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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 2 

Семестр 3 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 

Аудиторні 84 

Модульний контроль 12 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 54 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 
 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни – вивчення основних принципів та інститутів цивільного права та 

цивільного процесуального права зарубіжних країн на прикладі окремих країн 

континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи права (Англія, 

США), України, а також ознайомлення з особливостями цивільних і торгових, цивільних 

процесуальних правовідносин, досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх 

природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного 

вирішення правових питань на основі  національного законодавства країн, що 

розглядаються та вітчизняного законодавства. 

 Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань 

щодо основних положень цивільного, торгового та цивільного процесуального 

законодавства України та цивільного й цивільного процесуального законодавства 

зарубіжних країн. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи 

дослідницької діяльності, теоретичні положення, що є визначальними при 

визначенні особливостей цивільних, торговельних, цивільних процесуальних 

правовідносин; навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині аналізу 

судової практики; відпрацювати навички застосування у практичній діяльності одержаних 

знань і норм цивільного права, цивільного процесуального права України та зарубіжних 

країн для вирішення конкретних завдань; порівнювати цивільно-правові та цивільні 

процесуальні  норми та інститути зарубіжних країн з правом України. 

 



3. Результати навчання за дисципліною 
 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна 

забезпечує формування таких компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) – 

ФК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи організації 

системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньо політики. 

ФК-3. Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою 

міжнародно-правових інструментів. 

ФК-4. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем 

міжнародного права, визначати наукові проблеми, нерозроблені або недостатньо 

розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних дослідженнях, готувати наукові 

тексти про проміжні та кінцеві результати досліджень, готувати та здійснювати публічну 

апробацію результатів досліджень. 

ФК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або 

інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої 

мінімізації. 

ФК-8. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 

контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових 

і загальноюридичних питань. 

ФК.14. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна 

забезпечує формування таких програмних результатів навчання: 

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та приватного), 

порівняльного законодавства, виявляти в подіях і актах міжнародного життя тенденції та 

закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливості й 

ризики. 

УМ-7. Під керівництвом більш кваліфікованих та досвідчених фахівців готувати 

справи до розгляду в українських, міжнародних і закордонних судах й арбітражах.  

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню точку зору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план (денна форма навчання) 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 
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Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Основні цивільно-правові системи сучасності. 8 4 1 1  2 

Тема 2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних 

країн. 
8 4 1 1  2 

Тема 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн. 6 2 1 1  2 

Тема 4. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових 

системах 
7 2 1 1  3 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 1 31 12 4 4  9 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових 

системах. 
7 2 1 1  3 

Тема 6. Представництво в цивільному праві зарубіжних 

країн. Торгове представництво. Комерсанти та торгові 

угоди. 

7 2 1 1  3 

Тема 7. Речові права в  зарубіжних цивільно-правових 

системах. Право  власності. 
9 2 2 2  3 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 2 25 6 4 4  9 

Змістовий модуль 3. 

Тема 8. Загальні положення про зобов’язання в цивільному 

праві зарубіжних країн. 
6 2 1 1  2 

Тема 9. Зобов’язання із заподіяння шкоди. 6 2 1 1  2 

Тема 10. Загальні положення про договори  в цивільному 

праві зарубіжних країн. 
6 2 1 1  2 

Тема 11. Цивільне право України та його окремі інститути. 9 4 1 1  3 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 3 29 10 4 4  9 

Змістовий модуль 4. 

Тема 12. Загальна характеристика порівняльного 

цивільного процесу. 
6 2 1 1  2 

Тема 13. Суд та суддя в цивільному процесі. 6 2 1 1  2 

Тема 14. Учасники справ цивільної юрисдикції. 6 2 1 1  2 

Тема 15. Докази і доказування в цивільному процесі. 7 2 1 1  3 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 4 27 8 4 4  9 

Змістовий модуль 5. 

Тема 16. Процедура розгляду справ в суді. 10 2 2 2  4 



Тема 17. Цивільний процес в Україні. 11 2 2 2  5 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 5 23 4 4 4  9 

Змістовий модуль 6. 

Тема 18. Виконання судових рішень в цивільних справах. 13 2  2  9 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 6 15 2  2  9 

Семестровий контроль 30      

Всього: 180 42 20 22  54 

 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Основні цивільно-правові системи сучасності. 

