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Силабус навчальної дисципліни 

«РИМСЬКЕ ПРАВО» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

«Римське право належить до тих унікальних витворів людського 

генія, котрі на кшталт семи чудес світу є найвищими досягненнями 

цивілізації – віхами на шляху прогресу». Не можна не погодитись із 

даним твердженням українського вченого правознавця Є.О. 

Харитонова  так як безліч концептуальних положень, принципів, 

окремих конструкцій публічного права Стародавнього Риму 

зберегли свою чинність і на сучасному етапі. Особливо значущими є 

регулювання взаємин між громадянином і державою, визначення 

основ публічного правопорядку, засад врядування, принципів 

захисту публічного інтересу. Досить багатогранним є приватне 

право Древнього Риму вчення якого широко застосовуються для 

правового регулювання відносин приватного характеру на 

сьогоднішній день, це зокрема положення сімейного права, речового 

права, зобов’язального права, спадкового права, що має не аби яке 

значення для розвитку правової системи України. Дані факти 

свідчать про те, що немає сумніву в потребі вивчення та засвоєння 

загальних положень правової системи Стародавнього Риму, 

римського публічного та римського приватного права студентами – 

майбутніми правознавцями зважаючи і на те, що ми маємо намір 

увійти до Європейської спільноти не лише формально, а й за 

сутністю, створивши для цього відповідне правове і моральне 

підґрунтя. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення «Римського права» є правовідносини в 

сфері публічного правопорядку та система правових норм 

Стародавнього Риму, яка регулювала суспільні відносини між 

приватними особами, а саме:  

– сукупність особистих прав, правове становище суб’єктів у 

майнових відносинах, можливість суб’єктів здійснювати угоди 

майнового характеру; 
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– питання правового захисту приватних прав; 

– шлюбно-сімейні відносини; 

– відносини, пов’язані з власністю та іншими правами на речі; 

– правовідносини, пов’язані з користуванням чужим майном; 

– правовідносини, які виникають із зобов’язальних 

правовідносин; 

– зобов’язання суб’єктів, які виникають з різних підстав; 

– коло питань, які виникають з приводу спадкування майна тощо. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

формування у студентів юридичного мислення на основі 

вивчення правових категорій та інститутів, системи права 

Стародавнього Риму, які внаслідок рецепції римського права стали 

основою сучасного права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обгрунтованістю. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 

Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, добре володіти правничою термінологією. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві. 

Знання стандартів правничої професії. 
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Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності. 

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності.  

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА. 

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВОПОРЯДКУ ТА ПУБЛІЧНОГО 

ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

Тема 1. Формування римського права. 

Тема 2. Система римського права. 

Тема 3. Джерела римського права. 

Тема 4. Структура римського права. 

Тема 5. Рецепція римського права. 

Тема 6. Суб’єкти публічного права. 

Тема 7. Системи врядування та елементи публічного 

правопорядку. 

Тема 8. Карне право як засіб охорони публічних інтересів. 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. КЛАСИЧНЕ РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Тема 9. Суб’єкти приватного права. 

Тема 10. Сімейне право. 

Тема 11. Захист цивільних прав. 

Тема 12. Вчення про позови. 

Тема 13. Речеве право. 

Тема 14. Зобов’язальне право. 

Тема 15. Загальні положення про договори. Позадоговірні 

зобов’язання. 

Тема 16. Спадкове право. 

Пререквізити 

Дисципліна «Римське право» може вивчатись студентами після 

набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Історія 

України», «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України». 

Постреквізити 

Дисципліна «Римське право» є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з права. 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Цивільне та сімейне право» «Кримінальне право» 

«Адміністративне право», «Фінансове право» та інших спеціальних 

курсів. Набуті знання можуть бути використані при написанні 

курсових та кваліфікаційних робіт. 
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Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Агафонов С.А.  Римське право: Навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 143 с. 

2. Вакулик І.І. Римське право в латиномовній термінології: 

методичний посібник. – К.: Вид. центр НУБІП України, 2010.– 140 с. 

3. Калюжний P.A., Вовк В.М. Римське приватне право: підруч. 

для вищ. навч. закл. – K.: Атіка, 2012. – 408 с. 

4. Калюжний P.A., Вовк В.М. Римське приватне право: підруч. 

для вищ. навч. закл. – К.: «МП Леся», 2014. – 240 с. 

5. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підруч. 

для студ. юрид. вузів і ф-тів, – К.: Вентурі, 2007. – 333 с. 

6. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підруч. – К.: 

Юрінком Інтер, 2009. – 528 с. 

Допоміжна 

1. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи римського приватного права: 

навч. посіб. – Львів, 2000; 2011. – 452 с. 

2. Трофомчук Г.І. Римське приватне право: навч. посіб. – Київ, 

2005. 

3. Харитонов Є.О. Джерела приватного (цивільного) права // 

Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Вип. 11. – 

Одеса: Юрид. л-ра, 2001. – С. 226-229. 

4. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна 

традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с. 

5. Харитонов Є.О. Римське приватне право: Конспект лекцій. 

Практикум. – Х., 2000. 

6. Харитонов Є.О. Приватне право у Стародавньому Римі: Навч. 

посібник. – О.: АО БАХВА, 2006. – 160 с. 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. https://www.president.gov.ua/ – Офіційна сторінка Президента 

України;  

2. https://www.rada.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховної Ради 

України;  

3. https://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України;  

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Офіційний сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського; 

5. http://www.alpha.rada.kiev.ua/ –  Офіційний сайт Національної 

парламентської бібліотеки; 

6. https://www.library.univ.kiev.ua/ – Офіційний сайт  Наукової 

бібліотеки імені Максимовича. 

 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 17 18 

Семінарські  34 38 

Самостійна робота 39 36 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

https://www.president.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.alpha.rada.kiev.ua/
https://www.library.univ.kiev.ua/
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Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

АЛЬОНА ДМИТРІВНА ДОМАНЧУК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: –  

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: a.domanchuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4537. 
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