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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Львівський інститут

Кафедра права

Назва дисципліни Римське право

Викладач Мельниченко Богдана Богданівна
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Консультації четвер, 2 години, 13.00-14.30, ауд.211

1. Коротка  анотація  до  дисципліни.  Цей  курс  визначає  можливiсть  засвоєння

студентами  теоретичних  знань,  щодо  інституту  права  приватної  власності  Стародавнього

Риму,  механізмам  захисту  права  приватної  власності,  підстави  його  виникнення  та

припинення,  порівняння інститутів  римського права  з  галузями та  інститутами сучасного

права  країн  Європи,  імплементація  правових  конструкцій  у  законодавство  європейських

країн, запозичення сучасною юриспруденцією термінів та понять із джерел римського права. 
2. Мета:  ознайомлення  студентів  з  правовою  культурою  Стародавнього  Риму,  з

основними  інститутами  римського  публічного  і  приватного  права,  впливом  римського

приватного  права  на  розвиток  сучасної  світової  цивілістики  взагалі  та  цивільного  права

України,  зокрема  сприяти  становленню сучасного  висококваліфікованого  фахівця-юриста,

формувати й розвивати правові знання студентів, навчити їх аналізувати нормативно-правові

акти та інші документи, виробити навички самостійного аналізу державно-правових явищ,

уміння  застосовувати  отримані  знання  при  оцінюванні  конкретної  ситуації,  сприяти

оволодінню  уміннями  та  навичками,  які  потрібні  у  професійній  діяльності,   формувати

переконання  та  ціннісні  орієнтації  студентів  відповідно  до  ідеалів  гуманізму,  демократії,

соціальної справедливості, поваги до особистості, виховувати активну громадську позицію,

сприяти  усвідомленню  ролі  та  значення  юридичної  діяльності  в  становленні  Української

держави;  сприяти розвитку в  майбутніх юристів  правової  свідомості  і  правової  культури,

професійних й особистих якостей. 

Завдання:  отримання,  засвоєння  та  систематизація  знань  з  дисципліни,  набуття

здатності  аналізувати  державно-правові  явища;  формування  навичок  юриста-фахівця,

ознайомлення з історією становлення і розвитку римського приватного права, його системою

та  джерелами;  засвоєння  основних  теоретичних  положень  римського  права  як  підґрунтя

подальшого розвитку цивілістичної думки; вивчення основних інститутів римського права;

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

використання для розвитку правового мислення.

3. Формат курсу: очний (offline)
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4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентності Ступінь сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне оцінювання знань: 

виконання та захист 

практичних робіт, самостійна 

робота

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів

у формі презентації)

Знання і розуміння 

ретроспективи формування 

правових та державних 

інститутів.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів

у формі презентації), 

підсумкове (у формі 

оцінювання усного вступу-

презентації)

Знання і розуміння 

особливостей реалізації та 

застосування норм 

матеріального і 

процесуального права

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне оцінювання знань: 

виконання та захист 

практичних робіт, усне та 

фронтальне опитування 

виступи на семінарах, тести

Здатність аналізувати 

правові проблеми, 

формувати та 

обґрунтовувати правові 

позиції

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність до критичного та 

системного аналізу правових

явищ і застосування набутих 

знань у професійній 

діяльності

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу

Підсумкове (залік у формі 

оцінювання усного виступу, 

тести)

5.  Тривалість курсу.  90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 50 години аудиторної роботи;

40 годин – самостійної  роботи, залік – 2 години (проводиться на останньому семінарському

занятті).

6. Статус дисципліни: вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки.

7. Пререквізити:  Курс «Римське  право»  безпосередньо  пов'язаний  з  навчальними

дисциплінами: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Історія держави і

права зарубіжних країн», «Юридична деонтологія», «Історія вчень про державу і право».

8. Технічне  й  програмне  забезпечення  /обладнання  –  мультимедійний  проектор  та

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності

в  письмовій  роботі  студента  -  відсутність  посилань  на  використані  джерела,  фабрикування

джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату).

