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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Порівняльне 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Згідно з навчальним планом курс “Порівняльне цивільне процесуальне 

право” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних 

відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом VII 

семестру. Цей курс складається з лекцій, семінарських занять та самостійної 

роботи, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває 

знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної навчальної 

дисципліни. Семінари, практичні заняття проводяться після прочитання лекції з 

відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну 

інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять 

студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, 

котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки.  

Метою вивчення курсу «Порівняльне цивільне процесуальне право» 

дослідження, вивчення функціонування інститутів цивільного процесуального 



права, а також виявлення особливостей розгляду цивільно-процесуальних справ 

в судах різних інстанцій в країнах англосаксонської та континентальної 

правової сімї. При цьому, ключову роль, присвячується специфіці розгляду 

цивільних процесуальних справ судовими орааними нашої держави. 

Завданням навчальної дисципліни є: 

 формування у студентів розуміння понятійно-категоріального 

апарату; 

 виокремити та проаналізувати проблеми, котрі мають місце під час 

розгляду цивільних справ судами, як в нашій державі так і в 

зарубіжних країнах а також запропонувати шляхи їх вирішення 

 отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих знань 

для вирішення практичних завдань. 

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

 історичні, національні та правові передумови завдяки яким 

встановлювалась та розвивалась процедура розгляду судами 

цивільних справ в країнах континентальної та англосаксонської 

системи права; 

 основні принципи на яких базується процедура розгляду цивільних 

справ судовими органами України та зарубіжних країн. 

 особливості та специфіку здійснення правосуддя в нашій держав та 

зарубіжних країнах; 

 наявність проблем та їх вирішення в контексті розгляду судовими 

органами цивільних справ в країнах континентальної та 

англосаксонської системи права. 

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен 

вміти: 

 застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 

пов'язаних з процесом реформуванням вітчизняної судової системи; 

 оцінювати стан відповідності та належного функціонування 

вітчизняної судової системи в порівнянні з судовими системами 

зарубіжних країнах; 

 орієнтуватися в літературі за фахом. 

З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються в основному 

інститути цивільного процесуального права таких країн, як Англія, Німеччина, 

США, Франція, Швейцарія та звичайно, Україна.   

Курс «Порівняльне цивільне процесуальне право» складається з лекцій, 

семінарських занять та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару 

становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою 

базуються на вивченні теорії судової влади та аналізі відповідних рішень 

національних судів англосаксонської та континентальної системи права. 

Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання студентами 

відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну 

тему, проведення наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.  
  

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Порівняльне  

правознавство та 

цивільно-

процесуальне право 

 

 

2 

 

 

 

    

 

4 

      

Тема 2. Поняття та 

джерела цивільно-

процесуального 

права України та 

зарубіжних країн 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

         

Тема №3 Принципи 

цивільно-

процесуального 

права України та 

зарубіжних країн 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

         

Тема  № 4. Учасники 

цивільного процесу: 

загальна 

характеристика 

 

 

 

2 

 

 

    

 

4 

      

Тема №5 Сторони в 

цивільному процесі: 

порівняльна 

характеристика 

 

 

8 

 

2 

 

6 

         

Тема №6. Треті особи 

та їх роль в 

цивільному процесі 

України та 

зарубіжних країн 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

         

Тема №7. Інститут 

процесуальної 

співучасті в 

цивільному процесі: 

порівняльний аналіз 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

         

Разом – зм. модуль1 40 9 27   8       

Змістовий модуль 2.  

