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Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна є відносно новим для 
вітчизняних юридичних вищих навчальних закладів: воно почало системно 
досліджуватися та викладатися з початку 90-х років ХХ ст. 
Сьогодні порівняльне правознавство є однією з наук, що найбільш динамічно 
розвивається на пострадянському просторі. Багато правників, перш за все теоретиків 
права, займаються складними проблемами взаємодії різних правових систем, 
вивчають їх особливості, досліджують актуальні методологічні питання цієї науки. 
Завдяки їх діяльності формуються потужні наукові школи, засновуються 
спеціалізовані наукові установи, відкриваються кафедри для викладання відповідного 
навчального курсу 

Багатоманітність «правового світу» - одна із яскравих свідчень цінності потенціалів 
світового співтовариства. Кожна країна накопичила й зберегла свої правові концепції, 
традиції правової культури, специфічні інститути. Іх можна знайти і в правотворчій і 
в правозастосувальній і право забезпечувальній сферах. Всюди діють системи 
підготовки юристів і юридичної освіти в цілому. Іншими словами, у кожного народу і 
держави є своя «візитна карточка». З нею знайомиться будь-який чужоземець, 
сприймаючи її реквізити як відомі, так і незрозумілі. Компаративісти ж відносяться 
до цього аналітично, оцінюючи неупереджено або критично.  
В сучасний період домінуюча тенденція до наближення права і національних 
законодавств спонукає шукати передусім їх спільні моменти, використовувати 
прийоми гармонізації, уніфікації тощо. Юридичні відмінності між державами 
виражаються і в специфіці понять, термінів. Без зясування  їх змісту важко зрозуміти 
природу правових систем, їх внутрішніх зв’язків, структурного оформлення правових 
норм.  
Співставлення правових систем, актів і норм дозволяє виявити ще одну відмінність 
між ними. Мається на увазі неоднакові методи правового регулювання однорідних 
суспільних відносин чи суміжних об’єктів правового впливу. 
Національно-правові відмінності слід об’єктивно і ретельно вивчати та оцінювати у 
процесі порівняльного правознавства Неможна проявляти до них необ’єктивність чи 
підвищений критицизм, допускати будь-яке ігнорування. Мова йде про національно-

правове надбання народів і країн, про те спільне і специфічне, що вони привносять у 
спільну правову  базу світу. 
 Мета навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство”: 

• ознайомити студентів з особливостями та загальними тенденціями розвитку 
національних правових систем та їх сімей на підставі їх порівняння; 
• сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 
правознавця, юридичне мислення; 
• навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання для здійснення 
порівняльно-правового аналізу; 
• навчити застосовувати порівняльно-правові дослідження для поглиблення їхніх 
правових знань. 
 

Завдання навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство”: 

• навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх 
спільні ознаки та відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв 
порівняння; 



 3 

• надати студентам правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових 
систем зарубіжних держав; 
• навчити користуватися термінологією, що застосовується в юридичній 
компаративістиці; 
• навчити систематизувати правові знання щодо особливостей різних сімей права та 
здійснювати їх аналіз та узагальнення;  
• навчити на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, 
виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем 
та їх сімей. 
 

Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців. 
Однією з провідних тенденцій розвитку сучасного права є посилення інтеграційних 
процесів, збільшення впливу міжнародного права. Це спонукає до активного 
залучення порівняльно-правових досліджень, спрямованих на пізнання тенденцій, 
закономірностей, особливостей розвитку права у світі, правових традицій, 
визначення місця національної правової системи серед інших. Порівняльне 
правознавство як галузь юридичної науки має специфічні предмет та метод наукового 
дослідження: мету, завдання,функції та структуру. Його загальна частина містить 
теоретико-методологічні засади порівняльно-правового аналізу сучасних правових 
систем світу як основного об’єкту дослідження. Особлива частина проявляє 
можливості використання порівняльно-правового методу у різних галузях юридичної 
науки та законодавства. Порівняльне правознавство має важливе значення для 
сучасної юридичної освіти. У програмах провідних університетів світу нині 
викладаються навчальні курси “Вступ до порівняльного правознавства”, 

“Порівняльне правознавство” тощо 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі. 
Дисципіна «Порівняльне правознавство» вивчається після вивчення навчальних 
дисциплін «Теорія держави і права», «Історія держави і права зарубіжних країн», а її 
вивчення передує «Філософія права», «Історія вчень про державу і право». 
Вимоги до знань та умінь 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  
Знати: 
- особливості та загальні тенденції розвитку правових систем та їх сімей на підставі їх 
порівняння, формування вмінь застосування теоретичних знань для здійснення 
порівняльно-правового аналізу. 
-  правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем зарубіжних 
держав;  
 

Вміти: 
- здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та 
відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння;  
-  користуватися термінологією, що застосовується в юридичній компаративістиці; 
- систематизувати правові знання щодо особливостей різних сімей права, аналізувати 
їх та узагальнювати;  
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- на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти 
загальні тенденції розвитку національних правових систем та їх сімей;  
- на підставі застосування порівняльно-правових досліджень, виявляти процеси 
взаємовпливу національних правових систем різних країн, а також систем 
міжнародного та внутрішньодержавного права 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 
сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 
знання для розв’язання нестандартних завдань та 
проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 
 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 
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ІІ. Тематичний план дисципліни 

 

 Курс_____5_______ Семестр______1______ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі___120____________ 

 

Теми 

ле
к-

ції 
(Л
) 

се
мі
на
р. 
за
н. 
(С
З) 

пр
ак
т., 
ла
б. 
за
н. 
(П
З, 
ЛЗ
) 

ін
д.-
ко
нс. 
ро
б. 
(І
КР
) 

са
м. 
ро
б. 
ст
уд
. 

(С
РС
) 

фор
-ма 
кон
тро
лю 

Пр
имі
тка 

1. Поняття та предмет порівняльного 
правознавства 

2 1   10 ср  

2. Загальний огляд правових систем світу 4 1   10 уо  

3 Деякі проблеми правового регулювання в 
зарубіжних країнах 

2 2   10 уо  

4 Адміністративне право зарубіжних країн 4 2   10 уо  

5 Особливості регулювання цивільно-

правових відносин в зарубіжних країнах 

4 2   10 уо  

6 Зобов’язальне право зарубіжних країн 2 2   10 пк  

7    Торгове (господарське) право зарубіжних 
країн 

4 2   10 уо  

8 Сімейне право зарубіжних країн 4 2   10 уо  

 Всього: 26 14   80   

Форми контролю: усне опитування – Уо 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

                               колоквіум - К 

 

ІІІ. Зміст дисципліни за темами 

Тема:  1.Поняття та предмет порівняльного правознавства 

 

Джерела права зарубіжних країн: поняття та види. Особливості джерел права країн 
системи загального права: Англії та США. Особливості джерел права інших країн: 
Франції, Німеччини, Австрії. Роль і значення звичаїв і звичаєвостей, судової 
практики в регулюванні права зарубіжних країн. Поняття та способи уніфікації норм 
права у країнах англо-американської та континентальної цивільно-правової  системи. 
Предмет загального порівняльного правознавства. 
 Правові системи світу. Загальна характеристика правових систем. Співвідношення 
понять “система права”, “правова система” і “система  
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законодавства”. Юридичні компаративістські дослідження: проблеми теорії та 
методології. Порівняльне правознавство: методологічне значення. Основні правові 
системи сучасності. 
 

