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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

«Основи римського цивільного права» є  дисципліною обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні 

компетентності, зокрема, здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку права; знання і розуміння ретроспективи 

формування правових та державних інститутів. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни«Основи римського цивільного 

права» є формування  професійного праворозуміння,  правосвідомості та 

правової культури майбутнього юриста шляхом засвоєння норм правової 

спадщини Давнього Риму 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи римського цивільного 

права» є оволодіння студентами римською юридичною термінологією та 

засвоєнні основних інститутів та норм римського цивільного права, а також в 

опануванні сучасних підходів до права як до міри свободи та справедливості 

 

Пререквізити Вивчення дисципліни ««Основи римського цивільного права» базується на 

знаннях, отриманих під час вивчення таких дисциплін як історія держави та 

права зарубіжних країн,  теорія держави та права 

Результати 

навчання  

РН3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН4Формулювативласніобґрунтованісудження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН 5  Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю 

РН11 Володіти базовими навичками риторики. 

РН20 Пояснювати природу та зміст  основних правових явищ і процесів. 
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2. Обсяг  та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальноїдисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 

Кількість  кредитів – 4 

 

 

Галузь знань: 

 

Обов’язкова 

 

08 Право 

 

 

Рік  підготовки 

Кількість   модулів – 1 

Спеціальність: 

081 Право 

 

1-й 

 

1-й 

Семестр: 

Кількість змістових 

модулів – 2 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість 

годин – 120 

 

2-й 2-й 

Лекції 

 

20 годин 

 

 

6  годин 

 

Рівеньвищоїосвіти:  

перший (бакалаврський)  

 

 

 

Ступіньвищоїосвіти:  

«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

 

20 годин 

 

 

6 годин 

 

Самостійна робота 

 

80 годин 

 

108годин 

 

 

в т. ч. індивідуальні завданні 

10 год 10 год. 

Вид контролю 

Залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назвизмістовихмо

дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі усього у тому числі 

Л Пр Лаб Інд ср. Л Пр. лаб інд ср. 

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

 

Змістовий модуль 1.Основні загально-теоретичні положення римського цивільного права. 

Тема 1. Предмет, 

система та 

джерела 

римськогоцивільн

ого права 

12 2 2 - -    8 13 1    12 

Тема 2. 

Суб’єктицивільни

хправовідносин 

 

12 2 2 - - 8 13 1    12 

Тема 3. Сімейне 

право 

12 2 2 -  8 15   1  14 

Тема 4. 

Захистсуб’єктіври

мськогоцивільног

о права 

 

12 2 2 -  8 15   1  14 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

48 8 8 - - 32 56 2  2  52 

Змістовий модуль 2. Зміст речового та зобов’язального права за римським цивільним 

правом. 

 
Тема 5. Поняття 

та види речей 

речових прав. 

Володіння речами. 

12 2 2 - - 8 11 1    10 

Тема 6. Право 

власності. 

12 2 2 - - 8 10 1   1   8 

Тема 7.Право на 

чужіречі 

12 2 2 - - 8 11 1    10 

Тема 8.Загальне 

вченняпро 

зобов’язання 

12 2 2 - - 8 10 1 1   8 

Тема 9. Договірні 

та 

позадоговірнізобо

в’язання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 2 2 - - 8 11  1   10 

Тема 10.Спадкове 

право 

12 2 2   8 11  1   10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

72 12 12 - -    48  64 4 4   56 

Усього годин 120 20 20 - - 80 120  6 6   108 
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Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Основи римського цивільного права» складають: 

1. Опрацювання теоретичних питань курсу 

2. Опрацювання нормативних джерел, навчальної та наукової літератури. 

3. Підготовка доповідей та повідомлень із обраної тематики. 

4. Виконання завдань для самоконтролю 

5. Підготовка до модульного контролю та підсумкового контролю  

6. Виконання індивідуальних завдань  

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна форма заочнаформа 

1 Предмет, система та джереларимськогоцивільного права. 8 12 

2 Суб’єктицивільнихправовідносин 8 12 

3 Сімейне право 8 14 

4 Захистсуб’єктівримськогоцивільного права 8 14 

5 Право власності 8 10 

6 Право на чужіречі 8 8 

7 Спадкове право 8 10 

8 Загальневчення про зобов’язання 8 8 

9 Договірні та позадоговірні зобов’язання 8 10 

10 Спадкове право 8 

 

          10 

 

 
Разом 80 108 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуального завдання (разом – 10 балів) студентом полягає у виконанні завдання з 

дисципліни «Основи римського цивільного права». 

Кожен студент повинен підготувати: реферат згідно переліку запропонованих тем або сформулювати 

тему самостійно  

 

ТЕМАТИКА ІДЗ З КУРСУ «ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА» 

1. Рецепціяримського права. 

2. Значенняримськоїюриспруденції для формування і розвитку права. 

3. Впливримського права на становленняцивільногозаконодавствасучаснихправових систем. 

4. Формидіяльностіюристів у СтародавньомуРимі. 