Тема №8   Судове 

представництво в 

 

 

 

 

 

 

         



цивільному процесі: 

порівняльно-правова 

характеристика 

4 1 6 

Тема №9   Інститут 

доказування в 

цивільному процесі: 

порівняльна 

характеристика 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

6 

         

Тема № 10 Підсудність 

цивільних справ в 
Україні та зарубіжних 

країнах 

 

 

 

2 

 

 

 

    

 

4 

      

Тема № 11 Порушення 

та підготовка 

цивільних справ до 

судового розгляду: 
порівняльна 

характеристика 

 
 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

         

Тема  №  12 Стадія 

судового розгляду 

справ в цивільному 
процесі: порівняльний 

аналіз 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

         

Тема  № 13 Апеляційне 

провадження в 

цивільному процесі 

України та зарубіжних 
країнах 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

         

Тема № 14 Касвція та 

особливі способи 

оскарження  в 

цивільному процесі 
 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

6 

         

Разом – зм. модуль 2 38 9 27   4       

Усього годин  
 

94 

 

18 

 

64 

   

12 

      

 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Лекційна частина 
 

Змістовий модуль 1 
 

Тема №1 Порівняльне правознавство та цивільно-процесуальне право 

 

Поняття порівняльного правознавства. Співвідношення термінів «порівняльне 

правознавство», «порівняльне право» та «компаративістика». Порівняльне правознавство як 



наука та навчальна дисципліна. Предмет  порівняльного правознавства та його 

співвідношення з об’єктом дослідження. Методологія порівняльного правознавства. 

 Проведення порівняльно-правових досліджень на мікро- та макрорівнях. Особливості 

проведення синхронного, асинхронного та бінарного порівняння. Місце та роль 

порівняльного правознавства в системі юридичних дисциплін. Цивільно-процесуальне право, 

як об’єкт дослідження порівняльного правознавства. Порівняльне правознавство як засіб 

уніфікації та гармонізації права. 

 

 Тема №2 Поняття та джерела цивільно-процесуального права України та 

зарубіжних країн 

 

Поняття та значення цивільного процесуального права в національних правових системах 

світу. Цивільно-процесуальне право та цивільний процес: співвідношення понять. 

Порівняльне цивільно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна. Порівняльне 

цивільно-процесуальне право та його місце в системі юридичних дисциплін.  

Поняття, особливості та класифікація джерел цивільного процесуального права. Система 

джерел цивільного процесуального права в країнах англосаксонської та континентальної 

правових систем. Прецедент як джерело цивільного процесуального права. Федеральні 

правила судочинства як особливе джерело цивільного процесуального права. Нормативно-

правові акти, звичаї та доктрини як джерела цивільного процесуального права.  Джерела 

європейського цивільного процесуального права та їх особливості. 

 

Тема №3 Принципи цивільного процесуального права України та зарубіжних країн 

 

Поняття, ознаки та значення принципів цивільного процесуального права України та 

зарубіжних країн. Система принципів цивільного процесуального права в Україні та 

зарубіжних країнах їх класифікація. Організаційні принципи правосуддя по цивільних 

справах. Принцип одноособовості та колегіальності розгляду цивільних справ. Принцип 

участі присяжних (жюрі) в здійсненні правосуддя в цивільних справах. Принцип виборності 

та призначуваності суддів. Принципи незмінності та незалежності суддів.  

Процесуальні принципи цивільного процесуального права. Принцип гласності судового 

процесу. Принцип рівності прав сторін в цивільному процесі. Принцип змагальності в 

цивільному процесі. Принципи усності та безпосередності цивільного процесу. Місце 

принципів в системі джерел цивільного-процесуального права. 

 

Тема №4 Учасники цивільного процесу: загальна характеристика 

 

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин (учасники цивільного процесу) та їх 

класифікація. Поняття та види цивільно-процесуальної правоздатності. Особливості 

цивільно-процесуальної правоздатності фізичних та юридичних осіб. Випадки втрати 

цивільно-процесуальної правоздатності.  

Поняття, значення та види цивільно-процесуальної дієздатності в цивільному процесі. 

Цивільно-процесуальна дієздатність фізичних та юридичних осіб. Процесуальна сторони 

відповідно до закону. Процесуальний статус сторони відповідно до договору. Загальні 

вимоги до учасників цивільного процесу в країнах англосаксонської системи права. 

 

Тема №5 Сторони в цивільному процесі: порівняльна характеристика 

 

Поняття, ознаки та особливості сторін в цивільному процесі. Матеріальний та 

формальний аспект поняття «сторони» в зарубіжних країнах. Процесуальні права та 

обов’язки сторін в суді. Цивільно-процесуальний статус сторін в країнах континентальної та 

англосаксонської правової системи: порівняльна характеристика.  