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. Загальна характеристика континентальної (романо-

германської) системи. Поділ континентального права на приватне й публічне. Рецепція 

римського приватного права: поняття і види. Пряма, опосередкована й латентна 

(прихована) рецепція. Романська підсистема  цивільного права. Германська підсистема 

цивільного права. Загальна характеристика англо-американської системи цивільного права. 

Загальне право і право справедливості, прецедентне та статутне право.  Роль судового 

прецеденту в англо-американській системі. Тенденції розвитку англо-американської 

доктрини цивільного права. Східноєвропейська система цивільного права: поняття та 

загальні риси. Центральноєвропейська система цивільного права: загальна характеристика. 

Рекомендовані джерела: базові [5-7, 16, 20, 23, 28, 33], додаткові [1, 2, 5] 

 

Тема 2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн 

Джерела цивільного і торгового 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. Германське цивільне уложення (ГЦУ) 1900 р.: загальні риси 

та значення. Германське 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. 

Рекомендовані джерела: базові [5-7, 16, 19-22, 24, 26, 28-30, 33], додаткові [1, 2, 4] 



Тема 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн. 

Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн. Джерела цивільно-

правового 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. 

Рекомендовані джерела: базові [16, 26, 29], додаткові [2] 

 

Тема 4. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових системах. 

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. 

Рекомендовані джерела: базові [16, 19, 22-23, 28-29], додаткові [4] 

 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 5. Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових системах. 
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. 

Рекомендовані джерела: базові [18, 23, 28-29], додаткові [2] 

 

Тема 6. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн. Торгове 

представництво. Комерсанти та торгові угоди. 
 Поняття представництва в цивільному праві зарубіжних країн. Пряме та законне 

представництво в країнах континентальної Європи. (Франція, Німеччина). 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). 

Рекомендовані джерела: базові [20, 23, 29], додаткові [2] 

 

 



Тема 7. Речові права в  зарубіжних цивільно-правових системах. 

Право  власності. 
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. 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. 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. Приватноправові сервітути в зарубіжних національних правових 

системах. Довірча власність  (траст) в цивільному праві Англії та США. Юридичні 

конструкції трасту. Права та обов‘язки учасників довірчої власності. 

Рекомендовані джерела: базові [19, 23, 26, 29], додаткові [4] 

 

Змістовий модуль 3. 

 

Тема 8. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних 

країн. 

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. Поняття 

способів забезпечення зобов’язань в доктрині цивільного права зарубіжних країн. Види 

способів забезпечення зобов’язань. Неустойка в  праві країн континентальної Європи. 

Заздалегідь обчислені збитки та штраф в англо-американському цивільному праві. Порука 

в цивільному праві зарубіжних країн. Поняття застави та її види в різних правових системах. 

Застава нерухомого майна. Поняття, види іпотеки та джерела її правового регулювання в 

країнах різних цивільно-правових систем: континентальної (Франція, Німеччина та ін.); 

англо-американської (Англія, США). Підстави виникнення іпотеки за законодавством 

зарубіжних країн. Реєстрація іпотеки. Права та обов’язки сторін за угодою іпотеки. Перехід 

права власності на предмет іпотеки. Задоволення вимог кредитора за рахунок заставленого 

майна. 

Рекомендовані джерела: базові [7, 16, 26, 29, ], додаткові [2] 

 



Тема 9. Зобов’язання із заподіяння шкоди. 

Поняття позадоговірних зобов’язань та зобов’язань із заподіяння шкоди в різних 

цивільно-правових системах. Особливості та значення зобов’язань із заподіяння шкоди в 

зарубіжному цивільному праві. Джерела правового регулювання зобов’язань із заподіяння 

шкоди. Підстави виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди. Формула генерального 

делікту в країнах континентальної цивільно-правової системи. Система змішаного делікту. 

Система сингулярних деліктів в англо-американському праві. 

Рекомендовані джерела: базові [7, 16, 26, 29, 31], додаткові [2] 

 

Тема 10. Загальні положення про договори  в цивільному праві зарубіжних країн. 
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. 

Рекомендовані джерела: базові [7, 20, 23, 26, 28, 29, 32], додаткові [5] 

 

Тема 11. Цивільне право України та його окремі інститути. 

Цивільне законодавство України. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та 

інтересів. Фізичні особи. Правосуб’єктність. Юридичні особи, організаційно-правові 

форми юридичних осіб. Порядок створення юридичних осіб, їх реорганізація, ліквідація. 

