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Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань
08 «Право»

 (шифр і назва) За вибором
Напрям підготовки 

081 «Право»
 (шифр і назва)

Модулів –  2 Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання - Семестр

Загальна кількість годин -
150

4-й 4-й
Лекції

Тижневих годин для
денної форми навчання:

аудиторних – 
самостійної роботи

студента - 

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

молодший бакалавр

32 год. 4 год.
Практичні, семінарські

16 - год. - год.
Лабораторні

- год. - год.
Самостійна робота

102 год. 146 год.
Індивідуальні завдання-

Вид контролю: Залік

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 48/102
для заочної форми навчання - 4/146
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета полягає в засвоєнні правової системи, що склалася в стародавньому Римі та
яка  регулювала  відносини  між  приватними  особами  в  межах  Римської  держави;
вивченні кола інститутів, що входять в поняття римського права, що засновується на
уявленні самих римлян з урахуванням тих змін, які відбулися з римською правовою
системою в античності.

Завдання:  формування  у  здобовуча як  основи  знань  у  галузі  римської
цивілістики,  так  і  –  в  силу  універсального  значення  категорій  римського  права  –
фундаменту юридичного мислення   

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
знати:  
1. на понятійному рівні: предмет і систему римського права; історичні системи й

основні  форми  джерела  римського  цивільного  приватного  права;  форми  захисту
приватних  прав,  види  позовів;  загальні  засади  цивільного  судочинства  в
Стародавньому  Римі;  позовний  і  адміністративний  порядок  провадження  справ  з
приватних спорів; поняття осіб субєктів права, правоздатності, різноманітних ступенів
обмеження правоздатності;  основні поняття правового сімейного ладу;  поняття речі,
види речей, поняття і види прав на речі; систему римського зобовязального права та
його основні інститути; поняття і види спадкування, підстави і порядок спадкування;
визначення  зобовязання,  види  зобовязань  і  їхньої  структури,  порядок  виконання  і
припинення зобовязання; поняття юридичних фактів, їх види; особливості інститутів
публічної влади Стародавнього Риму; історичну роль римського приватного права та
його значення для сучасного юриста;

2 на фундаментальному рівні: історію розвитку римського права; парадигму та
методологію пізнання римського права;

3  на  практично-творчому  рівні:  методику  вирішення  практичних  завдань  з
римського права.

вміти: 
1.  на  репродуктивному  рівні:  відтворювати  основні  поняття  та  конструкції

римського права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; 
2. алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу

інститутів римського права; 
3. на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути римського права;

виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 
4. на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і

письмовій  формі;  ґрунтовно  висловлюватися  та  дискувати,  повязуючи  при  цьому
теоретичний матеріал з римського права.
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Правова культура Риму та система приватного права 

Тема 1. Предмет та значення вивчення римського приватного права
Предмет  курсу  "Основи  римського  приватного  права".  Етапи  розвитку

римського приватного права та їхня характеристика. Критерії поділу римського права
на приватне і публічне. Основні системи римського приватного права: jus civile,  jus
gentium, jus praetorium та їхня характеристика. Рецепція римського приватного права
та  його роль у розвитку права наступних  суспільних формацій.  Значення  вивчення
римського приватного права.

Тема 2. Джерела римського приватного права
Пізнання  джерел  римського  приватного  права.  Форми  права  у  Римській

державі.  Звичай,  звичаєве  право.  Закон.  Імператорські  конституції  та  їх  види.
Преторський  едикт  та  його  кодифікація.  Форми  діяльності  римських  юристів.
Кодифікація Юстиніана та її значення.

Тема 3. Особи (суб’єкти права) у Римі
Поняття особи (суб’єкта права) в римському приватному праві. Правоздатність і

дієздатність. Їх види. Чинники, які впливають на зміну правоздатності та дієздатності.
Поділ  людей  в  Римі  та  їхнє  правове  становище.  Опіка  та  піклування.  Поняття
юридичної  особи  (universitas).  Виникнення  та  припинення  юридичної  особи.  Види
юридичних осіб.