Особливості правового статусу сторін в цивільному процесі англосаксонської правової 

системи. Розпорядники спадковим майном як сторони в цивільному процесі. Спеціальна 



(особлива) рада як сторона в цивільному процесі.  Поняття та зміст неналежної сторони в 

цивільному процесі країн континентальної правової системи. Заміна сторони в цивільному 

процесі у випадку її смерті. Порядок заміни сторони при відчуженні об’єкта спору або цесії в 

зарубіжних країнах. 

  

Тема №6 Треті особи та їх роль в цивільному процесі України та зарубіжних країн 

 

Поняття, ознаки та значення третіх осіб та їх процесуальний статус в цивільному процесі. 

Види та класифікація третіх осіб. Порядок та особливості вступу в процес третіх осіб в 

континентальній системі права. Залучення третіх осіб в цивільний процес  у Франції. 

Правовий статус та порядок вступу в цивільний процес третіх осіб у Німеччині. Види третіх 

осіб у Німеччині. 

 Залучення третіх осіб в цивільний процес  в країнах англосаксонської системи права.  

Правове становище та порядок залучення в процес третіх осіб в Англії. Інститут 

„інтерплідер” (interpleader) в цивільному процесі Англії. Вступ третіх осіб в цивільний 

процес відповідно до Федеральних правил США. Залучення в процес третіх осіб шляхом 

пред’явлення до них позову в США.   

 

Тема №7 Інститут процесуальної співучасті в цивільному процесі: порівняльний 

аналіз 

 

Поняття, особливості та суть процесуальної співучасті в Україні та зарубіжних країнах, її 

зовнішні та внутрішні ознаки. Види цивільно-процесуальної співучасті в країнах 

англосаксонської та континентальної системи права. Особливості факультативної співучасті 

у Німеччині. Обов’язкова співучасть у Німеччині: співучасть відповідно до процесуально-

правових та матеріально-правових основ. Особливості ведення цивільного процесі та види 

процесуальної співучасті Австрії. Інститут співучасті в цивільному процесі США. 

Факультативна та обов’язкова співучасть в США 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема №8 Судове представництво в цивільному процесі: порівняльно-правова 

характеристика 

 

Судове представництво в цивільному процесі України та зарубіжних країнах. Законне та 

договірне представництво: порівняльна характеристика. Об’єм повноважень судового 

представника в цивільному процесі Франції Німеччини та США : порівняльний аналіз. 

Відносини між судовим представником та клієнтом в цивільному процесі. Представництво 

інтересів недієздатних осіб в цивільному процесі країн світу. Представництво померлої 

особи та бенефіціарів у цивільному процесі Англії. Процесуальний порядок здійснення 

представництва та його закінчення в цивільному процесі в країнах англосаксонської та 

континентальної правової системи. 

 

 

 

Тема №9 Інститут доказування в цивільному процесі: порівняльна характеристика 

 

Роль, значення та місце інституту доказування в цивільному процесі країн світу: 

порівняльний аналіз. Поняття доказового права країн англосаксонської системи права. Стадії 

процесу доказування в цивільному процесі: порівняльна характеристика. Стадія обміну 

змагальними паперами між сторонами (the Pleading Stage of the Case) в США. Стадії 

розкриття доказів та їх дослідження в суді першої інстанції в США.  

Предмет доказування та поняття судових доказів в цивільному процесі країн світу. 

Належність та допустимість доказів в країнах англосаксонської та континентальної системи 



права: порівняльна характеристика. Види доказів та їх класифікація в цивільному процесі: 

порівняльна характеристика. Письмові докази та усні показання свідків та сторін. Висновок 

експерта та речові докази та їх роль в цивільному процесі: порівняльна характеристика 

 

Тема № 10 Підсудність цивільних справ в Україні та зарубіжних країнах 

 

Поняття, ознаки та значення підсудності. Проблема вибору належного суду. Види 

підсудності в країнах англосаксонської та континентальної правової системи. Родова 

підсудність в цивільному процесі: порівняльна характеристика. Територіальна підсудність в 

цивільному процесі зарубіжних країн:. Загальні правила підсудності (загальна підсудність). 