Тема: 2.Загальний огляд правових систем світу. 
 

Поняття правової сім’ї та її основні складові. Рецепція римського приватного права: 
поняття, форми та види. Основні правові системи сучасного світу, тенденції їх 
розвитку. Загальна характеристика англо-американської правової системи. Загальна 
характеристика континентальної правової  системи. Загальні ознаки інших правових 
систем (патріархальна; традиційна; далекосхідна; центральноєвропейська; 
східноєвропейська тощо). Поняття правової системи та її види. Складові цивільно-

правової системи. 
 

Тема: 3.Деякі проблеми правового регулювання в  
зарубіжних країнах на сучасному етапі 

 

Недоговірні зобов’язання в різних державах. Зобов’язання, що виникають внаслідок 
заподіяння шкоди. Поняття деліктного зобов’язання. Загальні підстави 
відповідальності за заподіяння шкоди в різних державах. Система зобов’язань, що 
виникають внаслідок заподіяння шкоди. Відповідальність за шкоду, заподіяну 
джерелом підвищеної небезпеки в різних державах. Відповідальність за шкоду, 
заподіяну незаконними актами влади. Відповідальність за шкоду при пошкодженні 
здоров’я і заподіянні смерті громадянина. Відповідальність за шкоду, заподіяну 
неповнолітніми. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним 
недієздатним, а також громадянином, нездатним зрозуміти значення своїх дій 
Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. 
 

Тема: 4. Адміністративне право зарубіжних країн. 
 

Держава як учасник відносин у сфері адміністрування. Поняття «належне 
управління» у системі англо-американської правової сім’ї. Кодекси поведінки 
державних службовців. Особливості розгляду адміністративних справ у судах 
Франції. 
 

Тема: 5. Особливості регулювання цивільно-правових  
відносин в зарубіжних країнах 

 

 Фізична особа у цивільному праві зарубіжних країн. Цивільна правоздатність 
громадян за законодавством різних держав. Обсяг діє- і правоздатності фізичної 
особи в різних державах Встановлення юридичного факту: безвісти відсутність та 
оголошення померлим за законодавством різних країн. Виникнення і припинення 
правоздатності, її характерні риси: рівність, реальність і гарантованість. 
Співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного   права. Місце 
проживання фізичної особи, його юридичне значення. Порядок, умови і правові 
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наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім. Порядок, умови і правові 
наслідки оголошення громадянина померлим. Опіка та піклування. 
 

Тема: 6. Зобов’язальне право зарубіжних країн 

 

 Поняття зобов’язання у цивільному праві України та інших держав. Загальні 
положення про зобов’язання у цивільному праві зарубіжних країн. Договір у 
цивільному праві різних країн (поняття, види, структура, зміст договору).Укладення 
договору в цивільному праві різних країн. Суб’єкти, об’єкти і зміст зобов’язання. 
Особливості зобов’язальних правовідносин як різновиду цивільних правовідносин. 
Значення зобов’язань у цивільному обороті в умовах переходу до ринкової 
економіки. Система зобов’язань. Види зобов’язань. Договірні і позадоговірні 
зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Угоди, договори, адміністративні 
акти. Заподіяння шкоди іншій особі. Інші підстави виникнення зобов’язань Сторони в 
зобов’язанні. Множинність осіб у зобов’язаннях. Солідарні, часткові і субсидіарні 
зобов’язання. Регресне зобов’язання. Зобов’язання на користь третьої особи. 
Зобов’язання, пов’язані з особою боржника або кредитора. Зміна сторін у 
зобов’язанні. Поступка перед вимогою та переведення боргу. 
 

Тема 7 Торгове (господарське) право 

Історія розвитку та загальна характеристика галузі. Суб’єкти торгового 
(господарського) права. Правовий статус комерсантів та інших торговельних агентів. 

Інші види суб’єктів торгового (господарського) права зарубіжних країн. Умови 
здійснення підприємницької діяльності 
 

Тема 8. Сімейне право зарубіжних країн. 
 Особливості сімейного права як окремої галузі, її місце в системі права України. 
Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. 
Предмет, метод, принципи сімейного права. Загальна характеристика моногамної 
сім’ї. Національні українські традиції сім’ї та шлюбу. Традиції інших народів щодо 
укладення шлюбу. Поняття сім’ї в сучасній юридичній науці та соціології. Поняття і 
види сімейних правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. 
Поняття актів громадянського стану. Органи реєстрації актів громадянського стану та 
їх компетенція. Загальні правила реєстрації актів громадянського стану. Реєстрація 
народження; реєстрація смерті; реєстрація шлюбу; реєстрація припинення шлюбу; 
реєстрація встановлення батьківства. Порядок і реєстрація зміни імені, по батькові і 
прізвища громадянина. 
 

 

IV. Плани лекцій 

 

Тема:  1.Поняття та предмет порівняльного правознавства 

1. Загальна характеристика порівняльного правознавства.  
2. Метод, принципи та функції порівняльного правознавства, 
3. Історія виникнення та розвитку порівняльного правознавства, 
4. Поняття та класифікація правових систем світу. 

https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/istoriya-rozvitku-zagalna-harakteristika-31445.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/inshi-vidi-subektiv-torgovogo-gospodarskogo-31447.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/umovi-zdiysnennya-pidpriemnitskoji-31448.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/umovi-zdiysnennya-pidpriemnitskoji-31448.html
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Література: 1,4,5,7,8,20 

 

Тема: 2.Загальний огляд правових систем світу. 
1. Романо-германська правова сім’я. 
2.  Наближення правопорядків в країнах Європейського Союзу. 
3.  Англо-американська сім’я чи система «загального права».  
4. Особливості правової системи Мексики та інших Латиноамериканських країн.  
5. Мусульманське право.  
6. Правові системи країн Далекого Сходу.  
7. Правові системи Африки. 
Література: 1,6,13,25,47,50 

 

Тема: 3.Деякі проблеми правового регулювання в зарубіжних країнах на сучасному 
етапі 
1. Поняття та трансформація права. 
2.  Поняття та структура національної правової системи в зарубіжних країнах. 
Література: 3,6,8,11,23,51 

 

Тема: 4. Адміністративне право зарубіжних країн. 
1. Адміністративне право Франції. 
2.  Адміністративне право ФРН.  
3. Адміністративне право Італії.  
4. Адміністративне право англо-американських країн 

Література: 4,6,7,17,19,21,25,27,36,44 

 

Тема: 5. Особливості регулювання цивільно-правових відносин в зарубіжних країнах 

1. Поняття та джерела цивільного права країн «загального» та романо-германського 
права. 
2. Суб’єкти цивільного права: правовий статус фізичних осіб; юридичні особи; 
держава як суб’єкт цивільно-правових відносин. 
3. Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн 

Література: 3,5,9,13,15,19,24,28,31,33 

 

Тема: 6. Зобов’язальне право зарубіжних країн 

1. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. 
2.  Поняття та умови дійсності договору. Виконання зобов’язань.  
3. Наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.  
4. Способи забезпечення зобов’язань 

Література: 5,7,9,15,17,26,28,35,37 

 

Тема 7 Торгове (господарське) право. 