Тема 4. Врегулювання сімейних відносини у римському приватному праві
Поняття сім’ї. Агнатичне і когнатичне споріднення. Лінії та ступені споріднення.

Види  шлюбу  в  Римі.  Конкубінат.  Умови  та  порядок  укладення  шлюбу.  Способи
припинення  шлюбу.  Особисті  та  майнові  відносини  між  подружжям  у  шлюбі.
Батьківська  влада  та  її  припинення.  Узаконення  та  усиновлення.  Взаємовідносини
батьків і дітей (особисті та майнові).

Змістовий модуль 2. Речове право та зобов’язання 

Тема 5. Речеве право
Поділ майнових прав на речеві і зобов’язальні. Поняття та класифікація речей у

римському  приватному  праві.  Поняття  та  види  плодів.  Поняття  володіння.
Розмежування володіння і держання. Corpus possessionis та animus possessionis. Види
володіння. Захист володіння. Похідні володільці. Поняття права власності. Власність і
володіння.  Обмеження  права  власності.  Види права власності.  Поняття  преторської
(бонітарної)  власності.  Способи  набуття  права  власності.  Поняття  права  спільної
власності. Повноваження співвласників. Позови, якими захищалося право власності та
їхня характеристика. Поняття та види прав на чужі речі. Поняття та види сервітутів.
Емфітевзис та суперфіцій. Поняття та види застави.

Тема 6. Спадкове право
Поняття  спадкового  права.  Види  і  форми  спадкування  в  римському  праві.

Спадкування  за  заповітом.  Умови  дійсності  заповіту.  Поняття  обов’язкової  частки.
Коло осіб, яким належала ця частка. Спадкування за законом (в квіритському праві, в
преторському  праві,  за  імператорським  законодавством  до  Юстиніана,  за
законодавством  Юстиніана).  Спадкове  представництво.  Спадкова  трансмісія.
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Прийняття спадщини. Права і обов’язки спадкоємців. Відповідальність спадкоємця за
борги спадкодавця. Спадкова субституція та її види. Легат. Фідеїкоміс. 

Тема 7. Загальне вчення про зобов’язання і договір
Поняття  і  підстави  виникнення  зобов’язання.  Види  зобов’язань.  Сторони  в

зобов’язанні.  Заміна  сторін.  Виконання  зобов’язання.  Наслідки  невиконання
зобов’язання.  Засоби  забезпечення  виконання  зобов’язання.  Поняття  і  види  вини.
Відповідальність за чужу вину. Поняття шкоди в римському праві. Зобов’язання ніби з
договору, з делікту та ніби з делікту. Поняття договору (контракти і пакти). Структура
договору.  Класифікація  договорів.  Порядок  укладення  договору.  Оферта  і  акцепт.
Сіналагматичний  договір.  Умови  дійсності  договору  в  римському  праві  Випадки
визнання договору недійсним. Укладення договорів за допомогою представника.

Тема 8. Окремі види договорів
Римська система контрактів. Відмінності між контрактами і пактами. Поняття

та  види  пактів.  Безіменні  контракти  і  причина  їхньої  появи  у  римському  праві.
Особливості  та  види  вербальних  і  літеральних  договорів.  Реальні  договори.
Відмінність між договорами позики і позички. Відмінність між договорами поклажі і
позички. Особливості та види консенсуальних договорів. Визначення договору купівлі
- продажу. Елементи договору купівлі-продажу. Евікція речі та її юридичні наслідки.
Види  найму  в  римському  праві.  Піднайм:  умови  і  наслідки  його  застосування.
Відмінності між договорами найму особистих послуг та підряду. Відповідальність за
ризик  випадкової  загибелі  речі  за  договором  підряду.  Особливості  договорів
доручення і товариства.

Тема 9. Вчення про позов
Досудові способи захисту порушених прав. Стадії римського цивільного процесу.