Альтернативна підсудність: порівняльна характеристика. Виключна підсудність: порівняльна 

характеристика. Договірна підсудність: порівняльна характеристика. Непідсудність справи 

як процесуальний засіб захисту відповідача. 

 

Тема № 11 Порушення та підготовка цивільних справ до судового розгляду: 

порівняльна характеристика 

 

Поняття та елементи позову, право на позов в цивільному процесі країн континентальної 

та англосаксонської системи права. Види позовів та особливості їх з’єднання та роз’єднання 

в цивільному процесі: порівняльний аналіз. Заперечення проти позову та оспорювання 

юрисдикції суду в країнах англосаксонської системи права.  

Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду та її значення в країнах 

континентальної системи права. Призначення попереднього усного засідання в Німеччині. 

Призначення попереднього письмового судового засідання в Німеччині. Повноваження судді 

на стадії підготовки справи до судового розгляду в цивільному процесі: порівняльний аналіз. 

Процесуальні дії які провадяться на стадії підготовки справи до судового розгляду в країнах 

англосаксонської правової системи.. Призначення справи до судового розгляду. 

 

Тема  №  12 Стадія судового розгляду справ в цивільному процесі: порівняльний 

аналіз 

 

Значення стадії судового розгляду цивільних справ в Україні та зарубіжних країнах. 

Порядок та процедура розгляду цивільних справ в судах першої інстанції країн 

континентальної системи права.  Стадія відкриття судового засідання: порівняльна 

характеристика. Стадія вступу в судочинство в Німеччині. Стадія дослідження доказів та 

винесення судового рішення по сddправі. 

 Особливості розгляду цивільних справ в англосаксонській системі права:. Відкриття 

судового засідання та формування лави присяжних. Розгляд справи по суті та дослідження 

доказів. Дебати сторін та напутнє слово присяжним засідателям. Винесення вердикту та 

рішення по справі та їх відміна в країнах англосаксонської системи права.  

  

Тема  № 13 Апеляційне провадження в цивільному процесі України та зарубіжних 

країнах 

 

Загальна характеристика способів оскарження судових рішень по цивільних справах в 

країнах світу. Суть та значення стадії апеляційного провадження в цивільному процесі 

України та зарубіжних країн. Отримання допуску (права на допуск) для подачі апеляційної 

скарги  в цивільному процесі країн континентальної та англосаксонської системи права. 

Подання апеляційної скарги та її реквізити в цивільному процесі: порівняльна 

характеристика. 

Розгляд цивільних справ в апеляційному порядку прискореному порядку у Франції. 

Процедура апеляції по справах без обов’язкового представництва у Франції. Порядок та 

процедура розгляду цивільних справ апеляційними судами в зарубіжних країнах. 



Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги  в цивільному 

процесі . 

 

Тема № 14 Касація та особливі способи оскарження  в цивільному процесі 

 

Види виключних способів оскарження в цивільному процесі: порівняльна 

характеристика. Опозиція зі сторони осіб, котрі не брали участь в цивільному процесі у 

Франції (la tierce opposition). Ревізія – як спосіб оскарження судових постанов в цивільному 

процесі Франції та Німеччині: порівняльна характеристика. Особливості оскарження „by 

certiorari” та „by certification” в США.  

Касаційне оскарження цивільних справ в Україні та зарубіжних країнах. Порядок 

розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції в 

зарубіжних країнах: порівняльний аналіз. Особливий перегляд судових актів в США. 

 

 

3. Теми семінарських занять 

 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

2 Тема №1 Поняття та джерела цивільного процесуального 

права України та зарубіжних країн 

 
1. Цивільне процесуальне право, як об’єкт дослідження 

порівняльного правознавства 
2. Порівняльне цивільне процесуальне право, як наука та 

навчальна  дисципліна 

3. Поняття, риси та значення цивільного процесуального права в 
країнах анголасаксонської та континентальної правових сімей 

4. Класифікація джерел цивільного процесуального права в країнах 

англосаксонської системи права та їх види: 
прецедент як джерело цивільного процесуального права;  

федеральні правила та правила цивільного провадження як 

особливе джерело цивільного процесуального права;  

нормативно-правові акти, звичаї та доктрини як джерела 
цивільного процесуального права. 