5. Кодифікаціяримського права 

6. КодифікаціяЮстиніана. 

7. Римськегромадянство (виникнення, набуття, припинення). 

8. Приватнікорпорації у СтародавньомуРимі 

9. Правовеположенняжінки у СтародавньомуРимі 

10. Загальнітенденціїрозвиткуримськогосімейного права.  

11. Характеристика конкубінату як інститутуримськогосімейного права. 

12. Римське право володіння: поняття та характеристика 

13. Правомочностівласника з римського приватного права 

14. Віндикаційний і негаторний позови та їхспецифіка за римським правом. 

15. Преторськийзахист права власності. 

16. Способизабезпеченнязобов'язань за римським правом. 
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17. Еволюціяримського заставного права 

18. Умовидійсностідоговорів за римським правом. 

19. Зобов'язання з деліктів і квазіделікти. 

20. Еволюція римського спадкового права. 

21. Спадкування за законом і спадкування за заповітом в Римськомуправі 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

10 практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів. За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 5 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.  

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 3 бали 

Вирішення казусів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 4 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Критерії оцінювання виконання і захисту студентом ІДЗ -   (10 балів) 

1. Цілісність, систематичність, логічна послідовність викладу 

матеріалу – максимально 2 бали.  

2. Повнота розкриття питання – максимально 2 бали. 

3. Уміння формулювати власне ставлення до проблеми, робити 

аргументовані висновки – максимально  1,5 бали. 

4. Опрацювання сучасних наукових інформаційних джерел – 0,5 бал. 

5. Правильність оформлення роботи – максимально 1 бали. 
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6. Захист виконаного індивідуального завдання – максимально 3  

бали:  

3 бали – відповідь бездоганна за змістом, студент вільно володіє 

матеріалом, чітко і повно відповідає на запитання викладача;   

2 бали – відповідь розкрита, студент вільно володіє матеріалом, 

але містить деякі неточності та помилки;  

1 бали– відповідь повна, студент допускає помилки в основних 

питаннях;  

0, 5  бал– студент у загальній формі орієнтується в матеріалі, 

відповідь неповна, поверхова. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів. .  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік . У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати залік у письмовій формі за білетами, 

що розроблені викладачем, згідно за розробленим навчальним 

відділом розкладом. Письмову роботу кодують та надають викладачу 

на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 40. 

Ці бали замінюють рейтингові бали модульного контролю, та у разі 

достатньої кількості з поточним контролем ставиться оцінка. Кількість 

спроб складання заліку не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри комплекс навчально-методичного забезпечення.. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 
були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 
неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 
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право бути присутнім на занятті. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти залік  автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг під час тижня  складання модульної контрольної 
та заліку (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 
інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

 

 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1             5 

2 Тема 2             5 

3 Тема 3             5 

Тема 4.             5 

4 

 Змістовний модуль  2 

Тема 5             5 

Тема 6.              5 

Тема 7. 5 

Тема 8.  5 

Тема 9 5 

Тема 10. 5 

9 ІДЗ 10 

10 Модульна робота 1  

 

40 

11 Підсумковий залік  40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Питання до заліку 

1. Поняття та система римськогоцивільного права. 

2. Поняття і видиджерелримськогоцивільного права. 

3. Значенняримськоїюриспруденції. 

4. Поняттясуб’єкта права. Правосуб’єктність. 

5. Поняття і видидієздатності. 

6. Обмеженняцивільноїправоздатності. Зменшеннячесті. 

7. Правовеположенняримськихгромадян. 

8. Правовеположеннялатинів і перегринів. 

9. Правовеположеннявільновідпущеників і колонів. 

10. Правовеположеннярабів. 

11. Юридичні особи в римському приватному праві. 

12. Римська родина. Агнатське і когнатськеспоріднення. 

13. Шлюб і йоговиди. 

14. Укладання і припиненняшлюбу. 

15. Батьківськавлада. Правовівідносинибатьків і дітей.  

16. Узаконення й усиновлення. 

17. Найдавніша форма захиступорушеного права. Виникнення суду. 

18. Поняття, основнірисицивільногопроцесу. 

19. Формицивільногопроцесу: легісакційний; формулярний; екстраординарний. 

20. Поняття і видипозовів. 

21. Особливізасобипреторськогозахисту: інтердикти, стимуляція, введення у володіння, реституція. 

22. Позовнадавність. 

23. Поняття та система речового права. 

24. Поняття і класифікація речей у римському приватному праві. 

25. Поняття та змістволодіння 

26. Видиволодіння. 

27. Захистволодіння 

28. Поняття та зміст права власності. 

29. Види права власності. 

30. Способинабуття права власності. 

31. Припинення права власності. 

32. Захист права власності. 

33. Права на чужіречі як обмеження права власності. 

34. Речовісервітути. 

35. Особистісервітути. 

36. Підставивстановленнясервітутів.Захистсервітутів. 

37. Суперфіцій 

38. Емфітевзис. 

39. Поняття та класифікаціязобов’язань.  

