
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

 

 

ТЕМА 1. ЦИВІЛЬНЕ І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗІ 

ПРИВАТНОГО ПРАВА. ОСНОВНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

СУЧАСНОСТІ   

 

1. Порівняльна характеристика романо-германської (кодифікований) 

системи права і англо-американської (загально - прецедентної) системи 

права. 

2. Принципи цивільного і торгового права зарубіжних країн. 

3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. 

 

Контрольні питання 
1. Яке співвідношення публічного і приватного права? 

2. Що таке дуалізм приватного права? 

3. Розкрийте сутність принципу націоналізму, характерного для цивільного 

права зарубіжних країн. 

4. Які ознаки характеризують принцип торгового права зарубіжних країн - 

оплатне? 

5. Які види джерел цивільного і торгового права зарубіжних країн Вам 

відомі? 

6. Яке співвідношення різних джерел права в романо-германської та англо-

американської системах права? 

7. Яке значення підзаконних актів як джерел цивільного і торгового права 

континентальної системи права? 

8. Яка роль звичаю та торгового звичаю в регулюванні відносин між 

учасниками цивільного і торгового обороту? 

9. Що таке право справедливості в Англії і в чому причина його виникнення? 

10. Яке співвідношення загального права і права справедливості в Англії? 

11. У чому полягають особливості американського права у порівнянні з 

англійським? 

12. Дайте загальну характеристику Єдиного торгового кодексу США. 

 

 

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО Й ТОРГОВОГО ПРАВА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

1. Загальна характеристика правового положення комерсантів. 

1. Поняття комерсанта і його торгове ім'я. 

2. Правова характеристика торгової реєстрації. 

3. Характеристика торгових книг. 

4. Поняття і види торгових товариств. 

5. Правова характеристика повного і командитного товариства, акціонерної 
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коммандіти. 

6. Правова характеристика негласного товариства. 

7. Правова характеристика акціонерного товариства та товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

 

Контрольні питання 1.  

1.Назвіть джерела правового регулювання діяльності одноосібних і 

колективних комерсантів в зарубіжних країнах. 

2. Які ознаки характеризують комерсанта? 

3. Перерахуйте загальний перелік відомостей про комерсантів, які заносяться 

до торговельного реєстру в зарубіжних країнах? 

4. Які види основних торгових книг, передбачені торговим законодавством 

зарубіжних країн Вам відомі? 

5. Вкажіть критерії, за якими розрізняються торгові товариства в зарубіжних 

країнах. 

6. Охарактеризуйте порядок розподілу прибутку (збитків) у французькому і 

німецькому повних товариствах. 

7. Охарактеризуйте юридичний статус командитного товариства в Німеччині, 

Франції, Англії, США. 

8. Хто здійснює управління в акціонерної Коммандо? 

9. У яких випадках припиняється діяльність негласного товариства в країнах 

романо-германської системи права? 

10. Перелічіть і охарактеризуйте види капіталу англійської компанії, 

американської корпорації. 

11. Порядок утворення акціонерного товариства в країнах романо-

германської системи права. 

12. Назвіть ознаки товариства з обмеженою відповідальністю в країнах 

романо-германської системи права. 

 

ТЕМА  3.  ФІЗИЧНА ОСОБА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  
 

Завдання 1. Провести порівняльний аналіз правоздатності фізичних 

осіб відповідно до французькою, німецькою, англійською та американським 

правом. 

 

Завдання 2. Виявити особливості в порівнянні з законодавством 

України в правовому регулюванні дієздатності фізичних осіб за 

французьким, німецьким, англійської та американському праву. 

Перелік використовуваних засобів діагностики результатів керованої 

самостійної роботи студентів: 

перевірка результатів виконання практичного завдання по виявленим 

відмінних рис правового становища фізичних осіб; 



перевірка правильності використовуваних норм, що регламентують 

правове становище фізичних осіб по праву Франції, Німеччини, Англії та 

США.  