5. Класифікація джерел цивільного процесуального права в країнах 

континентальної системи права та їх види: 
цивільно-процесуальні кодекси як основне джерело цивільного 

процесуального права. 

нормативно-правові акти як джерела цивільного процесуального 

права. 
доктрина, як непряме джерело цивільного процесуального права 

6. Система цивільного процесуального права в країнах 

англосаксонської та континентальної системи права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Тема №2 Принципи цивільного процесуального права України 

та зарубіжних країн 

 
1. Поняття, ознаки та значення принципів цивільного 

процесуального права в країнах англосаксонської та 
континентальної системи права. 

2. Система принципів цивільного процесу в країнах 

англосаксонської системи права та їх класифікація. 
3. Місце принципів в системі джерел цивільного-процесуального 

 

 

 

 

2 



права країн англосаксонської та континентальної системи права. 

4. Конституційні принципи цивільного процесуального права країн 
англосаксонської та континентальної системи права. 

5. Організаційні принципи цивільного процесуального права країн 

англосаксонської та континентальної системи права. 
6. Функціональні принципи цивільного процесуального права 

країн англосаксонської та континентальної системи права. 

7. Спільні та відмінні принципи цивільного процесу в країнах 

англосаксонської та континентальної системи права 

 

 

 

4 Тема №3 Сторони в цивільному процесі України та зарубіжних 

країн 

 
1. Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин та їх 

класифікація. 

2. Поняття та види цивільно-процесуальної правоздатності в 
англосаксонській та континентальній системі права та випадки її 

втрати 

3. Поняття, ознаки та особливості сторін в цивільному процесі 
країн англосаксонської та континентальної системи права. 

4. Процесуальні права та обов’язки сторін в суді країн 

англосаксонської та континентальної системи права 

5. Особливості правового статусу сторін в цивільному процесі  
6. Процесуальна співучасть в цивільному процесі та її ознаки та 

види в континентальній та англосаксонській системі права. 

7. Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача 

8. Розпорядники спадковим майном та Спеціальна (особлива) рада 

як сторона в цивільному процесі Англії 
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5 Тема №4 Треті особи та їх роль в цивільному процесі України 

та зарубіжних країн 

 
1. Поняття, ознаки та значення третіх осіб та їх процесуальний 

статус в цивільному процесі країн 

2. Види та класифікація третіх осіб в країнах англосаксонської та 

континентальної системи права 

3. Правове становище та порядок залучення в процес третіх осіб в 
Англії та США: порівняльна характеристика 

4. Інститут „інтерплідер” (interpleader) в цивільному процесі Англії 

та його функціонування 
5. Правове регулювання  вступу в цивільний процес третіх осіб в 

країнах континентальної системи права 

6. Треті особи які заявляють самостійні вимоги на предмет спору в 

Україні  
7. Треті особи які не замовляють самостійних вимог на предмет 

спору та їх правова характеристика в Україні 
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6 Тема №5 Процесуальна співучасть в Україні та зарубіжних 

країнах 

 
1. Поняття та особливості процесуальної співучасті в Україні та 

зарубіжних країнах. Цивільно-процесуальний статус співучасника 

2. Види цивільно-процесуальної співучасті в Україні та зарубіжних 
країнах 

3. Особливості ведення судочинства при цивільно-процесуальній 

 

 

 

 

 

 

 



співучасті в Україні та зарубіжних країнах 

4. Факультативна співучасть в Україні та зарубіжних країнах 
5. Обовязкова співучасть в Україні та зарубіжних країнах: 

 обов’язкова співучасть у відповідності до процесуально-

правових вимог 
 обов’язкова співучасть у відповідності до матеріально-

правових вимог 
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7 Тема №6  Судове представництво в цивільному процесі 

