Порівняльне цивільне право
Мета ознайомлення студентів з історією розвитку, категорійнопонятійним апаратом цивільного права, джерелами, елементами,
інститутами, функціями та принципами цивільного права, відпрацювання
навиків проведення порівняльно-правових досліджень, вмінь та певних
практичних навичок розв’язання цивільно-правових проблем за
законодавством різних держав, робота з міжнародними та національними
нормативними документами.
Завдання: надання студентам теоретичних знань та відпрацювання
навиків застосування норм цивільного права різних держав, що допоможе
створенню умов для правильної практики його застосування, також виявляти
у праві держав юридико-технічні прийоми, найбільш ефективні для
регулювання цивільно-правових відносин у сучасних умовах.
За результатами проведення лекцій з курсу студенти повинні
знати:

основні поняття, методи, елементи та інститути порівняльного
цивільного права

вчення про джерела, суб’єктів та об’єкти порівняльного
цивільного права

становлення та тенденції сучасного розвитку цивільного права в
Україні та світі

особливості здійснення та захисту цивільних прав

проблеми, що виникають у зобов’язальних та позадоговірних
відносинах цивільного права
вміти:
 володіти понятійним апаратом порівняльного цивільного права
 користуватися національними та міжнародними джерелами
правового регулювання цивільних відносин
 розв’язувати практичні проблеми здійснення та захисту цивільних
прав
 проводити порівняльно-правовий аналіз категорій, елементів та
інститутів цивільного права України та інших держав
 застосовувати норми цивільного права
Зміст дисципліни
Тема 1. Поняття, сутність порівняльного цивільного права
Тема 2. Поняття та види джерел цивільного права: порівняльний аналіз
Тема 3. Поняття фізичної особи в цивільному праві: порівняльний
аналіз
Тема 4. Поняття юридичної особи в цивільному праві: порівняльний
аналіз
Тема 5. Поняття представництва у цивільному праві зарубіжних країн:
порівняльний аналіз

Тема 6. Позовна давність
Тема 7. Торгові товариства порівняльний аналіз
Тема 8. Речове право
Тема 9. Фідуціарнавласність у цивільному праві Англії та США
Тема 10. Володіння
Тема 11. Зобов’язальне право. Загальні положення
Тема 12. Договірне право. Загальні положення
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