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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Ознайомлення з історією виникнення і розвитку римського приватного права, його 

джерелами, змістом, історичним і сучасним значенням 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС / 90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 14 год., самостійна робота 

58 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення теоретичних питань; тестування; 

захист домашнього завдання; доповіді з рефератами та їх обговорення; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  Наявність знань з історії, логіки, основ правознавства 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПРН 8. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких 

потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

ПРН 18. Застосовувати навички самостійного опанування 

різноманітного історико-правового матеріалу. 

 

 Спеціальні (фахові): 

ФК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів. 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 
 

 

 
 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. Поняття, 

структура та історичне 

значення римського 

приватного права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Підібрати й проаналізувати історичні факти, 
що засвідчують значення римського 
приватного права для розвитку правової 
системи України. 

Тема 2. Джерела 

римського приватного 

права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему «Види 
джерел римського приватного права». 

Тема 3. Особи у 

римському приватному 

праві  

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю  «Правове 

становище вільних осіб у Стародавньому 

Римі». 

Тема 4. Сімейний статус 

фізичної особи  

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю прав та 
обов’язків подружжя у шлюбі без чоловічої 
влади (sine manu) та шлюбі з чоловічою 
владою (cum manu). 

Тема 5. Захист цивільних 

прав. Позови 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю характерних 
рис легісакційного, формулярного та 
екстраординарного процесу. 

Модуль 2. Особлива частина 

Тема 6. Речі та речові 

права: загальні положення 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти структурно-логічну схему «Види 

речей у римському праві». 

Тема 7. Володіння Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Підібрати історичні факти, які доводять 
закономірність виникнення інституту 
володіння в Стародавньому Римі. 

Тема 8. Право власності Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю «Сутнісні 

риси володіння і права власності у 

римському праві». 

Тема 9. Права на чужі речі Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю «Сутнісні 

риси різновидів речових прав на чуже 

майно». 

Тема 10. Загальні 

положення про 

зобов’язання 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити логічно-структурну схему «Види 

зобов’язань у римському праві». 

Тема 11. Договори: 

загальні положення 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Класифікація договорів у римському праві». 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 12. Окремі види 

договірних зобов’язань 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю «Реальні та 
консенсуальні контракти в римському праві: 
спільне та відмінне». 

Тема 13. Позадоговірні 

зобов’язання 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Проаналізувати розуміння природи деліктів 

юристами Стародавнього Риму та сучасними 

вітчизняними цивілістами й виявити спільне 

і відмінне в їх підходах. 

Тема 14. Спадкове право Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю «Черги 

спадкування за законом в історії римського 

приватного права». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час виконання навчальних завдань творчого характеру в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
 



Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через оцінювання модульних контрольних робіт;  

за інші види робіт (обговорення теоретичних питань; доповіді з рефератами та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи) студенти одержують додаткові бали. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5) 50 

Модуль 2 (теми 6-14) 50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