Об’єкти цивільних прав. Речі, майно. Представництво. Строки, терміни, позовна давність. 

Право власності, інші речові права. Набуття, припинення права власності. Спільна 

власність. Захист права власності. Речові права на чуже майно. Зобов’язання, сторони у 

зобов’язанні. Виконання зобов’язання, його забезпечення. Договори, їх види, умови. 

Укладення зміна, розірвання договору. Недоговірні зобов’язання. Публічна обіцянка 

винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах особи без її доручення. Рятування здоров’я 

та життя фізичної особи, майна фізичної особи або майна юридичної особи. Створення 

загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи, майну юридичної особи. Відшкодування 

шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

Рекомендовані джерела: базові [1-4, 10, 34], додаткові [6-7] 

 

Змістовий модуль 4. 

 

Тема 12. Загальна характеристика порівняльного цивільного процесу. 

Поняття порівняльного цивільного процесу. Предмет порівняльного цивільного 

процесу. Джерела цивільного процесу. Класифікація судових систем. Цивільна судова 

юрисдикція. Цивільні справи: поняття та суть. Підсудність цивільних справи. 

Рекомендовані джерела: базові [14, 17, 27], додаткові [2] 

 

Тема 13. Суд та суддя в цивільному процесі. 

Суд та суддя в цивільному процесі: співвідношення. Поведінка судді та вимоги до неї. 

Незалежність судді. Об’єктивність судді. Чесність і непідкупність судді. Дотримання 



суддею етичних норм. Рівність у ставленні судді до  всіх  сторін  судового засідання. 

Компетентність і старанність судді. 

Рекомендовані джерела: базові [14, 17, 40], додаткові [2] 

 

Тема 14. Учасники справ цивільної юрисдикції. 

Сторони в цивільному процесі (позивач, відповідач). Треті особи. Права, обов’язки 

сторін та третіх осіб в цивільному процесі. Представники сторін, третіх осіб. Інститут 

представництва в цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу, їх права та 

обов’язки. 

Рекомендовані джерела: базові [14, 15, 17], додаткові [2] 

 

Тема 15. Докази і доказування в цивільному процесі. 

Поняття доказів, доказування в цивільному процесі. Суб’єкти доказування. Види 

доказів. Вимоги, яким мають відповідати докази. Концепт «плодів отруєного дерева» в 

аспекті цивільного процесу. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників. Показання 

свідків. Висновки експертів. Речові докази. Письмові докази. Інші докази в цивільному 

процесі. 

Рекомендовані джерела: базові [8, 14, 17], додаткові [5] 

 

Змістовий модуль 5. 

 

Тема 16. Процедура розгляду справ в суді. 

Відкриття судового засідання. Роз’яснення учасникам судового розгляду їх прав та 

обов’язків. Відводи в цивільному процесі та їх заявлення. Клопотання та заяви учасників 

цивільного процесу, їх заявлення та вирішення. Хід судового розгляду. Встановлення 

обставин справи та дослідження доказів. Ухвалення судом рішення. Оскарження судових 

рішень. 

Рекомендовані джерела: базові [17], додаткові [2] 

 

Тема 17. Цивільний процес в Україні. 

Завдання та засади цивільного судочинства в Україні. Законодавство про цивільне 

судочинство. Цивільна юрисдикція. Відводи та їх заявлення. Учасники цивільного 

судочинства, їх права та обов’язки. Представництво в цивільному процесі України. Докази 

та доказування в цивільному процесі України. Види доказів та вимоги до доказів, подання 

доказів. Розгляд цивільної справи в суді. Відкриття судового засідання. Роз’яснення 

учасникам судового розгляду їх прав та обов’язків. Вирішення питання щодо клопотань, 

заяв учасників судового розгляду. Встановлення обставин справи та дослідження доказів. 

Ухвалення судом рішення. Оскарження судових рішень. 

Рекомендовані джерела: базові [1, 3, 4, 9, 11-13, 35], додаткові [3] 

 

Змістовий модуль 6. 

 

Тема 18. Виконання судових рішень в цивільних справах. 

Цивільний процес та виконавчий процес: зв’язок та диференціація. Диференціація 

виконання судового рішення та примусового виконання судового рішення. Сучасні системи 

організації примусового виконання рішень. Правовий статус виконавця судового рішення 

в цивільній справі. Загальна процедура примусового виконання рішень судів у цивільних 

справах. Астрент у виконавчому провадженні. Перейняття Україною передового 

зарубіжного досвіду в реформуванні системи примусового виконання рішень. Загальна 

процедура примусового виконання рішень судів у цивільних справах в Україні.  