1.Історія розвитку та загальна характеристика галузі. 
2.Суб’єкти торгового (господарського) права Правовий статус комерсантів та інших 
3.торговельних агентів. 

4.Інші види суб’єктів торгового (господарського) права зарубіжних країн. 

5.Умови здійснення підприємницької діяльності. 

https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/istoriya-rozvitku-zagalna-harakteristika-31445.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/inshi-vidi-subektiv-torgovogo-gospodarskogo-31447.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/umovi-zdiysnennya-pidpriemnitskoji-31448.html
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Література:4,8,18,25,34,41,50 

 

Тема 8. Сімейне право зарубіжних країн. 
1. Поняття шлюбу та умови його у кладення.  
2. Особисті відносини між подружжям за національним правом різних країн. 
3.  Майнові права та обов’язки подружжя за правом різних країн.  
4. Розірвання шлюбу за національним правом різних країн. 
Література: 1,2,5,6,7,8,9,11,15 

 

V. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

        Визначаючи місце і роль семінару  як однієї з форм навчального процесу у вищій 
школі, важливо визначити характер, способи взаємозв’язку між семінаром і лекцією, 
семінаром і самостійною роботою студентів. 
 Форма семінару визначається змістом теми, наявністю певної літератури, 
рівнем підготовки студентів тієї чи іншої групи. Вона повинна сприяти 
найповнішому розкриттю змісту і структури обговорюваних на ньому тем. 
 Мета семінарських занять – надати допомогу студентам у глибшому засвоєнні 
основних теоретичних положень курсу, вироблені у них вміння правильного 
застосування основних положень у практичній роботі. 
 При підготовці до семінарського заняття студент повинен вивчити конспект 
теми, ознайомитися з рекомендованою літературою, відповідними нормативними 
документами, зробити нотатки з цього матеріалу. 
 Студенти можуть доповнювати один одного, аргументовано заперечувати 
судження опонента, мати і доводити власну думку. Це створює дискусійну ситуацію 
на семінарі, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу. 
 З окремих питань рекомендуємо студентам написати реферати, які доцільно 
заслуховувати на заняттях. Кращі можна удосконалювати і виступати з ними на 
засіданнях правничого гуртка, студентських науково-теоретичних конференціях. 
 

Тема:  1.Поняття та предмет порівняльного правознавства 

1. Загальна характеристика порівняльного правознавства.  
2. Метод, принципи та функції порівняльного правознавства, 
3. Історія виникнення та розвитку порівняльного правознавства, 
4. Поняття та класифікація правових систем світу. 
Література: 1,4,5,7,8,20 

 

Тема: 2.Загальний огляд правових систем світу. 
1. Романо-германська правова сім’я. 
2.  Наближення правопорядків в країнах Європейського Союзу. 
3.  Англо-американська сім’я чи система «загального права».  
4. Особливості правової системи Мексики та інших Латиноамериканських країн.  
5. Мусульманське право.  
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6. Правові системи країн Далекого Сходу.  
7. Правові системи Африки. 
Література: 2,3,6,11,15,34,36,39,41,43,51 

 

Тема: 3.Деякі проблеми правового регулювання в зарубіжних країнах на сучасному 
етапі 
1. Поняття та трансформація права. 
2.  Поняття та структура національної правової системи в зарубіжних країнах. 
Література: 1,2,6,15,18,17,19,20, 
 

Тема: 4. Адміністративне право зарубіжних країн. 
1. Адміністративне право Франції. 
2.  Адміністративне право ФРН.  
3. Адміністративне право Італії.  
4. Адміністративне право англо-американських країн 

Література: 3,8,9,11,15,21,25,37,39,42,47,49 

 

Тема: 5. Особливості регулювання цивільно-правових відносин в зарубіжних країнах 

1. Поняття та джерела цивільного права країн «загального» та романо-германського 
права. 
2. Суб’єкти цивільного права: правовий статус фізичних осіб; юридичні особи; 
держава як суб’єкт цивільно-правових відносин. 
3. Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн 

Література:2,6,12,14,15,36,37,45,48,51 

 

Тема: 6. Зобов’язальне право зарубіжних країн 

1. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. 
2.  Поняття та умови дійсності договору. Виконання зобов’язань.  
3. Наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.  
4. Способи забезпечення зобов’язань 

 

Література: 1,2,10,14,17,27,29,46,48 

 

Тема 7 Торгове (господарське) право 

1.Історія розвитку та загальна характеристика галузі 
2.Суб’єкти торгового (господарського) права Правовий статус комерсантів та інших 
3.торговельних агентів 

4.Інші види суб’єктів торгового (господарського) права зарубіжних країн 

5.Умови здійснення підприємницької діяльності 
Література:4,8,18,25,34,41,50 

 

Тема 8. Сімейне право зарубіжних країн. 
1. Поняття шлюбу та умови його у кладення.  
2. Особисті відносини між подружжям за національним правом різних країн. 
3.  Майнові права та обов’язки подружжя за правом різних країн.  
4. Розірвання шлюбу за національним правом різних країн. 

https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/istoriya-rozvitku-zagalna-harakteristika-31445.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/inshi-vidi-subektiv-torgovogo-gospodarskogo-31447.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/umovi-zdiysnennya-pidpriemnitskoji-31448.html
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Література: 1,5,8,11,17,19,25,29,38, 
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VІ. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота студентів організовується і проводиться викладачами. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 
у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента 
забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 
дисципліни : підручник, навчальні та методичні посібники і методичні розробки 
кафедри, практикум тощо. 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття вміння 
поглиблювати свої знання шляхом особистого пошуку та формування у них 
зацікавленості до творчого підходу при опрацюванні навчального матеріалу з цієї 
дисципліни, вміння користуватися рекомендованою літературою, міжнародно-

правовими нормами та угодами, аналізувати прочитане у вигляді тез та конспекту, 
написання рефератів. Особливо ці вимоги стосуються підготовки студентів до 
семінарських занять. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом 
для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 
контроль. 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим 
чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами 
знань та їх реалізації в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС з дисципліни “Порівняльне цивільне та торговельне право” — сприяти 
засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як 
особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні 
систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 
підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 
систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань і 
творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета. 

