
Повна назва: Основи римського права 

Статус: Вибіркова (за вільним вибором студента) 

Мета: засвоєння студентами основних принципів та положень римського 

приватного права як основного витоку сучасної цивілістики. 

Завдання:  

- вивчення основних положень джерел римського права; 

- засвоєння змісту основних інститутів приватного права Давнього Риму; 

- формування у студентів вміння застосовувати у практичній діяльності здобуті 

знання для розуміння і тлумачення чинного цивільного права; 

- засвоєння основ теоретичних положень науки цивільного права. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Основи римського права» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з римського приватного права та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Форми 

контролю  

Аудиторні Самостійна 

робота 

студента 
лекційні 

семінарські 

 

Змістовий модуль 1. Статус осіб та сімейне право  

1 

Поняття і система 

римського приватного 

права 

10 2 2 6 

 

2 Джерела римського 

приватного права 

10 2 2 6  

3 Правовий статус осіб за 

римським правом 

10 2 2 6  

4 Шлюб і сім’я у давньому 

Римі 

10 2 2 6  

5 Спадкове право 10 2 2 6  

Змістовий модуль 2. Речове право та право власності 

6 Способи захисту прав у 

давньому Римі 

10 2 2 6  

7 Речове право та право 

власності у римському 

праві 

10 2 2 6  

8 Зобов’язання у римському 10 2 2 6  



праві 

9 Договори за римським 

правом 

10 2 2 6 Залік  

  90 18 18 54  

Знання та навички: студенти повинні  

знати:  
- характеристику та джерела римського права; 

- вчення про особи; 

- вчення про сімейні відносини; 

- вчення про позов; 

- вчення про зобов’язальне, речове та спадкове право; 

вміти:  

- аналізувати цивільно-правові відносини у Давньому Римі; 

- тлумачити зміст цивільно-правових норм римського права; 

- порівнювати норми права Давнього Риму з нормами чинного цивільного права; 

- володіти технікою застосування правових термінів, понять та інститутів Давнього 

Риму; 

- розв’язувати юридичні задачі; 

здобути навичок: 

   - аналізувати закономірності розвитку римського права, його досвід і значення як 

цінності правової культури;  

   - компетентно й аналітично доводити відмінності між приватним й публічним 

римським правом;  

   - виділяти характерні для римського права такі форми правотворення, що не 

властиві для права України; порівнювати форми цивільного процесу в Римі з 

процесуальною регламентацією цивільних справ у судах України;  

   - виявляти відмінності між характерними для римського права близькими за 

предметом регулювання, але не однаковими за змістом такими правовими поняттями як 

"володіння", право володіння, право власності, права на чужі речі (сервітути) тощо;  

   - розмежовувати договірні й позадоговірні зобов'язання; оцінювати досягнення 

римської юриспруденції щодо вчення про зобов'язання, відповідальність за невиконання 

зобов'язання, відповідальність за невиконання зобов'язань з урахуванням форм вини, 

використовувати набуті знання у процесі вивчення інших навчальних дисциплін. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійних 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Основи римського права» проводиться відповідно 

до навчального плану у вигляді заліку в ІІІ триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 1 5 

Опитування на сем. заняттях 5 9 45 



Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік    30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Ковальова Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії і теорії держави і права ЧНУ імені Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 

33 роки. Кількість виданих наукових праць – понад 100. В 2004 році захищено дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – 

Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Тема дисертації: 

«Еволюція судоустрою та судочинства на українських землях Великого князівства 

Литовського». 

Сфера наукових інтересів – історія та теорія права. 

 