України та зарубіжних країн 

 
1. Поняття та значення представництва в цивільному процесі 

України та зарубіжних країнах 

2. Види процесуального представництва в цивільному процесі 
України та зарубіжних країнах 

3. Законне представництво в цивільному процесі України та 

зарубіжних країн 

4. Договірне представництво в цивільному процесі України та 
зарубіжних країн 

5. Обєм повноважень судового представника в цивільному процесі: 

порівняльна характеристика 
6. Процесуальне становище представника та особливості відносин 

між ним та клієнтом 

7. Закінчення повноважень судового предствника в цивільному 

процесі України та зарубіжних країнах 
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8 Тема №7 Докази та доказування в цивільному процесі України 

та зарубіжних країнах 

 
1. Роль, значення та місце інституту доказування в цивільному 

процесі країн англосаксонської та континентальної системи 

права 

2. Етапи доказування в англосаксонській та континентальній 

системі права 
3. Предмет доказування, факти котрі не потребують доказування. 

4. Поняття, види доказів та їх класифікація в цивільному процесі 

країн англосаксонської та континентальної системи права 
5. Належність та допустимість доказів в цивільному процесі в 

країнах англосаксонської та континентальної системи права 

6. Види доказів в цивільному процесі країн англосаксонської та 

континентальної системи права та їх характеристика: 
пояснення сторін та третіх осіб; 

показання свідків; 

письмові докази; 
речові докази; 

висновок експерта та інші 
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9 Тема №8 Порушення та підготовка цивільних справ до 

судового розгляду в Україні та зарубіжних країнах 

 
1. Поняття та елементи позову, право на позов в цивільному 

процесі країн континентальної та англосаксонської системи 

права 
2. Види позовів та особливості їх з’єднання та роз’єднання в 

цивільному процесі країн англосаксонської та континентальної 

системи права 

3. Порядок пред’явлення позову та основні реквізити позовної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заяви країн англосаксонської та континентальної системи права 

4. Зустрічний позов та порядок його пред’явлення в цивільному 
процесі країн англосаксонської та континентальної системи 

права 

5. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду та її 
значення в країнах англо-саксонської системи права: 

обмін змагальними паперами 

представлення та взаємне розкриття доказів 

досудова нарада суддів з адвокатами 
6. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду та її 

значення в країнах континентальної системи права: 

первинне засідання для усного провадження 
 попереднє письмове провадження 

призначення справи до судового розгляду 

7. Укладення мирної угоди між сторонами в цивільному процесі на 
стадії підготовки справи до судового розгляду 
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11 
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Тема №9 Судовий розгляд справ в цивільному процесі України 

та зарубіжних країн 

 
1. Поняття та значення стадії судового розгляду цивільних справ в 

Україні та зарубіжних країнах 

2. Порядок та процедура розгляду цивільних справ в судах першої 

інстанції країн англосаксонської системи права. 

3. Особливості розгляду цивільних справ в англосаксонській 
системі права: 

відкриття судового засідання та формування лави присяжних в 

США 
представлення та дослідження доказів в суді першої інстанції під 

час розгляду цивільної справи 

заключні виступи сторін (судові дебати) в суді першої інстанції 
напутнє слово суду присяжним та винесеннями ними рішення 

оголошення рішення судом та правові підстави перегляду 

судового рішення винесеного судом присяжних 

4. Процесуальний порядок припинення та відкладення 
провадження у цивільних справах судами 

5. Структура та види судових рішень в цивільному процесі 
 

Тема №10 Апеляційне провадження в цивільному процесі 

України та зарубіжних країнах (два заняття) 

 
1. Сучасні моделі перегляду судових рішень в цивільному процесі 

країн континентальної та англосаксонської системи права 

2. Поняття, завдання та види апеляції в цивільному процесі  країн 

континентальної та англосаксонської системи права  
3. Правові підстави та строки подання апеляційної скарги в 

цивільному процесі країн англосаксонської та континентальної 

системи права  
4. Порядок розгляду справ під час апеляційного провадження в 

цивільному процесі країн англосаксонської та континентальної 

системи права 

5. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду 
апеляційної скарги країн англосаксонської та континентальної 

системи права  

6. Винесення та вступ в силу судового рішення за наслідком 
розгляду апеляційної скарги 
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13 Тема №11 Виключні способи оскарження  в цивільному 

процесі України та зарубіжних країн 

 
1. Процедура та підстави касаційного оскарження судових рішень 

в цивільному процесі країн англосаксонської та континентальної 
системи права. 

