
ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 
 

Мета курсу – здобуття комплексних знань з основних принципів та 
інститутів цивільного, торгового, сімейного права, а також цивільного процесу 
України і основних зарубіжних країн (Франції, Німеччини, Англії, США); 
з’ясування спільних і особливих рис приватноправового регулювання і форми 
захисту прав і законних інтересів в цих країнах; формування здібностей 
вирішення практичних правових питань на основі порівняльного аналізу 
національного та зарубіжного законодавства. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Порівняльне цивільне право і процес» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: «Цивільне право», «Цивільне 
процесуальне право», «Порівняльне правознавство». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність коректно використовувати класифікації 
національних правових систем для характеристики основних інститутів 
цивільного права і процесу; спроможність вирішувати складні проблеми 
національного цивільно-правового регулювання з використанням джерел 
зарубіжного цивільного права і процесу.  

Програмні результати навчання: 
знати: структуру цивільного, торгового та сімейного права зарубіжних 

країн, особливостей розвитку цих галузей права; правила застосування правових 
норм та врегулювання спірних правовідносин в Україні та основних зарубіжних 
правових системах; порядок укладання договорів та регулювання захисту 
речових прав в праві України та основних зарубіжних країн; принципів 
врегулювання сімейних та спадкових відносин в Україні та основних зарубіжних 
країнах; особливості побудови судових систем зарубіжних країн та України; 
значення принципів цивільного процесуального права; загальні положення 
позовного провадження, підстави та порядок перегляду судових рішень; 

вміти: застосовувати норми права зарубіжних країн при моделюванні 
способів розв’язання конкретних юридичних ситуацій як з метою вирішення 
практичних питань, так і вдосконалення національного законодавства; надавати 
правову допомогу при проведенні переговорів з метою укладання 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розробляти проекти договорів 
(контрактів) та сприяти їх укладенню на взаємовигідній основі; застосовувати 
норми за правилами ІНКОТЕРМС при укладанні міжнародних торгових та 
господарських договорів; надавати правову допомогу з питань господарського, 
цивільного, торгового, спадкового і сімейного законодавства різних правових 
систем світу, в тому числі і України; аналізувати інститути цивільного 
судочинства і здійснювати їх порівняння з аналогічними українськими 
інститутами. 

володіти: юридичною термінологією, понятійним апаратом 
юриспруденції, загальнонауковою та правничою методологією. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Цивільне право країн світу. Загальна характеристика приватного права 

країн світу. Джерела цивільного права країн світу. Фізичні особи як суб’єкти 
цивільного права країн світу. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права 
країн світу. Об’єкти цивільного права країн світу. Представництво та позовна 



давність в цивільному праві країн світу. Правочини в цивільному праві країн 
світу. Право власності та інші речові права в цивільному праві країн світу. 
Правове регулювання інтелектуальної власності в цивільному праві країн світу. 
Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин: порівняльно-правові 
аспекти. Договірні зобов’язання у цивільному праві країн світу. 

Спадкові та сімейні відносини. Цивільний процес країн світу. Регулювання 
сімейних відносин в Україні та інших країнах світу. Цивільно-правове 
регулювання спадкування у країнах світу. Загальні положення цивільного 
процесу країн світу. Загальна характеристика учасників і доказів в цивільному 
процесі правових систем світу. Позовне провадження у цивільному процесі країн 
світу. Судовий розгляд, заочне і спрощене провадження у цивільному процесі 
країн світу. Судове рішення в цивільному процесі країн світу. Оскарження і 
перегляд судових рішень у цивільному процесі країн світу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
90 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит 
 
 
 