Зміст СРС визначається навчальною програмою дисципліни, а також різними 
методичними матеріалами. 

Основні форми СРС: 
1. Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел за темою лекції. 
2. Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, робота 

з нормативно-правовими джерелами, науковою і спеціальною літературою, 
опрацювання матеріалу за першоджерелами. 

3. Підготовка до практичних занять. 
4. Розв’язання ситуаційних задач. 
5. Підготовка до різних форм поточного контролю. 
6. Виконання реферату за заданою проблематикою. 
7. Підготовка до контрольної роботи. 
Важливе місце у СРС студентів відіграють лекції. Лекції слугують тим 

підґрунтям та інструментом, що спрямовують студентів у найбільш раціональному 
напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та надають йому знання в обсязі, 
необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни, 
роз’яснюють найбільш складні поняття та положення навчальної дисципліни. Плідна 
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робота студентів на лекціях є запорукою подальшого успішного оволодіння 
необхідним масивом знань, що сприятиме формуванню із студента фахівця з 
необхідним рівнем знань і навичок. Належне ведення конспекту під час лекції 
сприятиме збереженню необхідної інформації та дасть змогу в подальшому 
проаналізувати її. 

Робота над конспектами лекцій 

При підготовці до практичних занять студент уважно читає складений ним 
конспект лекції та аналізує повторно отримувану інформацію. При опрацюванні 
матеріалу лекції він звіряє наявність викладеного на лекції та законспектованого 
матеріалу із планом практичного заняття, що знаходиться у навчально-методичному 
комплексі та методичних матеріалах для практичних занять з вибраної дисципліни. 

За відсутності у конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповне розкриття 
того чи іншого питання лекції або винесенні їх на самостійне опрацювання чи 
написання реферату, доповіді зобов’язує студента використовувати рекомендовані 
підручники, навчальні посібники та нормативно-правові акти. 

Вивчення навчального матеріалу підручників, навчальних посібників, робота з 
нормативно-правовими джерелами, опрацювання матеріалу за першоджерелами,   
науковою і спеціальною літературою. 

Працювати із підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим 
джерелами, науковою і спеціальною літературою необхідно так, щоб отримати з них 
максимум теоретичних знань і необхідної інформації. При роботі з цими джерелами 
студент, у першу чергу, повинен ознайомитись із їх змістом, щоб визначити, чи 
необхідно опрацьовувати це джерело і чи стосується воно навчального курсу, що 
вивчається, і лише після цього добирає необхідний для вивчення матеріал з цього 
джерела (глави, розділи та ін.). При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати зміст 
питання, що вивчається, не уникаючи при цьому визначення сутності незрозумілих 
чи незнайомих слів, термінів та їх змісту у словниках, довідниках, контексті речення. 
Вивчаючи матеріал за підручником, навчальним посібником, науковою і спеціальною 
літературою, необхідно аналізувати вивчене із прослуханою та законспектованою 
лекцією, робити логічні висновки, відмічати незрозумілі положення з метою їх 
подальшого з’ясування на практичному занятті. Тому під час опрацювання студентом 
матеріалу за підручником, навчальним посібником, нормативно-правовими актами 
бажано і необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень 
(підкреслювання, позначки на полях книги чи нормативно-правового акта, виписки, 
позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів і нормативно-

правових джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на 
окремих сторінках тощо) та фіксації опрацьованого матеріалу. Крім того, у роботі із 
науковою та спеціальною літературою студент може отримати посилання на джерела 
не вказані в навчально-методичному комплексі, що є, безперечно, цінним для 
самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу. 

Мета практичних занять полягає у закріпленні і поглибленні набутих 
теоретичних знань студентів, опануванні навичками застосування цих знань при 
вирішенні конкретних процесуальних ситуативних питань, контролі засвоєння 
матеріалу, стимулювання самостійної роботи над вивченням навчальної дисципліни, 
засвоєння основних  положень і вивчення специфіки галузі права. 
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Основою для підготовки до практичних занять є методичні матеріали. 
Тематичним планом передбачено практичні заняття з основних тем дисципліни. На 
практичних заняттях використовуються різні форми та методи контролю знань 
студентів: усне опитування, дискусія, реферативні повідомлення та їх обговорення, 
вирішення практичних завдань, тестовий контроль. 

При підготовці до практичних занять та у процесі самостійної роботи значну 
допомогу може надати використання різноманітних технічних засобів і технологій 
(комп’ютер, відеотехніка, мережа Інтернету, інформаційні банки даних). Найбільш 
зручним для використання у навчальному процесі є комп’ютер, оскільки він 
допомагає здійснювати пошук і систематизацію необхідної інформації, мінімізує 
витрати часу на такі дії, оптимізує самостійну роботу студентів, надає доробкам 
студентів закінченого і естетичного вигляду. 

Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів з основних і 
найбільш актуальних тем дисципліни, де на основі аналізу та узагальнення наукового 
матеріалу порівнюються різні погляди науковців на певну проблему і визначається 
власна позиція студента з викладом відповідних аргументів. 

Реферат має бути належним чином оформлений. На титульній сторінці студент 
зазначає назву вузу, кафедри, повну назву теми реферату, своє прізвище та ініціали, а 
також вчену ступінь, звання, прізвище та ініціали наукового керівника, місце та рік 
написання реферату. 

Для підготовки реферату студент повинен скласти план, який розкриває зміст 
вибраної теми. План реферату, як правило, містить вступ, в якому коротко 
обґрунтовується актуальність теми, основні питання, що розкривають зміст теми 
реферату, висновки, де формулюються оцінки та пропозиції. 

Викладення матеріалу повинно бути стислим, точним, послідовним, 
самостійним. Механічно переписані роботи оцінюються незадовільно і повертаються 
студентові для повторного виконання. У кінці реферату обов’язково наводиться 
список використаних джерел. 

При написанні реферату слід робити посилання із зазначенням 

прізвища та ініціалів автора або авторів, назви книги або статті, місця і року 
видання, сторінки наведеної цитати. 

Обсяг реферату — 10–15 сторінок рукописного тексту або 6–8 сторінок 
машинописного чи комп’ютерного набору на папері формату А4. 

 

 

Тема:  1.Поняття та предмет порівняльного правознавства 

1. Джерела права зарубіжних країн: поняття та види. 
2. Особливості джерел права країн системи загального права: Англії та США. 
3. Особливості джерел права інших країн: Франції, Німеччини, Австрії. 
4. Роль і значення звичаїв і звичаєвостей, судової практики в регулюванні права 
зарубіжних країн. 
5. Поняття та способи уніфікації норм права у країнах англо-американської та 
континентальної цивільно-правової  системи. 
 