Види процесу: легісакційний, формулярний, екстраординарний. Судочинство (судді і
суди)  в  Римі.  Представники  в  суді.  Виконання  судового  рішення.  Особливі  засоби
преторського  захисту порушених  прав.  Поняття  та  види позовів.  Позовна  давність.
Поняття, переривання та зупинення строку позовної давності.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів
і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усьог
о 

у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

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

Змістовний модуль 1. Правова культура Риму та система приватного права
Тема  1.  Предмет  та
значення  вивчення
римського
приватного права

8 2 2 4 4 - - - 4

Тема  2.  Джерела
римського
приватного права

8 2 6 10 10

Тема  3.  Особи
(суб’єкти  права)  у
Римі

20 4 2 14 12 2 10

Тема 4. Врегулювання
сімейних  відносини  у
римському
приватному праві

20 4 2 14 10 10

Змістовний модуль 2. Речове право та зобов’язання
Тема 5. Речеве право 18 4 2 - - 12 12 2 - - - 10

Тема  6.  Спадкове
право

18 4 2 12 12 10

Тема  7.  Загальне
вчення  про
зобов’язанн
я і договір

18 4 2 12 10 10

Тема 8. Окремі види
договорів

18 4 2 12 10 10

Тема  9.  Вчення  про
позов

22 4 2 16 10 10

Усього годин 150 32 16 102 150 4 146
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5. Теми семінарських занять 
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Змістовний модуль 1.  Правова культура Риму та система
приватного права

1 Предмет та значення вивчення римського приватного права 2
2 Особи (суб’єкти права) у Римі 2
3 Врегулювання сімейних відносини у римському приватному праві 2

Змістовний модуль 2. Речове право та зобов’язання
4 Речеве право 2
5 Спадкове право 2
6 Загальне вчення про зобов’язання і договір 2
7 Окремі види договорів 2
8 Вчення про позов 2

Разом 16

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Змістовний модуль 1.  Правова культура Риму та система
приватного права

1 Предмет та значення вивчення римського приватного права 4
2 Джерела римського приватного права 6
3 Особи (суб’єкти права) у Римі 14
4 Врегулювання сімейних відносини у римському приватному праві 14

Змістовний модуль 2. Речове право та зобов’язання
5 Речеве право 12
6 Спадкове право 12
7 Загальне вчення про зобов’язання і договір 12
8 Окремі види договорів 12
9 Вчення про позов 16

Разом 102

7. Індивідуальні завдання
Види індивідуальних  завдань: 
- складання конспекту запропонованої викладачем теми;
- написання та захист реферату;
- розв'язання юридичних задач;
- складання бібліографічного опису запропонованої викладачем теми;
- складання комп'ютерних презентацій, які містять поглиблений 

теоретичний матеріал;
- Розробка тестових завдань за темами програми дисципліни
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Відповідно до «Положенняя про організацію освітнього процесу в

Бердянському  університеті  менеджменту  і  бізнесу»,  «Положення  про
моніторинг і контроль якості освіти в БУМіБ», «Положення про систему
забезпечення  якості  вищої  освіти  (систему  внутрішнього  забезпечення
якості) ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» контроль
за  якістю  навчального  процесу,  у  тому  числі  за  якістю  викладання
дисципліни  “Основи  римського  приватного  права”,  здійснюється  на
кількох рівнях: через поточний, модульний і підсумковий контроль.

Поточний, модульний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та
навичок студентів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом
проведення  усного  чи  письмового  опитування,  контрольних  робіт,
тестування, колоквіумів тощо. 

Під  час  викладання  дисципліни  “Основи  римського  приватного
права” використовуються такі методи поточного, модульного контролю:
1)  метод  усного  контролю:  основне  запитання,  додаткові,  допоміжні;
запитання  у  вигляді  проблеми;  індивідуальне,  фронтальне  опитування і
комбіноване;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю.

Систематичність  та  активність  роботи  протягом  семестру
оцінюється з використанням шести показників контролю:

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3);
К2 – письмовий поточний контроль;
К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань;
К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;
К5 – опрацювання індивідуальних завдань;
К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Підсумковий  контроль  - проводиться  у  вигляді  перевірки  та
оцінювання  знань  студентів  (щосеместрово)  за  кредитно-модульною
системою, захисту курсових робіт, заліків і екзаменів. 