 Рекомендовані джерела: базові [1, 36, 37-39], додаткові [8] 

 



6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

За роботу на семінарському / практичному занятті студент може отримати 

максимально 10 балів. Ще 1 бал студент може отримати за присутність на семінарському / 

практичному занятті. 
 

Критерії оцінювання роботи студентів на семінарському / практичному занятті: 

10 б: студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання, 

виклав свої відповіді логічно і послідовно, аргументував відповіді.  

9-7: студент вирішив всі завдання, проте з незначними помилками, допустив невелику 

непослідовність у викладі відповідей, його відповіді достатньо аргументовані. 

6-4: студент вирішив не всі завдання, допустив помилки при їх вирішенні, має місце 

непослідовність у викладі відповідей, його відповіді недостатньо аргументовані.  

0-3: студент вирішив не всі завдання, допустивши істотні помилки при вирішенні, має 

місце безсистемність у викладі відповідей, його відповіді неаргументовані. 

 

денна форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 6 6 3 3 5 5 4 4 2 2 1 1 

2 
Відвідування семінарських 

занять 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

3 
Робота на семінарському 

занятті 
10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20   

4 
Відвідування практичних 

занять 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

5 Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 1 10 

6 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

8 Створення презентації 30  1 30 

 Разом   80  77  79  78  76  72 

 Максимальна кількість 

балів: 
462 

 Розрахунок коефіцієнта: *0,13 

 Підсумковий бал 60 

 Екзамен  40 

 Всього 100 

 

 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 До змістового модуля 1. 

Напишіть есе на одну з тем, яка розглянута в Змістовому модулі 1 (див. п. 5 цієї 

Програми). В есе обов’язково має бути: постановка мети та задання цієї роботи, окреслення, 

які питання в межах теми є дослідженими та в якому ступені, окреслення мало вирішеної / 

невирішеної проблеми / проблем в межах цієї теми (яку проблематику Ви вбачаєте, що є 

мало вирішеною / невирішеною по цій темі) та власні обґрунтування, яким чином цю 

проблему / проблеми можна вирішити. Необхідно застосовувати наукову літературу, 

нормативно-правові акти, вітається аналіз судової практики. Дотримання вимог 

законодавства про авторське право та суміжні права є обов’язковим! (потрібно робити 

посилання на праці інших авторів, які використані в написанні есе). В кінці есе наводиться 

висновок, зазначається список використаних джерел. Обсяг есе: 6-8 сторінок А4, Time New 

Roman, 14 шрифт, інтервал 1,5. 

 

До змістового модуля 2. 

Складіть підбірку джерел стосовно вивчення питань тем в межах Змістового модуля 

2 (див. п. 5 цієї Програми) (наукова література, науково-популярна література, джерела 

офіційної інформації тощо). 

 

До Змістового модуля 3. 

Напишіть тези наукової доповіді на одну з тем яка розглянута в Змістовому модулі 3 

(див. п. 5 цієї Програми). При написання тез наукової доповіді слід використовувати 

наукову літературу. Тези наукової доповіді мають носити аналітичний, творчий характер та 

демонструвати здійснення автором вміння аргументувати свою думку. Автор має вміти 

представити тези своєї наукової доповіді публічно: при обговоренні з одногрупниками, 

викладачем, а за бажанням автора – на науковій конференції, круглому столі тощо. 

 

До Змістового модуля 4. 

Складіть глосарій до тем, в межах Змістового модуля 4 (див. п. 5 цієї Програми) – не 

менше, ніж 20 термінів. 

 

До Змістового модуля 5. 

Знайдіть у відкритих джерелах відеозапис судового засідання по розгляду справи 

цивільної юрисдикції / або повний текст судового рішення у справі цивільної юрисдикції та 

проаналізуйте його (або відеозапис судового засідання, або судове рішення). Аналіз 

викладіть письмово у вигляді юридичного висновку. 

Приклад джерела, де можна знайти відео: http://open-court.org/video/civil/ 

Приклад джерела, де можна знайти повний текст судового рішення: 

https://reyestr.court.gov.ua 

 

До Змістового модуля 6. 