Теми рефератів:  
1. Предмет загального порівняльного правознавства. 
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2. Правові системи світу. 
3. Загальна характеристика правових систем. 
4. Співвідношення понять “система права”, “правова система” і “система  
законодавства”. 

5. Юридичні компаративістські дослідження: проблеми теорії та методології. 
6. Порівняльне правознавство: методологічне значення. 
7. Основні правові системи сучасності. 
 

Тести 

1.Порівняльно-історичне правознавство було прийнято в такому століття: 
а) ХІХ 

б) VII 
в) VXI 
2.Скільки є етапів розвитку порівняльного правознаства? 

а) 10 

б) 5 

в) 6 

3.Нинішній стан розвитку порівняльного правознаства зумовлено тим що? 

а) Кожна держава повинна підкорятися президентові. 
б) Кожна держава має своє право. 
в) Кожна держава є унітарною. 
4.Які функції виконує порівняльне правознавство? 

а) Пізнавальну, інформаційну, виховну. 
б) Виховну, аналітичну, пізнавальну. 
в) Інформаційну, пізнавальну ,аналітичну. 
5.Які два поняття розрізняють правової системи розрізняють в юридичній 

компаративістиці? 

а) вузькому і широкому значенні. 
б) довгому і широкому значенні. 
в) вузькому і довгому значенні. 
Література: 1,4,5,7,8,20 

 

Тема: 2.Загальний огляд правових систем світу. 
1. Поняття правової сім’ї та її основні складові. 
2. Рецепція римського приватного права: поняття, форми та види. 
3. Основні правові системи сучасного світу, тенденції їх розвитку. 
4. Загальна характеристика англо-американської правової системи. 
5. Загальна характеристика континентальної правової  системи. 
6. Загальні ознаки інших правових систем (патріархальна; традиційна; далекосхідна; 
центральноєвропейська; східноєвропейська тощо). 
7. Поняття правової системи та її види. Складові цивільно-правової системи. 
Теми рефератів:  
1. правова сім’я та її основні складові. 
2. Країни англоамериканської правової системи. 
3. Країни континентальної правової системи. 
4. Загальна характеристика континентальної правової    системи. 
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5. Загальна характеристика англо-американської правової системи. 
6. Загальна характеристика патріархальної правової системи. 
7. Загальна характеристика традиційної правової системи. 
Тести 

1. Дуалізм приватного права — це: 
а) відокремлення норм, які регулюють комерційну (торгову) 
діяльність, від загальних норм цивільного права; 
б) коли норми торгового обороту підпорядковані цивільному праву та вмонтовані в 
його систему. 
2. Цивільно-правова система (сім’я) — це: 
а) об’єднання кількох держав за ознакою єдності основних закономірностей 
цивільно-правового регулювання суспільних відносин, що здійснюється в них; 
б) структура цивільного права (розподіл норм за окремими правовими інститутами 
(підгалузями). 
3. Рецепцією у праві називають: 
а) запозичення однією державою більш розвиненого права іншої держави; 
б) сукупність поглядів на цивільне право, знань про нього й практику його 
застосування; 
в) характер відносин держави й особи; сукупність засобів впливу на суспільні 
відносини. 
4. Пряма (безпосередня) рецепція — це: 
а) запозичення окремих ідей, принципів, положень з правової системи певної країни, 
яка вже запозичила їх з римського приватного права, тобто застосувала рецепцію 
раніше; 
б) безпосереднє сприйняття ідей, правових пам’яток римського приватного права 
певною цивілізацією; 
в) запозичення принципів римського приватного права у процесі правотворчості, при 
офіційному проголошенні відмови від застарілого права. 
5. Як іншими словами називається традиційне право: 
а) західне; 
б) звичаєве; 
в) європейське. 
6. Які країни належать до центральноєвропейської системи 

права: 
а) Угорщина, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія, Хорватія; 
б) Океанія, Індокитай, Індонезія, Заїр, Індія, Малайзія, деякі країни Африки; 
в) Англія, США, Австралія, Канада, Нова Зеландія, частково Індія. 
Література [13; 15; 18; 28; 30] 
 

Тема: 3.Деякі проблеми правового регулювання в зарубіжних країнах на сучасному 
етапі 
1. Недоговірні зобов’язання в різних державах. 
2. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 
3. Поняття деліктного зобов’язання. 
4. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди в різних державах. 
5. Система зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 
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6. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки в різних 
державах. 
7. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними актами влади. 
8. Відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров’я і заподіянні смерті 
громадянина. 
9. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми. 
10. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним 

недієздатним, а також громадянином, нездатним зрозуміти значення своїх дій. 
11. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. 
Теми рефератів:  
1. Недоговірні зобов’язання у різних державах. 
2. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 
3. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди в різних державах. 
4. Відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров’я і заподіянні смерті 
громадянина. 
Тести 

1. Чи може бути особа, яка заподіяла шкоду, звільнена від її відшкодування за 
Цивільним кодексом України та Російської Федерації: 
а) так; 
б) ні. 
2. Чи має право особа вимагати відшкодування моральної шкоди, якщо справу 
закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування за законодавством 
Франції: 
а) так; 
б) ні. 
3. Чи будуть законні представники відшкодувати шкоду, завдану малолітньою 
особою, в разі досягнення нею повноліття за Цивільним кодексом України: 
а) так; 
б) ні. 
4. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми 
батьками (усиновлювачами), опікунами за Цивільним кодексом Франції: 
а) у частці, що визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду; 
б) солідарно. 
5. Чи будуть батьки, позбавленні батьківських прав, відшкодовувати шкоду, 
заподіяну їхніми дітьми за Цивільним кодексом України: 
а) так; 
б) ні. 
Література: 1,2,5,10,15,17,19,20,21,24,28,34,45,48,50 

 

Тема: 4. Адміністративне право зарубіжних країн. 
Держава як учасник відносин у сфері адміністрування. 
1. Поняття «належне управління» у системі англо-американської правової сім’ї. 
2. Кодекси поведінки державних службовців. 
3. Особливості розгляду адміністративних справ у судах Франції. 
Теми рефератів:  
1.Держава як учасник відносин у сфері адміністрування. 
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2. Поняття «належне управління» у системі англо-американської правової сім’ї. 
3. Кодекси поведінки державних службовців. 
4. Особливості розгляду адміністративних справ у судах Франції. 
 