2. Процедура розгляду справ в касаційній інстанції, повноваження 

касаційного суду. 
3. Ревізія як спосіб перегляду судових рішень в порядку 

касаційного провадження країн континентальної системи права 

4. Оскарження у порядку заперечень (опозиція) та її види в 

цивільному процесі країн континентальні системи права 
5. Скарга в інтересах закону, перегляд судом своїх власних 

заочних рішень в цивільному процесі. 

6. Підстави та процедура перегляду справ за нововиявленими 
обставинами в цивільному процесі країн англосаксонської та 

континентальної системи права. 
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8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема №1 Поняття та методологія порівняльного правознавства 

 
1. Поняття та предмет порівняльного правознавства 
1. Значення та мета порівняльного правознавства 

2. Функції порівняльного правознавства 

3. Методологія порівняльного правознавства. Порівняльно-
правовий метод дослідження 

4. Порівняльне правознавство та цивільне процесуальне право 

 

 

 

 

 

 

 

2 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема№2 Учасники цивільного процесу в Україна та 

зарубіжних країнах: загальна характеристика 

 
1. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин (учасники 

цивільного процесу) в Україні та зарубіжних країнах: загальна 

характеристика 
2. Процесуальна правоздатність в цивільному процесі України та 

зарубіжних країн: 

 поняття та види цивільно-процесуальної правоздатності 

 цивільно-процесуальна правоздатність фізичних осіб 

 цивільно-процесуальна правоздатність юридичних осіб  

 втрата цивільно-процесуальної правоздатності 

3. Процесуальна дієздатність в цивільному процесі України та 

зарубіжних країнах: 

 поняття, значення та види цивільно-процесуальної дієздатності 

 цивільно-процесуальна дієздатність фізичних осіб 

 цивільно-процесуальна дієздатність юридичних осіб  
4. Право на ведення процесу від власного імені з метою захисту 

інтересів іншої особи в Україні та зарубіжних країнах: 

 процесуальний статус сторони відповідно до закону 

 процесуальний статус сторони відповідно до  договору 

5. Загальні вимоги до учасників цивільного процесу в Україні та 
зарубіжних країнах 

 

 

 

 

 

Тема№3 Підсудність цивільних справ в Україні та зарубіжних 

країнах 

 
1. Поняття та види підвідомчості та її відмінність від підсудності 

2. Поняття, ознаки та значення підсудності в Україні та  
зарубіжних країнах. Проблема вибору належного суду 

3. Види підсудності в Україні та зарубіжних країнах 

4. Родова підсудність в цивільному процесі: порівняльна 

характеристика 
5. Територіальна підсудність в цивільному процесі України та 

зарубіжних країн: 

 загальні правила підсудності (загальна підсудність): 

 позови до фізичних осіб 
 позови до юридичних осіб 

 альтернативна підсудність: порівняльна характеристика 

 виключна підсудність: порівняльна характеристика 

 договірна підсудність: порівняльна характеристика 

6. Беззастережне вступлення відповідача в процес в Україні та 

зарубіжних країнах 
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 Разом   

 

 

                                                                                                    

10. Методи контролю 
 

Викладач проводить постійний контроль знань та умінь студентів на всіх видах занять, 

а також організовує проведення модульного заміру та підсумкового іспиту.  

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням 

роботи за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової 

роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

Здійснюється відповідно до Положення про порядок оцінювання студентів за 

кредитно-модульною системою, затвердженого засіданням кафедри європейського права. 

                                                                                

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему на факультеті 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, оцінка 

знань студентів складається з двох частин: поточна успішність протягом семестру і кінцева 

екзаменаційна оцінка (50% кожна частина). 