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.
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- Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем

виключно  в  освітніх  цілях  без  права  її  передачі  третім  особам.  Студенти  заохочуються  до

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

10. Зміст  дисципліни:  Курс  складається  з  двох змістових модулів.  Кожен модуль,  у

свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин:

-  Змістовий модуль I.  Основні загальнотеоретичні положення римського права  та права

власності за римським приватним правом. (лекційна тема 1-11, семінарські теми 1-4);

- Змістовий модуль II. Загальні положення зобов’язального та спадкового права (лекційна

тема 12-17, семінарські теми 5-8).

11. Форми і методи навчання. 

Основними  видами  навчальних  аудиторних  занять  є  лекції,  семінарські  заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і  методів

навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації. 

Лекція-дискусія -  метод  групового  обговорення  проблеми  з  метою  з'ясування  істини

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації

процесу ухвалення рішення в групі.

Лекція-аналіз  конкретної  ситуації нагадує лекцію-дискусію:  на обговорення викладач

виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які демонструються аудиторії

усно або  у вигляді  відео-запису тощо).  Викладач  активізує  діалог  за допомогою спеціально

спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх зіткненням. 

Семінарські/практичні  заняття присвячуються  виконанню  кейсів,  розгляду

конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому числі

із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок).

Ви  працюєте  з  інформацією  вдома,  зокрема  з  використанням  мережі  Інтернет  (див.

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з

доповідями  і  презентаціями,  підготовленими  як  групою  так  і  індивідуально,  моделюєте

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти: 

- виступ  за  темою  індивідуального  завдання-кейса  у  формі  презентації  (критерії

оцінювання див.: Робоча програма дисципліни, п.п. 7.4.).

- виступ-інформування за темами семінарських занять;

- семінар з індивідуальною та груповою роботою;

- семінар у формі дебатів.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1    11 11 6 6

Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4

Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 85                       80
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Максимальна кількість балів:                                                               165

165:100=1,65. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,65= загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна  робота  включає  дослідження  електронних  джерел,  пошук  друкованих

публікацій  (наукові  праці,  статті  у  періодичних  виданнях,  документи,  офіційні  звіти,

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14.  Форми проведення  поточного,  рубіжного  (модульного)  контролю  та  критерії

оцінювання.

Поточний  контроль  відбувається  впродовж  вивчення  дисципліни  на  семінарських

заняттях  у формі:  семінарів-круглих столів  та семінарів  з  індивідуальною роботою. Під час

поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді – 3 бали; 

- аналіз  різних  точок  зору,  джерел  літератури,  підходів  до  вивчення  проблеми

(питання) – 5 балів; 

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Для  структуризації  знань  студентів  за  підсумками  курсу  у  формі  звітності  часто

використовується реферат.

Реферат   – короткий переказ  змісту наукової роботи, книги або вчення,  оформлене у

вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного

огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі).

Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і

здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі  презентації  за

тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля (5 хв. зі слайдами).

Тематика  завдань  вибирається  студентом  у  прив’язці  до  теми  наукового  дослідження  і  в

кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та можливостей, необхідних для

написання роботи. Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі компоненти: 

- слайди до презентації – 5 балів

- повнота  розкриття  теми,  висвітлення  сучасної  проблематики,  аналіз  різних

концепцій, підходів, ідей – 10 балів

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів

- самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:

Залік.

Відбувається у формі усного опитування з питань, які надані в переліку питань для заліку

в робочій програмі.

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (Робоча

програма дисципліни, 7.4 Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль (залік).
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17. Шкала відповідності оцінок

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

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна література:

1. Римське приватне право : підруч. для вищ. навч. закл. Київ : «МП Леся», 2014. 240 с

2. Агафонов С. А. Римське право : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. Дисц. / Київський

національний економічний ун-т. Київ : КНЕУ, 2005. 144 с.