Тести: 
1. Чи є випадки, коли шкода, заподіяна джерелом підвищеної небезпеки, не буде 
відшкодована за законодавством Німеччини: 
а) так; 
б) ні. 
2. Чи може держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою 
органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, подати 
регресний позов до цієї особи: 
а) так; 
б) ні. 
3. Чи може груба необережність потерпілого, яка сприяла виникненню або 
збільшенню шкоди, впливати на зменшення розміру відшкодування: 
а) так; 
б) ні. 
4. До якого виду відповідальності належить відповідальність, 
що настає в разі заподіяння шкоди: 
а) договірна; 
б) недоговірна; 
в) регресна. 
Література: 1,5,8,15,19,20,29,50 

 

Тема: 5. Особливості регулювання цивільно-правових відносин в зарубіжних країнах 

1. Фізична особа у цивільному праві зарубіжних країн. 
2. Цивільна правоздатність громадян за законодавством різних держав. 
3. Обсяг діє- і правоздатності фізичної особи в різних державах 

4. Встановлення юридичного факту: безвісти відсутність та оголошення померлим за 
законодавством різних країн. 
5. Виникнення і припинення правоздатності, її характерні риси: рівність, реальність і 
гарантованість. 
6. Співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного   права. 
7. Місце проживання фізичної особи, його юридичне значення. 
8. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім. 
Порядок, умови і правові наслідки оголошення громадянина померлим. 
9. Опіка та піклування. 
 

Теми рефератів:  
1. Фізична особа у цивільному праві зарубіжних країн. 
2. Цивільна правоздатність громадян за законодавством різних  держав. 
3. Обсяг діє- і правоздатності фізичної особи в різних державах. 
4. Визнання особи безвісти відсутнім чи оголошення його померлим за 
законодавством різних держав. 
Тести 
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1. В якій державі поняття “правосуб’єктність” розуміється 

в трьох значеннях: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність: 
а) ФРН; 
б) США; 
в) Англія. 
2. Коли особу можна оголосити померлою за законодавством 

Німеччини: 
а) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування 
протягом трьох років; 
б) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування 
протягом п’яти років; 
в) якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування 
протягом десяти років. 
3. В якій державі питання про безвісну відсутність та оголошення особи померлою не 
вирішуються в окремому провадженні: 
а) Україна; 
б) Німеччина; 
в) США; 
г) Англія; 
д) Росія. 
4. В якій державі повноліття настає в день закінчення 18-го року життя: 
а) Україна; 
б) Німеччина; 
в) США; 
г) Англія; 
д) Росія; 
е) Франція. 
5. В якій державі діти до завершення 7-ми років життя є абсолютно недієздатні: 
а) Україна; 
б) Німеччина; 
в) США; 
г) Англія; 
д) Росія; 
е) Франція. 
Література: 3,6,9,11,14,19,44,47,48,50 

 

Тема: 6. Зобов’язальне право зарубіжних країн 

1. Поняття зобов’язання у цивільному праві України та інших держав. 
2. Загальні положення про зобов’язання у цивільному праві зарубіжних країн. 
3. Договір у цивільному праві різних країн (поняття, види, структура, зміст договору). 
4. Укладення договору в цивільному праві різних країн. 
5. Суб’єкти, об’єкти і зміст зобов’язання. 
6. Особливості зобов’язальних правовідносин як різновиду цивільних правовідносин. 
7. Значення зобов’язань у цивільному обороті в умовах переходу 

до ринкової економіки. 
8. Система зобов’язань. Види зобов’язань. Договірні і позадоговірні зобов’язання. 
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9. Підстави виникнення зобов’язань. 
10. Угоди, договори, адміністративні акти. 
11. Заподіяння шкоди іншій особі. Інші підстави виникнення зобов’язань. 
12. Сторони в зобов’язанні. Множинність осіб у зобов’язаннях. 
13. Солідарні, часткові і субсидіарні зобов’язання. 
14. Регресне зобов’язання. 
15. Зобов’язання на користь третьої особи. 
16. Зобов’язання, пов’язані з особою боржника або кредитора. 
17. Зміна сторін у зобов’язанні. Поступка перед вимогою та переведення боргу. 
 

Теми рефератів:  
1. Поняття зобов’язання в цивільному праві України та інших  держав. 
2. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн. 
3. Договір у цивільному праві різних країн (поняття, види, струк- 

тура, зміст договору). 
4. Укладення договору в цивільному праві різних країн. 
Тести 

1. Зобов’язання — це: 
а) система норм, що регулює відносини, які складаються у зв’язку 

з утворенням, діяльністю і ліквідацією юридичних осіб; 
б) сукупність правових норм, що регулюють на засадах диспозитивності, юридичної 
рівності та ініціативи сторін, відносини між приватними особами (тобто, між 
особами, що не є фігурантами держави) з метою задоволення матеріальних і 
духовних  потреб громадян та захисту їхніх інтересів; 
в) таке цивільне правовідношення, в силу якого одна особа (кредитор) має право 
вимагати від іншої особи (боржника) здійснення певних дій або утримання від 
здійснення певної дії, а боржник зобов’язаний цю вимогу виконати. 
2. Суб’єктами зобов’язання в усіх державах є: 
а) кредитор і боржник; 
б) позивач і відповідач; 
в) потерпілий та обвинувачений. 
3. Суб’єктами зобов’язання за законодавством України та 

Англії можуть бути: 
а) лише фізичні та юридичні особи; 
б) фізичні особи та юридичні особи, держава та інші соціальні утворення; 
в) фізичні особи, крім іноземних громадян, юридичні особи, крім 

філій, представництв, держава та інші соціальні утворення. 
4. Часткові зобов’язання — це коли: 
а) є основний кредитор або боржник і додатковий кредитор (боржник); 
б) кожному кредитору у повному обсязі належить право вимоги, 
а кожен з боржників повинен виконати зобов’язання у повному обсязі; 
в) кожен боржник повинен виконати зобов’язання в певній частині, а кожен кредитор 
має право вимагати виконання певної частки зобов’язання. 
5. Солідарні зобов’язання — це коли: 
а) є основний кредитор або боржник і додатковий кредитор (боржник); 
б) кожному кредитору у повному обсязі належить право вимоги, 
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а кожен з боржників повинен виконати зобов’язання у повному обсязі; 
в) кожен боржник повинен виконати зобов’язання в певній частині, а кожен кредитор 
має право вимагати виконання певної частки зобов’язання. 
6. Субсидіарні зобов’язання — це коли: 
а) є основний кредитор або боржник і додатковий кредитор (боржник); 
б) кожному кредитору у повному обсязі належить право вимоги, 
а кожен з боржників повинен виконати зобов’язання у повному обсязі; 
в) кожен боржник повинен виконати зобов’язання в певній частині, а кожен кредитор 
має право вимагати виконання певної частки зобов’язання. 
7. Об’єктами зобов’язальних правовідносин можуть бути: 
а) речі, що можуть бути відчужені; 
б) дії з передання майна, виконання робіт (або утримання від здійснення дій) тощо 
або бездіяльність; 
в) особисті немайнові права, які пов’язанні з майновими. 
8. До якого виду відповідальності належить відповідальність, 
що настає в разі заподіяння шкоди: 
а) договірна; 
б) недоговірна; 
в) регресна. 
9. Зобов’язання, в яких є один боржник і один кредитор називаються: 
а) простим; 
б) складним. 
10. Зобов’язання є одним з видів: 
а) цивільних правовідносин; 
б) цивільно-правових норм; 
в) цивільної відповідальності. 
Література: 9,11,15,19,20,34,37,44,47,51 