Напишіть Рекомендації щодо вдосконалення цивільного та цивільного 

процесуального законодавства України. В своїх Рекомендаціях сформулюйте, що саме з 

законодавства зарубіжних держав в сфері цивільного права та цивільного процесу варто 

запозичити Україні. Обґрунтуйте свої пропозиції. Загальний обсяг Рекомендацій до 10 стор. 

А4, Time New Roman, 14 шрифт, інтервал 1,5. 

Виконання кожного завдання для самостійної роботи оцінюється максимально у 5 

балів. 

 

 

 

 

http://open-court.org/video/civil/
https://reyestr.court.gov.ua/


Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Бал   Критерій  

5  студент засвоїв матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування 

для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й 

додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним 

апаратом, теорією. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути 

логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну 

роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування 

знань для розв'язання завдання; за умови виконання всіх вимог, які 

передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не 

зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю виконав завдання, не досконало володіє основними 

поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не більшу частину завдання для самостійного опрацювання, не знає 

основних понять і термінів дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання 

 

Бал Критерії 

24-25   Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання 

як теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно 

аргументував і виклав свою точку зору. 

20-23   Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне 

розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 

помилки при вирішенні практичних завдань. 

15-19  Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на 

запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності 

10-14   Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням 

логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не 

зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. 

Вирішує декілька завдань поверхнево. 

5-9  Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення 

юридичного поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево. 

0-4  Студент не вирішив більшість завдань або вирішив  неправильно; відповіді на 

питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення. 

 



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Порівняльне цивільне право та 

порівняльний цивільний процес» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських та практичних заняттях та під час виконання самостійної роботи, презентації 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у формі екзамену.  

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань, які можуть бути винесені на іспит 
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. Загальна характеристика континентальної (романо-

германської) системи. Поділ континентального права на приватне й публічне. Рецепція 

римського приватного права: поняття і види. Пряма, опосередкована й латентна 

(прихована) рецепція. Романська підсистема  цивільного права. Германська підсистема 

цивільного права. Загальна характеристика англо-американської системи цивільного права. 

Загальне право і право справедливості, прецедентне та статутне право.  Роль судового 

прецеденту в англо-американській системі. Тенденції розвитку англо-американської 

доктрини цивільного права. Східноєвропейська система цивільного права: поняття та 

загальні риси. Центральноєвропейська система цивільного права: загальна характеристика. 

Джерела цивільного і торгового 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. Германське цивільне уложення (ГЦУ) 1900 р.: загальні риси 

та значення. Германське 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. 

Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн. Джерела цивільно-

правового 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 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. 

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 представництва в цивільному праві зарубіжних країн. Пряме та законне 

представництво в країнах континентальної Європи. (Франція, Німеччина). 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). 

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. 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. 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. Приватноправові сервітути в зарубіжних національних правових 

системах. Довірча власність  (траст) в цивільному праві Англії та США. Юридичні 

конструкції трасту. Права та обов‘язки учасників довірчої власності. 

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. Поняття 

способів забезпечення зобов’язань в доктрині цивільного права зарубіжних країн. Види 

способів забезпечення зобов’язань. Неустойка в  праві країн континентальної Європи. 

Заздалегідь обчислені збитки та штраф в англо-американському цивільному праві. Порука 

в цивільному праві зарубіжних країн. Поняття застави та її види в різних правових системах. 

Застава нерухомого майна. Поняття, види іпотеки та джерела її правового регулювання в 

країнах різних цивільно-правових систем: континентальної (Франція, Німеччина та ін.); 

англо-американської (Англія, США). Підстави виникнення іпотеки за законодавством 

зарубіжних країн. Реєстрація іпотеки. Права та обов’язки сторін за угодою іпотеки. Перехід 

права власності на предмет іпотеки. Задоволення вимог кредитора за рахунок заставленого 

майна. 

Поняття позадоговірних зобов’язань та зобов’язань із заподіяння шкоди в різних 

цивільно-правових системах. Особливості та значення зобов’язань із заподіяння шкоди в 

зарубіжному цивільному праві. Джерела правового регулювання зобов’язань із заподіяння 

шкоди. Підстави виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди. Формула генерального 

делікту в країнах континентальної цивільно-правової системи. Система змішаного делікту. 

Система сингулярних деліктів в англо-американському праві. 

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. 