Формування оцінки студента: 
 

 

1-й модульний 

контроль 

Поточна 

успішність на 

семінарських 

заняттях 

 

2-й модульний 

контроль 

 

Екзаменаційна 

оцінка 

 

Оцінка за 

курс 

10% 30% 10% 50% 100% 

 

Поточна успішність на семінарських заняттях включає: 

1. Оцінювання індивідуальної роботи на семінарському занятті в усній формі; 

2. Оцінювання індивідуальних письмових робіт на семінарі.  

 

Модульні контролі:  

1) 1-ий модульний контроль – тест у форматі аудиторного заняття, який триває до 20 

хвилин протягом відповідного семінарського заняття, після цього семінарське заняття 

продовжується звиклим чином. 

 

2) 2-ий модульний контроль – усне опитування на семінарському занятті у форматі 

безпосереднього опитування. 

 

Заключний іспит: тест або письмова робота. 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 3 Задовільно  



Е  51-60 Достатньо 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

Брацук І.З. Порівняльне цивільне процесуальне право: програма курсу та плани 

семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин. - Львів: факультет 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – 

40 c. 

Затверджено кафедрою європейського права. Протокол №1 від 31 серпня 2021р. 

 

 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Аболонин Г.О. Гражданское процессуальное право США: монография . – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – 432 с. 

2. Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес. Підручник. – К.: Алерта, 2015. – 352 с. 

3. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. Пособие / под ред. д-ра юрид наук А.Г. 

Давтяна. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 480 с. 

4. Заварза Т.В. Порівльний цивільний процес: навчально-методичний посібник. – 

Харків: ХНУ імені Каразіна, 2018. – 156 с. 

5. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учеб. – 2-е изд, 

перераб. И доп. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2004. – 624 с. 

6. Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Издательский дом 

«Городец», 2008. 

7. Нил Эндрюс Система гражданского процесса Англии: судеб. Разбирательство, 

медиация и арбитраж // пер. с англ.; под ред Р.М. Ходыкина; Кембриджский ун-т. – 

М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 554 с. 

8. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / Под редакцией В.В. 

Безбаха. М.: Зерцало, 2007. – 520 с.  

9. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навч. посіб. /Сліпченко С.О., 

Синєгубов О.В., Кройтор В.А. та ін.; за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. 

Харків: Право, 2017. – 808 с. 

10.  Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2016. – 768 с 

11. Штефан Й.Г. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс.- К.: Концерн 

«Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. - 624 c. 

12.  L. Cadiet. Introduction to French Civil Justice System and Civil Procedural Law  // Ресурс: 

https://vdocuments.net/reader/full/introduction-to-french-civil-justice-system-and-civil-

procedural-law  



13.  А. Brunschweiler, S. Giroud, and C. A. Kunz Lalive Geneva and Zurich. Switzerland 

[Electronic resource]. Ресурс: http://www.lalive.ch/data/publications/2011-

SGI+ABR+CAK-International_Civil_Procedure_Switzerland.pdf  

 

Допоміжна 

 

14. Васильєв С.В. Цивільний процес: підручник. К.: Алерта, 2019. 506 с. 

15. Міжнародний цивільний процес України: навч. посібн. / за ред.С.Я.Фурси. – К.: Видавець 

Фурса С. Я.; КНТ, 2010. 

16. Процесуальні акти-документи в цивільних справах: посібник /Червинська М.Є., Мазур 

Л.Є. та ін.: за ред. М.Є. Червинської. Київ: ВД“Дакор”, 2018, 360 с. 

17. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навч. посіб. / Сліпченко С.О., Синєгубов 

О.В., Кройтор В.А. та ін.; за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. Харків: Право, 2017. 

808 с. 

18. Цивільне судочинство: зб. законів / за ред З. І. Кудиби та ін. Тернопіль: Осадца Ю. В., 

2019. 381 с. 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна) 

http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева). 

https://www.chathamhouse.org/ Британський королівський інститут міжнародних досліджень 

http://zakon1.rada.gov.ua Законодавство України. Сайт Верховної Ради України  

http://icps.com.ua/ Міжнародний Центр перспективних досліджень 
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