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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна “Основи римського права” є обов'язковим предметом навчальної 
програми всіх юридичних закладів. Історичне значення Римського права для України 
зумовлено тим, що протягом тривалого часу воно в класичному та греко - римському 

(візантійському) варіантах впливало на формування та розвиток українського права і 
продовжує впливати на формування концепції права України сьогодні. Мета курсу 
ознайомити студентів з правовою культурою Стародавнього Риму, з основними інститутами 
римського публічного і приватного права, а також показати вплив римського приватного 

права на розвиток сучасної світової цивілістики та цивільного права України зокрема. 

 
Формат курсу. Змішаний  - курс має супровід на платформі  Elearn.  
  

Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння «Теорія держави 
і права. Ч1», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Судові та правоохоронні органи», 
«Логіки» «Теорія держави і права Ч2».  

 
Постреквізити: Система загальнотеоретичних знань навчальної дисципліни буде 

використовуватися при засвоєнні галузевих та прикладних навчальних дисциплін. 
Компетентності, набуті студентами під час вивчення дисципліни «Основи римського права» 
забезпечують умови для накопичення правового досвіду та створюють умови для 

ефективного виконання ними своїх професійних обов'язків при здійсненні наукової та 
практичної юридичної діяльності.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/ 
семінарські)  

Результати 

навчання  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовий модуль № 1. Загальна частина римського права 

Тема №1. Поняття 
римського права, 
предмет та 
система 

2/2 Вміти 
охарактеризува

ти Предмет, 
суб’єкт та 

метод 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 

Відвідування 
лекції/семінару – 
1 бал 
Робота на 

семінарському 



римського 
цивільного 

права. 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

занятті* – 0-10 
балів Виконання 
завдань 
самостійної 

роботи  -1 бали 

Тема № 2. 
Джерела 

римського 
приватного права  

2/2 Знати 

Поняття 
джерел 

римського права 

та сучасного 
права України. 
Види джерел 

римського 

цивільного 

права 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 
самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 3. Особи 
у римському праві 

2/2 Знати Поняття 
особи та 

суб’єкта права в 

Стародавньому 
Римі. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 
1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-5 

балів Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  -1 бали 

Тема № 4. 
Сімейний статус 
фізичної особи   

2/2 Розуміти 
сутність 

особливостей 
регулювання 

сімейних 
відносин на 

різних етапах 
історії 

Стародавнього 
Риму. Римська 

сім’я. 
Споріднення. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 
1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-5 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 5. Захист 
цивільних прав. 

Позови 

2/2 Знати поняття і 
види приватної 

саморозправи. 
Самооборона. 
Обмеження 
приватної 

саморозправи. 
Встановлення 

системи викупів. 
Припинення 

приватної 
саморозправи. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-5 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Змістовий модуль № 2. Речі та речові права в римському праві 

Тема № 6. Речі та 
речові права: 

загальні 
положення   

2/2 показати, що 
цивільно-правові 

відносини 
виникають, в 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 



основному, з 
приводу речей, 
майна, тому 

питання розділу 

майна, 
перерозподілу, а 
також захисту 
майнових прав 

були головною 
метою 

громадського 
суспільства; 

звернути увагу 
на те, що речове 
право захищало 
майнові права 

рабовласників. 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 7. 
Володіння  

2/2 Знати поняття 
про фактичне 

володіння річчю 
незалежно від 

наявності права 
на неї. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 8. Право 
власності 

2/2 Навчитись 
вирішувати 

ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 9. Права 
на чужі речі 

2/2 Знати основні 
положень про 

права на чужі 
речі у Римському 

праві. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Змістовий модуль № 3. Загальні положення про зобов’язання  в римському  праві 

Тема № 10. 
Загальні 
положення про 
зобов’язання  

2/2 Вміти 
створювати 
ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

Відвідування 
лекції/семінару – 
1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 



знань з теми elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 11. 
Договори: 
загальні 

положення 

2/4 Вміти 
охарактеризват
и зміст договору 

за римським 
правом для 
закріплення 
практичних 

знань з теми 
"Договори: 

загальні 
положення" 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 
1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-5 

балів Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  -1 бали 

Тема № 12. 
Окремі види 

договірних 
зобов’язань  

4/2 Вміти 
розповісти про 

види 
консенсуальних 

контрактів 
спільне та 

відмінне  

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 13. 
Позадоговірні 

зобов’язання  

2/2 Навчитись 
вирішувати 

ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Тема № 14. 
Спадкове право 

2/2 Навчитись 
вирішувати 

ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Всього за семестр 70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

*  - *  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn  

 
 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, не оцінюються. Про наявність поважної причини, викладач 

попереджається у  письмовому вигляді у каналі Телеграм студентом 

або підтверджується деканатом. Перескладання окремих тем, 
відбувається згідно графіку консультацій, оприлюдненому на початку 

семестру. 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Дотримання академічної доброчесності с тудентами та 

відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Пропущені заняття підлягають відпрацюванню у відведений для 

консультацій час, згідно графіку, оприлюдненому на початку 
семестру. Відпрацювання полягає в усних відповідях по темі 

пропущеного заняття (4-5 питань)  та виконанні завдань по темі на 

платформі  Elearn. 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 
екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України від «27 » грудня 

2019 р. протокол № 5.  

 
 

Рейтинг 

здобувача вищої 

освіти, бали  

Оцінка національна за результати 

складання  

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано  74-89 Добре 

60-73 Задовільно  

0-59 Незадовільно  Незараховано  

 

 