Підсумковим контролем дисципліни “Основи римського приватного
права” є залік, який проводиться в письмовій формі. 
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9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ -ЗАЛІК

Вид контролю

Модуль 1 Модуль 2

Макс
имальна  сума
балів  за
поточний
контроль  =
середній бал

Максима
льна  сума  балів  за
модульну
контрольну роботу

Максим
альна сума балів за
поточний контроль
= середній бал

Максималь
на  сума  балів  за
модульну контрольну
роботу

1)  Робота  в  аудиторії   (усні  відповіді,
виступи  на  менше  2-3  за  семестр,  залежно
від дисципліни)

5 5

2)Письмовий  поточний  контроль  (експрес-
контроль,   диктант,  письмова  відповідь  на
завдання)

5 5

3)Опрацювання  обов’язкових  практичних
завдань (самостійне розв’язання юридичних
задач,  проблемних  ситуацій,  складання
процесуальних  документів,  письмове
юридичне консультування)

5 5

4)Опрацювання  завдань  до  самостійної
роботи  (опрацювання  теоретичного
матеріалу  складання  конспекту,
розв’язування задач, тестів.)

5 5

5)Опрацювання  індивідуальних
завдань (написання та презентація рефератів;
самостійна  розробка  позовних  заяв,  скарг.
Листів  –  звернень,  претензій,  кросвордів,
тестових  завдань,  задач,  проблемних
ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не
менше 5, з використанням сучасної наукової
та  навчальної  літератури  вітчизняних  та
зарубіжних  авторів)  складання  міні
лексиконів,  списку  літератури  по  заданій
темі тощо.

5 5

6)Бали  бонуси  за  участь  у  конференціях,
олімпіадах,  конкурсах,  у  науковій  роботі,  а
також  за  систематичність  ,  сумлінність,
дисциплінованість  тощо

5 5

Всього балів за поточний контроль 30 30

Модульна  контрольна  робота
(ПМК)

20 20

Всього балів за модуль 50 50

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90–100 А відмінно

зараховано
82–89 В

добре
75–81 С
64–74 D

задовільно
60–63 Е

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0–34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи римського 
приватного права”
2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “Основи 
римського приватного права”
3. Конспекти лекцій з дисципліни “Основи римського приватного права”
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10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА 
Базова:

1. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения.  М.: Просвещение,
1989. 416с.
2. Боголепов Н.П. Учебник истории римского права М.: Наука, 1990. 396с.
3. Випер П. Очерки по истории Римской имерии М.: Феникс, 1995. 456с.
4. Дождев Д.В. Римское частное право. М.: ИНФРА, 1996. 382с.
5. Иоффе  О.С.,  Мусин  В.А.  Основы  римского  гражданского  права.  Л.:  Изд-во
Ленинградского университета, 1974. 289с.
6. Калюжний Р.А. Основи римського приватного права (в схемах) К.: Академія, 1997.
108с.
7. Кофанов Л.Л. Обязательное право в архаическом Риме: долговой вопрос (VI - IV
в.в. до н.э.) М.: Просвещение, 1994. 193с. 
8. Максимов О.В. Курс лекций по римскому частному праву М.: МИУ, 1997. 274с.
9. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права М.: “Юристь”, 1994. 273с.
10. Новицкий И.Б. Римское право М.: "ТЕИС", 1996. 214с.
11. Памятники  римского  права:  Законы  ХІІ  таблиц.  Институции  Гая.  Дигесты
Юстициана. Справочник. М.: “Юристь”, 1997. 88с. 
12. Перетерский И. С. Римское частное право: Учебник М.: Новый Юрист, 1997.  512с.
13. Підопригора О.А. Основи римського приватного права К.: Генеза, 1997. 262с.
14. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права К.: Час, 1994. 288с.
15. Римское частное право М.: Юридическая литература, 1997. 514с.
16. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б.Новицкого и проф. И. С.
Перетерского  М.: “Юристъ”, 1996. 544 с.
17. Савельев В.А. Римское частное право: Проблемы истории и теории М.: ИНФРА,
1995. 284с.
18. Харитонов Є.О. Приватне право Стародавнього Риму Одеса, 1996. 198с.
19. Харитонов  Є.О.  Рецепція  римського  приватного  права:  Теоретичні  та  історико-
правові аспекти Одеса, 1997. 374с.

