 

3.2.10. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учеб. Т. П / Отв. ред. Е.А. 

Васильев, А.С. Комаров. — 5-е изд., перераб. и доп. Том 2. — М.: Международные 

отношения, 2008. — 659 с.  
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3.2.11. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман [та ін.] ; за ред.: 

А. П. Гетьман, В. І. Борисова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : 

Право, 2012. – 432 с. 

3.2.12. Договірне право України у схемах і таблицях / ред. С. І. Чорнооченко. – Запоріжжя : 

Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 504 с. 

Додаткові рекомендовані джерела: 

3.2.13. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с франц. В. Захватаев / 

Предисловие А. Довгерт, В. Захватаев / Приложение 1-4: В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. 

– К.: Истина, 2006. – 1008 с.  

3.2.14. Гражданское право Германии : хрестоматия избранных произведений Франца Бернхефта и 

Йозефа Колера / [сост.: Р. С. Куракин, Е. В. Семенова ; пер. с нем. В. М. Нечаева]. Москва : 

РИОР : ИНФРА-М , 2013 — 319.  

3.2.15. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України : навч. посіб. / М. В. Краснова; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Алерта, 2012. – 216 с. 

3.2.16. Крупчан О. Д. Агентський договір : порівняльно-правовий аналіз за законодавством 

України та Республіки Молдова : монографія / О. Д. Крупчан, В. В. Проценко. – К. : НДІ 

приват. права і підприємництва, 2011. – 357 с. 

3.2.17. Пучковська І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання як способи 

захисту прав кредитора в договірному зобов'язанні : навч. посіб. / І. Й. Пучковська. – Х. : 

ФІНН, 2013. – 144 с. 

Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.2.18. Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: http://www.rada.gov.ua  

3.2.19. Офіційний сайт судової влади України URL: https://court.gov.ua/  

3.2.20. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини URL: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

 
 

4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА 
ВМІНЬ. 

4.1. Методи контролю  та схема нарахування балів. 

 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1 

5, 6 семестр  

Мах 

кількість 

балів 

 

Модуль №1,2 

Вид навчальної роботи 
Мах 

кількість балів 

Робота на практичних заняттях (усна відповідь, вирішення 

тестових та практичних завдань) 

40 (сумарна) 

8 б. *5 

 

 

Виконання завдань поточного контролю 10 

Виконання домашнього завдання 8 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи студент має 

набрати не менше 35 балів 

Виконання модульної контрольної роботи 30 

Усього за модулем №1 88 

Екзамен 12 

https://court.gov.ua/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
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Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Робота на 

практичних 

заняттях (усна 

відповідь, 

вирішення тестових 

та практичних 

завдань) 

Виконання 

завдань 

поточного 

контролю 

Виконання та 

захист 

контрольної 

роботи 

 

Виконання 

модульної  

роботи 

8 9-10 8 27-30 Відмінно 

6-7 8 6-7 23-26 Добре 

5 6-7 5 18-22 Задовільно 

менше 5 менше 6 менше 5 менше 18 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю.  

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 

 

 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за 

національною шкалою 

79 – 88 Відмінно 

66 – 78 Добре 

53 – 65 Задовільно 

Менше 53 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить підсумкову семестрову 

модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність екземенаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
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79 - 88 Відмінно  10-12 Відмінно 

66 - 78 Добре  9-10 Добре 

53 - 65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 

 

4.7. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 

студента. 

4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної 

картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
"Порівняльне цивільне право" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 15.01.06 -01-2021 

Стор. 19 із 21 

 

 

4.10. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична 

оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах ( з цієї дисципліни – п’ятий та 

шостий семестри)  з наступним її переведенням в оцінки за національною шкалою ECTS. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесенн
я зміни 

Дата 
введення зміни 

Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
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(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