 

Тема 7 Торгове (господарське) право 

1.Історія розвитку та загальна характеристика галузі 
2.Суб’єкти торгового (господарського) права Правовий статус комерсантів та інших 
3.торговельних агентів 

4.Інші види суб’єктів торгового (господарського) права зарубіжних країн 

5.Умови здійснення підприємницької діяльності 
Теми для рефератів 

1. Відмінність торгового і цивільного права. 
2. Правовий статус комерсантів. 
3.Охарактеризуйте правовий статус прокуриста. 
4.Статус агента-делькредере. 
5.Історія виникнення і правовий статус повного товариства. 
Тести 

1. Який Французький автор поділяє державні підприємства на монопольні      та 

конкурентність . 
а)С. Вікам  
б)А. Фернандеш 

в)О. Чувпило 

https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/istoriya-rozvitku-zagalna-harakteristika-31445.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/subekti-torgovogo-gospodarskogo-prava-pravoviy-31446.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/inshi-vidi-subektiv-torgovogo-gospodarskogo-31447.html
https://sci.house/sravnitelnoe-pravovedenie-kniga-scibook/umovi-zdiysnennya-pidpriemnitskoji-31448.html
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2. Коли був прийнятий Французький комерційний кодекс 

а)1810 

б)1769 

в)1807  
3. У США та Великобританії представництво поділяється на 

а)законне і договірне 

б) договірне 

в) судове і законне 

4. В якому році був прийнятий Закон про продаж товарів у Великобританії 
а)1867 

б)1893  
в)1888 

5. Акціонерні товариства з’явилися в період первинного нагромадження капіталу на 
початку 

а)XII ст. 
б)XVI ст. 
в)XVII ст. 
4. Англійські приватні компанії за своєю природою нагадують товариства з 

а) необмеженою і обмеженою відповідальністю 

б) необмеженою відповідальністю 

в) обмеженою відповідальністю  
Література:4,8,18,25,34,41,50 

 

Тема 8. Сімейне право зарубіжних країн. 
1. Особливості сімейного права як окремої галузі, її місце в системі права України. 
2. Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, 
правової дисципліни. 
3. Предмет, метод, принципи сімейного права. 
4. Загальна характеристика моногамної сім’ї. Національні українські традиції сім’ї та 
шлюбу. 
5. Традиції інших народів щодо укладення шлюбу. 
6. Поняття сім’ї в сучасній юридичній науці та соціології. 
7. Поняття і види сімейних правовідносин. Підстави виникнення 

сімейних правовідносин. 
8. Поняття актів громадянського стану. 
9. Органи реєстрації актів громадянського стану та їх компетенція. 
10. Загальні правила реєстрації актів громадянського стану. Реєстрація народження; 
реєстрація смерті; реєстрація шлюбу; реєстрація припинення шлюбу; реєстрація 
встановлення батьківства. Порядок і реєстрація зміни імені, по батькові і прізвища 
громадянина. 
Теми рефератів:  
1. Поняття сімейного права як юридичної науки. 
2. Поняття і види сімейних правовідносин. 
3. Національні українські традиції сім’ї та шлюбу. 
4. Традиції різних народів щодо укладення шлюбу. 
Тести 
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1. Шлюбний вік у Франції для жінок 

а)18років 

б)15років  
в)16років 

2. Заборона брати новий шлюб протягом певного строку стосується, як правило 

а) жінок  
б) чоловіків 

в) одностатевих шлюбів 

3 . Шлюбний вік в Індії для чоловіків 

а)16 

б)18 

в)21 

4. Шлюб, зареєстрований з порушенням умов, передбачених певною правовою 

системою, може бути .. 
а)абсолютно недійсним 

б)відносно недійсним 

в)абсолютно або відносно недійсним  
5. Шлюбно-сімейні відносини можна поділити на 

а)майнові 
б)особисті 
в)особисті і майнові  
Література: 1,2,5,6,18,19,22,28,29,31,39,49, 
 

VІІ. Індивідуально-консультативна робота 

 

Передбачає регулярне щомісячне проведення групових консультацій та 
індивідуальних занять із студентами за ïх зверненнями. На них будуть додатково 
роз’яснені певні теоретичні положення, надано допомогу в опрацюванні  навчальної 
літератури, роз’яснено як слід готуватися до  занять, які планується проводити в 
активних формах. Буде надана допомога в плануванні та організаціï самостійного 
опрацювання матеріалу. Передбачається також робота із студентами, які бажають 
відпрацювати пропущені семінарські заняття або підвищити отриману оцінку 

 

VІІІ. Методики активізації процесу навчання 

 

 Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними 
вимогами, що ставляться з боку кафедри щодо підготовки до семінарських занять.  
 Семінари можуть проходити у різних формах: усного опитування, творчої 
дискусії, заслуховування підготовлених рефератів, перевірки завдань для самостійної 
роботи, перевірки конспектів, поточних та модульних контрольних робіт.  

 Вивчення найважливіших і складних питань передбачає підготовку студентами 
рефератів із цих питань. Кращі реферати заслуховуються на семінарах, а також 
використовуються для підготовки студентами доповідей на наукові конференції.   

До кожного семінару пропонуються питання для самостійної роботи студентів, 
підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання для самостійної 
роботи викладаються у письмовій формі. 
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 В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, звертає 
увагу на позитивні та негативні сторони у виступах студентів, виставляє оцінки та дає 
завдання на наступне заняття.  

 Активізація вивчення студентами дисципліни «Порівняльне правознавство» 
передбачає:  
а) вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 
літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на самостійне 
опрацювання, а також у процесі самостійного написання рефератів;  

б) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в повсякденну 
правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні життєвих проблем;   
в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, висловлювати 
та аргументувати свої думки;  
г) заохочення студентів до активної роботи та обговорення питань з правового 
статусу особи  

В ході викладання дисципліни використовуємо наступні методи:  
-  прямі методи (через пояснення, лекцію, показ);   
-  непрямі методи (через дискусію, працю в групах, написання творчих робіт, 
рефератів, взаємний контроль).  
- активний метод (поєднання індуктивного, дедуктивного, інтуïтивного методів, 
демонстрація таблиць, фільмів, розповіді, наведення прикладів з життя).   
- проблемні лекціï, міні-лекціï, робота в малих групах, семінари, дискусіï, мозкові 
атаки, рольові ігри, тренінги.  
- інтерактивні методи, які передбачають обговорення та вирішення певноï проблеми 
навчання і виховання в невеликих групах, а пізніше для цілоï групи слухачів;  
- сократівський метод (еврестична бесіда), який заснований на діалозі, де педагог 
уміло сформульованими питаннями спрямовує слухачів на формування нових понять, 
правил, висновків.  
Вивчення курсу передбачає роботу студента у тісній співпраці з викладачем та під 
його керівництвом на лекціях, семінарах, вивчення рекомендованоï літератури під час 
самостійних занять.  
 