Цивільне законодавство України. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та 

інтересів. Фізичні особи. Правосуб’єктність. Юридичні особи, організаційно-правові 

форми юридичних осіб. Порядок створення юридичних осіб, їх реорганізація, ліквідація. 

Об’єкти цивільних прав. Речі, майно. Представництво. Строки, терміни, позовна давність. 

Право власності, інші речові права. Набуття, припинення права власності. Спільна 

власність. Захист права власності. Речові права на чуже майно. Зобов’язання, сторони у 

зобов’язанні. Виконання зобов’язання, його забезпечення. Договори, їх види, умови. 

Укладення зміна, розірвання договору. Недоговірні зобов’язання. Публічна обіцянка 



винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах особи без її доручення. Рятування здоров’я 

та життя фізичної особи, майна фізичної особи або майна юридичної особи. Створення 

загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи, майну юридичної особи. Відшкодування 

шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

Поняття порівняльного цивільного процесу. Предмет порівняльного цивільного 

процесу. Джерела цивільного процесу. Класифікація судових систем. Цивільна судова 

юрисдикція. Цивільні справи: поняття та суть. Підсудність цивільних справи. 

Суд та суддя в цивільному процесі: співвідношення. Поведінка судді та вимоги до неї. 

Незалежність судді. Об’єктивність судді. Чесність і непідкупність судді. Дотримання 

суддею етичних норм. Рівність у ставленні судді до  всіх  сторін  судового засідання. 

Компетентність і старанність судді. 

Сторони в цивільному процесі (позивач, відповідач). Треті особи. Права, обов’язки 

сторін та третіх осіб в цивільному процесі. Представники сторін, третіх осіб. Інститут 

представництва в цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу, їх права та 

обов’язки. 

Поняття доказів, доказування в цивільному процесі. Суб’єкти доказування. Види 

доказів. Вимоги, яким мають відповідати докази. Концепт «плодів отруєного дерева» в 

аспекті цивільного процесу. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників. Показання 

свідків. Висновки експертів. Речові докази. Письмові докази. Інші докази в цивільному 

процесі. 

Відкриття судового засідання. Роз’яснення учасникам судового розгляду їх прав та 

обов’язків. Відводи в цивільному процесі та їх заявлення. Клопотання та заяви учасників 

цивільного процесу, їх заявлення та вирішення. Хід судового розгляду. Встановлення 

обставин справи та дослідження доказів. Ухвалення судом рішення. Оскарження судових 

рішень. 

Завдання та засади цивільного судочинства в Україні. Законодавство про цивільне 

судочинство в Україні. Цивільна юрисдикція в Україні. Відводи та їх заявлення в 

цивільному судочинстві України. Учасники цивільного судочинства в Україні, їх права та 

обов’язки. Представництво в цивільному процесі України. Докази та доказування в 

цивільному процесі України. Види доказів та вимоги до доказів, подання доказів в 

цивільному процесі України. Розгляд цивільної справи в суді в Україні. Відкриття судового 

засідання по розгляду цивільної справ в Україні. Роз’яснення учасникам судового розгляду 

їх прав та обов’язків, вирішення питання щодо клопотань, заяв учасників судового 

розгляду, встановлення обставин справи та дослідження доказів, ухвалення судом рішення 

в цивільному процесі України. Оскарження судових рішень в цивільних справах в Україні.  

Цивільний процес та виконавчий процес: зв’язок та диференціація. Диференціація 

виконання судового рішення та примусового виконання судового рішення. Сучасні системи 

організації примусового виконання рішень. Правовий статус виконавця судового рішення 

в цивільній справі. Загальна процедура примусового виконання рішень судів у цивільних 

справах. Астрент у виконавчому провадженні. Перейняття Україною передового 

зарубіжного досвіду в реформуванні системи примусового виконання рішень. Загальна 

процедура примусового виконання рішень судів у цивільних справах в Україні.  

 

 



 6.6. Підготовка презентації (15-20 слайдів) за темою, яка охоплюється 

програмою навчальної дисципліни (див. п. 5 цієї Програми). Максимальна кількість 

балів за даний вид роботи: 30 балів. 

Критерії оцінювання презентації: 

30-25 б: презентація змістовна, демонструє, що студент засвоїв теоретичний матеріал 

за відповідною темою, застосував для її оформлення відповідне програмне забезпечення, 

презентація містить достатню кількість слайдів. Матеріал презентації логічний та 

послідовно викладений. 