 

ТЕМА  6.  РЕЧОВІ ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ  

 

1. Загальні положення, що характеризують інститут речового права. 

2. Об'єкти речових прав. 

3. Правовий режим цінних паперів і оборотних документів. 

4. Характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн. 

5. Характеристика інституту довірчої власності в праві Великобританії і 

США. 

6. Захист права власності в країнах континентального права. 

7. Права на чужі речі по романо-німецькому праву. 

8. Правова характеристика володіння і його захист по праву зарубіжних 

країн. 

 

 

Контрольні питання 

Дайте характеристику прав на чужі речі в романо-германської системи права. 

Які об'єкти віднесені до нерухомого майна у Франції? 

Охарактеризуйте класифікацію речей, передбачену англійським правом. 

Назвіть умови дії набувальною давністю в зарубіжних країнах. 

Які види спільної власності розрізняються в країнах континентальної 

системи права? 

Особливості захисту права власності в романо-германської системи права. 

Який позов може пред'явити власник до довіреної особи при неможливості 

відновлення володіння? 

Що розуміється під володінням майна? 

Які правові способи захисту володіння? 

Особливості захисту права власності та володіння в англо¬амеріканской 

системі права. 

Назвіть відомі Вам підстави виникнення довірчої власності. 

Дайте характеристику основних прав і обов'язків довірчого власника. 

 

 

ТЕМА 8. ДОГОВІРНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО 

ПРАВА 

 

1. Поняття, значення і функції договору в цивільному і торговому праві 

зарубіжних країн. 

2. Класифікація договорів в цивільному і торговому праві зарубіжних країн. 

3. Умови договору по романо-германської системи права. 

4. Умови договору по англо-американській системі права. 



5. Процес укладання договору в цивільному і торговому праві зарубіжних 

країн. 

6. Загальні положення, що характеризують дійсність договору в зарубіжному 

праві. 

 

Контрольні питання 

1. У чому відмінність в розумінні договору в англо-американському праві і 

праві романо-германської системи? 

2. Які види договорів відомі романо-германської системи права? 

3. Дайте класифікацію договорів у країнах англо-американської системи 

права. 

4. Назвіть види договорів в залежності від їх змісту. 

5. Чим відрізняються істотні умови від звичайних в континентальному праві? 

6. У чому полягає відмінність головних умов від другорядних в 

англо¬амеріканском праві? 

7. Які вимоги пред'являються цивільного й торговельного права зарубіжних 

країн до оферти, акцепту? 

8. Який порядок укладення договору між присутніми, відсутніми сторонами? 

9. Які умови дійсності договору відомі праву країн континентальної Європи, 

Англії і США? 

10. У яких випадках цивільних і кримінальних законодавством зарубіжних 

країн передбачена проста письмова форма договору? 

11. Опишіть наслідки визнання договору недійсним в країнах англо-

американської системи права. 

12. Як повинні виконуватися договірні зобов'язання, якщо в договорі не 

зазначено місце виконання, термін і т.д.? 

 

 

 

 

ТЕМА 9. ДОГОВІРНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО 

ПРАВА 

 

Завдання 1. Скласти проект Статуту товариства з обмеженою 

відповідальністю по праву Німеччини. 

Завдання 2. Скласти проект Статуту акціонерного товариства по праву 

Франції. 

Завдання 3. Сформулювати основні відмінності між корпораціями за 

англійським правом і компаніями по праву США. 

Перелік використовуваних засобів діагностики результатів керованої 

самостійної роботи студентів: 

перевірка результатів виконання практичних завдань по складанню 

проектів статутів товариства з обмеженою відповідальністю по праву 

Німеччини та акціонерного товариства по праву Франції стосовно 



правильності визначення основних положень, які повинні міститися в 

установчому документі; 

перевірка результатів виконання практичного завдання з виявлення 

відмінних рис правового регулювання діяльності корпорацій і компаній в 

праві Англії та США. 

 

 