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю 

У зв’язку з введенням модульно-рейтингової системи навчання змінено систему 
оцінювання знань студентів, що сприятиме вдосконаленню процесу управління 
навчальним процесом та оптимальній його організації. У рейтинговому показнику 
враховуватиметься будь-яка форма діяльності студента, якість аудиторної та 
самостійної роботи, здатність творчо реалізовувати свій інтелектуальний потенціал 
на практиці. Велике значення має облік поточної успішності студентів, який викладач 
здійснює згідно графіку організації навчальної роботи.  
Семестровий розрахунковий рейтинг студента з дисципліни складає 100 балів.  
Відтак рейтингові оцінки із змістових модулів, так само як і рейтинг з атестації 
обчислюються за 100-бальною шкалою. 
На практичному занятті студент може заробити максимум 10 балів, з яких: 5-6  

балів – „відмінно” (за вичерпну, бездоганну відповідь), 3-4 бали – „добре” (за окремі  
неточності), 1-2 бали – „задовільно” (за слабку відповідь), до 4 балів – доповнення.  
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Якщо відповіді як такої немає або вона неадекватна поставленому завданню, містить 
грубі помилки, то у журналі обліку успішності ставиться „–1” бал. За кожну 
пропущену лекцію чи практичне заняття застосовується штрафна санкція „–1” бал.  
Відпрацювання таких заборгованостей проводиться лише в усній формі по 1 
заборгованості в день (згідно графіку). 
Критерії оцінки успішності навчання 

 За результатами підсумкового контролю студент має проявити:  
на оцінку “відмінно” 

 - розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми; 
- вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі  
знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом; 
- вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних  
підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних засобів  
теоретичної юриспруденції; 
- чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної  
галузі знань і їх системними зв’язками в комплексі загальнотеоретичних  
юридичних наук ; 
- уміння пов’язувати теоретичні постулати з нормативними положеннями чинного 
законодавства та виявляти їх можливі колізії; 
- володіння основами наукового прогнозування; 
на оцінку “добре” 

- недостатньо повне розкриття теми; 
- несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально не змінюють 
сутність викладеного питання; 
- недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової методології даної галузі 
знань; 
- труднощі у проведенні зв’язків теоретичних знань з юридичною практикою; 
- допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних  положень; 
- неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у розв’язанні 
практичних завдань;  
на оцінку “задовільно” 

- розуміння вивченого матеріалу на рівні основних положень лекційного курсу; 
- наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і категорій; 
- нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення навчального матеріалу; 
- виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних  
положень щодо юридичної практики; 
-значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у даній сфері; 
на оцінку “незадовільно” 

- нерозкриття теми; 
- повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій; 
- наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють  
наукову картину досліджуваної проблеми;  
- нездатність до проведення предметних смислових зв’язків між правовою наукою і 
юридичною практикою. 
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Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 
82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 
68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 

незадовільно (з 
можливістю повторного 
складання) 

незадовільно 
не 
зараховано 

35 - 59 
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Перелік питань для підготовки до іспиту 

 

1. Історичні аспекти виникнення та становлення юридичної компаративістики.  
2. Підходи до розуміння сутності порівняльного правознавства. 
3. Порівняльне правознавство як особлива галузь правового знання. 
4. Порівняльне правознавство в системі юридичних наук. 
5. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: 
загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими 
юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. 
6. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. 
7. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного 
порівняльного правознавства. 
8. Основна мета і функції порівняльного правознавства. 
9. Місце і роль порівняльного правознавства в системі юридичної освіти.  
10.Наукове значення порівняльного правознавства. 
11.Практичне значення порівняльного права. 
 12.Роль порівняльного правознавства в процесі уніфікації та гармонізації  
кримінального права. 
13.Характеристика систем міжнародного кримінального права і  
національного кримінального права. 
14.Загальне і особливе у міжнародного права та національних правових Систем 

15. Поняття і значення порівняння. 
16. Представники громадсько-філософської і політико-правової думки про 
використання порівняння і порівняльного методу у вивченні державно-правових 
явищ. 
17. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, 
використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. 
18. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. 
19. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-

практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти застосування 
порівняльно-правового методу.  
20. Порівняльний метод і вивчення правових систем федеративних держав. 
21. Порівняльний метод і міжнародне право. 
22. Основні види порівняльних досліджень правових систем: 
діахронії і синхронне порівняння. 
23. Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного правознавства. Загальна 
характеристика порівняльного правознавства XIX в. 
24. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. 
25. Французька школа порівняльного законодавства. 
26. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. 
27. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. 
28. Порівняльне правознавство в першій половині XX в. 
29. Порівняльне правознавство після Другої світової війни. 
30. Сучасний стан юридичної компаративістики. 
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31. Розробка проблем порівняльного правознавства вченими-юристами зарубіжних 
країн. 
32. Система джерел права романо-германської правової сім’ї.  
 33. Характеристика зв’язку романо-германської правової сім’ї з  римським правом.  
 34. Вплив канонічного права на розвиток романо-германського права.  
 35. Роль науки у формуванні романо-германської правової сім’ї.  
 36. Вплив сучасних інтеграційних процесів в Європі на розвиток романо-германської 
сім’ї права. 
 37. Історичний шлях розвитку англо-американської сім’ї права.  
 38. Специфічні риси сім’ї англо-американського права. 
 39. Характеристика англійського права.  
40. Спільні риси й відмінності права США та англійського права.  
41. Система джерел права англо-американської правової сім’ї. 
42. Сутність загального права.  
43. Співвідношення загального права і законодавства.  
44. Характеристика декларативної теорії права.  
45. Поняття права справедливості.  
46. Співвідношення права справедливості та загального права. 
47. Характеристика різних наукових підходів до класифікації систем релігійного 
права.  
48. Характеристика структури релігійної правової сім’ї.  
49. Ознаки правових систем релігійної орієнтації.  
50. Плюралістична наукова думка щодо визначення мусульманського права. Ознаки 
мусульманського права.  
51. Система джерел мусульманського права.  
52. Характерні ознаки індуського права 

53. Ознаки іудейського права.  
54. Система джерел іудейського права.  
55. Характеристика канонічного права. 
56. Характеристика процесу глобалізації.  
57. Попередження і вирішення юридичних колізій.  
58. Зближення національних законодавств. 
59. Поняття модельних законодавчих актів.  
60. Поняття та значення міжнародно-правової допомоги. 
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