24-20 б: презентація змістовна, проте з ї змісту випливає, що студент неповністю 

засвоїв теоретичний матеріал за відповідною темою (недоліки незначні, їх кількість 

невелика), застосував для її оформлення відповідне програмне забезпечення, презентація 

містить достатню кількість слайдів. Матеріал презентації містить невеликі недоліки щодо 

логіки та / чи послідовності викладу. 

19-15 б: презентація містить недоліки змісту, що демонструє, що студент неповністю 

засвоїв теоретичний матеріал за відповідною темою (недоліки істотні, їх кількість значна, 

проте, видно, що студент у відповідній теми орієнтується хоча б трохи), застосував для її 

оформлення відповідне програмне забезпечення, презентація містить недостатню кількість 

слайдів. Матеріал презентації містить істотні недоліки щодо логіки та / чи послідовності 

викладу. 

14-1 б: презентація містить недоліки змісту, що демонструє, що студент не засвоїв 

теоретичний матеріал за відповідною темою (недоліки істотні, їх кількість значна, видно, 

що студент у відповідній теми не орієнтується), застосував для її оформлення відповідне 

програмне забезпечення, презентація містить недостатню кількість слайдів. Матеріал 

презентації містить істотні недоліки в значній кількості щодо логіки та послідовності 

викладу. 

 

6.7. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

 

 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

для денної форми навчання 

 

Разом:  180 год., із них: лекції –  42 год., семінарські заняття –   20 год., практичні заняття – 22 год.,  

модульний контроль –  12 год., семестровий контроль – 30 год. 

самостійна робота – 54  год. 

 

Тиждень  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 15-й 16-й 

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 1. 

Лекції  

(теми,  

бали) 

Л  

1,2 

(2  

б) 

Л  

3,4 

(2  

б) 

Л 5,6 

(2  

б) 

             

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

  С1 

(11 б) 
 

С2 

(11 б) 
 

 

 
 

           

Практичні  

заняття (теми,  

бали) 

  П 1 

(11  

б) 

П 2 

(11  

б) 

            

СР (бали) Письмове завдання 5 б  

Модульна  

КР (бали) 

    МКР 

25 б 

           

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 2. 

 

Лекції  

(теми,  

бали) 

   Л 7 ,8 

(2 б) 

Л 9 

(1 б) 

           

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

    С 3 

(11 б) 

С 4 

(11б) 
          

Практичні  

заняття (теми,  

бали) 

    П 3 

(11 б) 

С 4 

(11 б) 
          

СР (бали) Письмове завдання 5 б  

Модульна  

КР (бали) 

      МКР 

(25 б) 

         

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 3. 

Лекції  

(теми,  

бали) 

     Л 10, 

11 

(2 б) 

Л 12, 

(1 б) 

Л 13, 

14 

(2 б) 

        

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

      С 5 
(11 б) 

С 6 
(11 б) 

        

Практичні  

заняття (теми,  

бали) 

      П 5 

(11 б) 

П 6 

(11 б) 
        



СР (бали) Письмове завдання 5 б  

Модульна  

КР (бали) 

        МКР 

25 б 
       

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 4. 

Лекції  

(теми,  

бали) 

        Л 15, 

16 

(2 б) 

Л 17, 

18 

(2 б) 

      

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

        С 7 

(11 б) 

С 8 

(11 б) 
      

Практичні 

заняття  

(теми, бали) 

        П 7 

(11 б) 

П 8 

(11 б) 
      

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модульна  

КР (бали) 

          МКР 

25 б 
 

 

    

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 5. 

Лекції  

(теми,  

бали) 

          Л 19, 

20 

(2 б) 

     

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

          С 9 

(11 б) 

С 10 

(11 б) 

    

Практичні 

заняття  

(теми, бали) 

          П 9 
(11 б) 

П 10 
(11 б) 

    

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модульна  

КР (бали) 

            МКР 

25 б 

   

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 6. 

Лекції  

(теми,  

бали) 

             Л 21 

(11 б) 

  

Практичні 

заняття  

(теми, бали) 

              П 11 

(11 б) 

 

 

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модульна  

КР (бали) 

               МКР 

25 б 

Створення  

презентації 

30 б 

Підсумковий  

контроль (вид,  

бали) 

Екзамен 

(40 б) 

Всього: 100 б 



8. Рекомендовані джерела: 
Базові 
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