Допоміжна:
1. Андреев М.Н. Римско частно право  София, Держ. изд-во  “Наука и  искусство”,
1958. 359 с. 
2. Бехруз Х. Вступ до порівняльного правознавства: Навч. посібн.  Одеса: Юрид. літ-
ра, 2002. 328 с. 
3. Бойко А.И.  Римское и современное уголовное право  СПб.:  Изд. “Юрид. центр
Пресс”, 2003. 259 с. 
4. Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь / Под ред.
А.В.Крутских. М.: ИНФРА-М, 2001. 398 с. 
5. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты  М.: Статут,
2005. 812 с.
6. Гримм Д.Д. Лекции по догме римського права // Под ред. с предисл. В.А. 
Томсинова. М.: Изд-во «Зерцало», 2003. 496 с. 
7. Дигесты Юстиниана / Пер. с латин.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов.  М.: “Статут”, 2002.
584 с. 
8. Дроніков В.К. Римське приватне право К.: Вид-во Київського університету, 1961.
198 с.
9. История государства и права зарубежных стран:  Часть 1. Учебник для вузов. - 2-е
изд.  /  Под  ред.  проф.  Н.А.  Крашенинниковой  и  проф.  О.А.  Жидкова.  М.:  Норма
Инфра, 1999. 624 с. 
10. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. М.: Изд-во НОРМА,
2002. 464 с.
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11. Косарев  А.И.  Римское  частное  право:  Учебник  для  вузов  М.:  Закон  и  право,
ЮНИТИ, 1998. 254 с.
12. Макарчук В.С. Основи римського приватного права: Навч. посібн. К.: Атіка, 2000.
176 с.
13. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима М.: Статут, 2003. 685 с.
14. Омельченко О.А. Основы римского права: Учебн. пособ. М.: Манускрипт, 1994.
239 с.
15. Орач Є.М. Основи римського приватного права: Курс лекцій.  К.: Юрінком Інтер,
2000. 272 с. 
16. Римське право (Інституції) / За заг. ред. проф. Харитонов Х.: “Одіссей”, 2003. 288
с.
17. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:  Учебник М.: Издательство БЕК,
2002. 400 с.
18. Франчози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с итал.; Отв. ред. Л.Л.
Кофанов / Дж. Франчози. М.: Статут, 2004. 428 с.
19. Харитонов  Є.О.  Історія  приватного  права  Європи:  Східна  традиція   Одеса:
Юридична література, 2000. 260 с. 
20. Хвостов В.М. Система римского права: Учебник  М.: Спартак, 1996. 522 с. 
21. Хутыз М.Х. Римское частное право: Курс лекций  М.: Былина, 1994. 170 с.
22. Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс М.: Новый Юрист,
1997. 224 с. 

11. Інформаційні ресурси
1. Омельченко О.А. Основы римского права:  Учебн. пособ.  М.: Манускрипт,  1994.
239 с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omelch/index.php
2. Новицкий  И.Б.  Римское  право М.:  "ТЕИС",  1996.  214с.  URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/index.php
3. Коптев  А.В.  Римское  право  в  архаическую  эпоху  URL:
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1302811460
4. Бартошек  М.  Римское  право:  понятие,  термины,  определения.  М.:  Просвещение,
1989. 416с. URL: http://www.ancientrome.ru/dictio/bart/index.htm
5. Коптев А. В. От прав гражданства к праву колоната.  Формирование крепостного
права в поздней Римской империи. Вологда: Изд-во «Ардвисура», 1995. 264 с.  URL:
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1262993827
6. Гай Институции URL: http://www.ancientrome.ru/ius/source/gaius/index.htm
7. Кодекс Феодосия и Новеллы императоров Валентиниана III, Майориана и Либия
Севера  о  колонах,  сельских  рабах  и  вольноотпущенниках  URL:
http://www.ancientrome.ru/ius/source/theodosius/codex-f.htm
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