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1. Анотація до курсу  

 

Вивчення курсу «Основи римського приватного права» дозволяє 

визначити розвиток громадянського суспільства в Україні як одне з 

пріоритетних завдань, що постали перед українською спільнотою на початку 

ХХІ століття, потребує для свого успішного вирішення задіяння всіх можливих 

ресурсів (засобів), які слугуватимуть зростанню рівня правосвідомості та 

правової культури громадян держави. Серед зазначених засобів провідну роль 

відіграють ті, що за своєю природою, походженням і призначенням мають 

стосунок до цивілістки, прямо чи опосередковано слугують ефективному 

правовому регулюванню приватно-правових відносин. Зважаючи на історичне 

значення рецепції римського права у правових системах країн континентальної 

Європи, до числа яких належить і Україна, вивчення навчальної дисципліни 

«Римське приватне право» слід вважати важливою та невід’ємною частиною 

правової освіти студентів і, відповідно, одним з інструментів позитивної 

трансформації вітчизняного громадянського суспільства. Римське приватне 

право небезпідставно вважається значним і величним досягненням світової 

культури, яке піднесло юридичну справу на верхівку людського духу і 

моральності.  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з історією 

виникнення і розвитку римського приватного права, його джерелами, змістом, 

історичним і сучасним значенням. «Римське приватне право» є дисципліною, 

яка закладає не тільки основи правової культури, а й юриспруденції загалом, 

дає знання про історію становлення та розвитку багатьох інститутів сучасного 

права. 

Завдання курсу:  

‒ ознайомлення з історією становлення і розвитку римського приватного права, 

його системою та джерелами; 

‒ засвоєння основних теоретичних положень римського приватного права як 

підґрунтя подальшого розвитку цивілістичної думки; 

‒ вивчення основних інститутів римського приватного права; 

 ‒ вироблення у студентів поваги до правових пам’яток минулого та набуття 

навичок їх використання для розвитку правового мислення. 

3. Результати навчання 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей 

та принципів функціонування національної правової системи 
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4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, СТАНОВЛЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА 

2. ЗАХИСТ ПРИВАТНИХ ПРАВ. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

3.  ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБЄКТІВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА   

4.  СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

5. РЕЧОВЕ ПРАВО ДАВНЬОГО РИМУ 

6. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ 

7. ЗОБОВЯЗАЛЬНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ І ПОЗАДОГОВОРНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ 

 

Семінарські заняття відповідно до тем прочитаних лекцій 

ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, СТАНОВЛЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА 

ЗАХИСТ ПРИВАТНИХ ПРАВ. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБЄКТІВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА   

СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

РЕЧОВЕ ПРАВО ДАВНЬОГО РИМУ 

ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ 

ЗОБОВЯЗАЛЬНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ І ПОЗАДОГОВОРНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія для проведення лекційних та 

семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс 

365. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74 -89 добре  

60- 73 задовільно  

0-59 Незадовільно 

 



4 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції Опитування за  

кожною 

темою лекції 

Відповідь на 

запитання за 

темою  лекцій 

 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота 

(ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

виконання ККР під 

час заліку за 

бажанням студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною 

темою 

виконання 

завдань під час 

практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання 

завдань під час 

самостійної 

роботи 

 

6.3. Поточна успішність складається з успішності за оцінки за роботу на 

семінарських заняттях (оцінюється деякі, участь у занятті максимально може 

принести здобувачу вищої освіти 10 балів). Отримані бали на семінарських 

заняттях та бали за самостійну роботу (максимально 20 балів) додаються до 

оцінки з підсумкової (тестової) роботи в кінці семестру (30 балів) та є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальною дисципліни. Під  час  вивчення  

навчальної  дисципліни  студент здійснює наступні види самостійних робіт: 

відпрацювання  тем  лекцій  та  семінарських  занять,  виконання  практичних  

робіт студентами заочної форми навчання; підготовка до модульного контролю 

та заліку; робота з літературою та ін.  Максимально за поточною успішністю 

здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів 

та/або прагне 

поліпшити 

оцінку) 

 

 

 

Диференційований залік відбувається у письмовій формі.  

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 
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6.4. Критерії оцінювання за роботу на семінарських заняттях:  

8 семінарських занять оцінюються максимально у 100 балів кожне, 

причому: 

5 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової літератури; 

4 бали – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу; 

3 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

2 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

1 бали – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не має 

стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

0 балів – відсутність відповіді. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Основи римського приватного право» 

(www.do.nmu.org.ua ) 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

http://www.do.nmu.org.ua/
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7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан 

здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Практичні та лекційні заняття не проводяться повторно, ці 

оцінки неможливо отримати під час консультації. За об’єктивних причин 

(наприклад, міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за графіком, погодженим з 

викладачем. 

 

7.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед 

початком сесії студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні 

анкети (Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські 

поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної 

активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 

врахувати пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни 

«Основи римського приватного право».  

8. Ресурси і література: 

 «Основи римського приватного права» 

8.1. Основна рекомендована література 

1. Рябоконя Є. О., Майданик Р. А. Римське приватне право: Практикум, 

навчальній та практичній посібник, - Х. видавництво Право, 2021. -

220с.  

2. Тетарчук И. Римське приватне право. Для підготовки до іспитов. 

Навчальний посібник. – К. Видавництво Центр учбової літератури, 

2019. – 139 с.    

3. Основи римського приватного права: навчально-методичний посібник 

/ за ред. Є. О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2019. 296 с 

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. 5. Підопригора О.А., Харитоов Є.О. Римське право: підручник. – 4 – 

те вид. -К.: Єрінком Інтер, 2014. – 528 с. 

6.  Майданик Р.А., Рябоконь Є.О.  Римське приватне право. Практикум. 

Вид. – К.: Алерта, 2021. – 220 с. 
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7. Тетарчук І.В. Римське приватне право. Вид. – К.: Центр учбової 

літератури, 2019.  136 с.   

8. Калюжний Р.А., Вовк В.М. Римcьке приватне право: [підруч. для вищ. 

навч. закл. ]. – К.: «МП Леся», 2014. -240с. 

9. 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. 

10. Шаркова І.М. Римське приватне право ( казуси добросовісності) : 

навч. посіб. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім.  Ф.Г. Бурчака. – К.: НДІ приват. права 

підприємництва НАПрН України,  2013. – 103 с. 

11. Основи римського приватного права : навчально-методичний  

посібник / за ред. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2019. 294  с. 

12. Основи римського приватного права : навч. посіб. – [вид. 2-ге, допов.] 

/ В. С. Макарчук. – К. : Атіка ; Х. : Право, 2015. – 256 с. 

 

8.2. Додаткова рекомендована література 

1. Орач Є.М., Тищик Б.И. Римське приватне право. Академічний курс : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. -К. : Ін 

Юре, 2012. -390 с. 

2. Римське приватне право: Практикум для студентів напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство» / Уклад. В. М. Вовк, 

Р. А. Калюжний, К. Р. Калюжний, Л. О. Шапенко. – К. : ТОВ 

«МП Леся», 2015. – 68 с. 

3. Мирза С. С. Основи римського права. Альбом схем: Наочний посібник 

/ С. С. Мирза. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 167 с. 

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 

 

 

8.3 Інформаційні ресурси 

1 Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua – Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. Законодавство України. 

 2. Режим доступу: www.pravoua.com.ua – журнал «Право України».  

3. Режим доступу: www.liga.net - "Ліга", система. інформаційно-правового 

забезпечення. 

4. Електронні бібліотеки: http://www.nbuv.gov.ua – Національної 

бібліотекиУкраїниім.В.І.Вернадського.



8 

 

 