40. Підставивиникненнязобов’язань 

41. Підставиприпиненнязобов’язань. 

42. Принципивиконаннязобов’язань. Місце  та строк виконаннязобов’язання. 

43. Перемінаосіб у зобов’язаннях: замінаборжника і заміна кредитора (цесія). 

44. Засобизабезпеченнявиконаннязобов’язань. 

45. Поняття і видидоговорів, умовидійсностідоговорів. 

46. Вербальні і літеральніконтракти: поняття і загальна характеристика. 

47. Реальні та консенсуальніконтракти. 

48. Делікти і позови з деліктів. 

49. Квазіделикти. 

50. Безпідставнезбагачення. 
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51. Ведення чужих справ без доручення. 

52. Основніпоняттяінститутуспадкування. 

53. Спадкування за законом. Черги спадкоємців. 

54. Спадкування за заповітом. 

55. Легати і фідеїкоміси. 

56. Набуттяспадщини. 

 

 

11. Рекомендована література: 

Основна 

1. Майданик Р.А., Рябоконь Є.О.Римське приватне право. Практикум. К. Алерта, 2021. 220с. 

2. Гулєвська Г.Ю. Бабенко Г.О. Основи римського цивільного права. Навчально-методичний 

посібник. Запоріжжя, ЗІЕІТ, 2020 

3. Тетарчук І.В. Римське приватне право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К., 

ТОВ Центр учбової літератури. 2020.136с. 

4. Римське право (в схемах) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / кол. авт. ; кер. авт. кол. 

канд. юрид. наук, доц. М. Г. Поліщук.  Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018.  108 с. 

5. Основиримського приватного права : навч.-метод. посібник. Вид. третє, допов. та перероб. / 

К.М. Глиняна, І.В. Давидова, Н.І. Костова.  Одеса :Фенікс, 2016.  150 с. 

6. Макарчук В.С. Основиримського приватного права: навч. посіб. / В.С. Макарчук.  Х: Право, 

2015.  256с. 

7. Орач Є.М.Тищик Б.Й. Римськеприватне право. Академічний курс. К.: Ін Юре, 2015. – 392 с. 

8. Основиримського приватного права. Стислий курс. / За заг. ред. В. А. Кройтор.– Харків 

:НікаНова, 2014.197 с. 

9. Підопригора О. А. Римське право / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. Київ : 

ЮрінкомІнтер, 2014.  525 с. 

10. Задорожний Ю. Основиримського приватного права. К. :Істина, 2012.342 с. 

 

Додаткова 

1. Харитонов Є. О. Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том 1. Витоки. Одеса: Фенікс, 

2018. 556с. 

2. Пестржецкий А. Об адвокатуре у римлян, во Франции и в Германии. Київ: ЦНЛ, 2019. 150с 

3. Бондар Н.А. Основиримського права: навчально-методичнийпосібник / Н.А. Бондар. – Суми, 

2015. 

4. Вовк В.М. Практикум з основ римського приватного права (у схемах і таблицях): Навчально-

методичнийпосібник / В.М. Вовк. – К.: Атіка, 2007. – 188 с. 

5. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов / Д.В. Дождев.  М., 2004. 784 с. 

6. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского и др. М.: 

Юриспруденция, 2008. – 464 с. 

7. Основиримського приватного права/  За заг. ред.В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Х., 

Право, 2008.- 224с. 

8. Дигесты Юстиниана: перевод с латинского / Л.Л. Кофанов (отв. ред.); МГУ им. Ломоносова . 

Юридический факультет и др. – 2-е изд., испр. М.: Статут, 2008.  Т. 1, Кн. 1-4. 584 с. 

9. Дигесты Юстиниана: перевод с латинского / Л.Л. Кофанов (отв. ред.); МГУ им. Ломоносова . 

Юридический факультет и др. – 2-е изд., испр.  М.: Статут, 2008. Т. 2, Кн. 5-11.  621 с 

10. Гарридо Г.М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты: перевод с испанского / 

Г.М.Х. Гарридо, Л.Л. Кофанов (отв. ред.). М., 2005.  812 с. 

11. Римське право та правова культура Європи / ред. А. Дембіньскі, М. Йоньца 

;Люблінськийкатолицький ун-т Іоана Павла ІІ, Люблінська школа бізнесуФундаціїРозвитку ЛКУ. – 

Люблін :ВидавництвоЛюблінськогокатолицького ун-ту, 2008.  141 c. 

 

https://jurkniga.ua/autor/maidanik-r-a/
https://jurkniga.ua/autor/ryabokonya-e-o/
https://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/Centr_navchal_noi_literaturi_Centr_uchbovoi_literaturi_Centr_uchebnoj_literatury_CUL/
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12. Інформаційніресурси 

http://www.big-lib.com/book/1_rimske_pravo 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/Rimskpravo.pdf 

http://pravo.biz.ua/category/rymske_pryvatne_pravo/ 

http://www.info-library.com.ua/books-book-153.html 

http://studentu.info/gosudarstvo-i-pravo/rimskoe-pravo 
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