3. Кирпичов О. А., Соловйова В. В. Римське приватне право : навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закл. Донецьк : Юго-Восток, 2007. 320 с.

4. Орач Є. М., Тищик Б. И. Римське приватне право. Академічний курс : підруч. для студ.

вищ. навч. закл. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Київ : Ін Юре, 2012. 390 с.

5. Підопригора  О. А.,  Харитонов  Є. О.  Римське  право  :  підручник.  2-ге  вид.  Київ :

Юрінком Інтер, 2009. 528 c.

Додаткова література:

6. Агафонов С. Особливості  припинення шлюбу розлученням за стародавнім римським

цивільним правом. Юридичний журнал. 2005. № 10. С. 64-66.

7.  Балко  О.  Становлення  інституту  шлюбу  в  римському  праві  та  у  країнах  романо-

германського типу правової системи. Віче. 2010. № 12. С. 5-6.

8.  Безклубий  І.  Інститут  евікції  в  Стародавньому  Римі  та  цивільному  праві  України.

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008. № 5. С. 44-55.

9.  Безрук  Л.  Розвиток  інституту  іпотеки  в  Стародавньому  Римі.  Економіка,  Фінанси,

Право. 2009. № 5. С. 34-38.

10. Берестова  І.  Безпідставне  збагачення:  інститут  набуття,  зберігання  майна  без

достатньої правової підстави у системі римського права. Вісник прокуратури. 2003. № 10. С. 60-

64.

11. Братасюк В. Римське право як форма вираження принципу суб’єктивно-індивідуальної

волі. Українське право. 2003. № 1. С. 207-212.

12. Васильченко В.В. Рецепція римського спадкового права у сучасному спадковому праві

України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський нац.ун-т ім. Т. Шевченка. Київ :

Київський нац.ун-т ім. Т. Шевченка. 1997. 19 с.

13. Вовк В. М. Римське право як феномен правової дійсності : автореф. дис. ... д-ра юрид.

наук : 12.00.12. Нац. акад. внутр. справ. К., 2011. 32 с.

14.  Гонгало Р. Ф.  Суперфіцій у римському праві  та контексті  правової  його  рецепція у

сучасному цивільному праві України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. НАН України.

Ін-т  держави  і  права  ім.  В.М.Корецького.  Київ :  НАН  України  ;  Ін-т  держави  і  права  ім.

В. М. Корецького, 2000. 18 с.

15. Гусарєв С.  Юридична  професія  в  контексті  правової  спадщини  Риму.  Часопис

Київського університету права. 2006. № 1. С. 21-24.
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16. Гутьєва В. В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України : автореф.

дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. Київ : НАН України ; Ін-т

держави і права ім. В.М. Корецького, 2000. 18 с.

17. Дмитрієва Ю. Виникнення та розвиток інституту простого товариства: роль римського

приватного права у цьому процесі. Право України. 2007. № 6. С. 126-130.

18. Достдар Р. Рецепція греко-римського права в цивільному уложенні. Юридична Україна.

2009. № 1. С. 65-66.

19. Задорожній Ю. А.  Римське право -  доктринальна першооснова права та юридичної

науки в країнах романо-германської правової сім’ї та України : автореф. дис... канд. юрид. наук :

12.00.01.  Київський  національний  ун-т  внутрішніх  справ.  К.:  Київський  національний  ун-т

внутрішніх справ, 2008. 21 с.

20. Закорецька Л. Види прав на чужі речі: порівняльний аналіз за римським приватним

правом та сучасним цивільним правом. Право України. 2007. № 8. С. 104-107.

21. Качур В.  Природні  умови  обмеження  правосуб’єктності  фізичних  осіб  у

Стародавньому Римі. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 8-12.

22. Колосова А. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного

права. Юридична Україна. 2006. № 9. С. 22-25.

23. Майданник  Н.  Поняття  і  місце  натуральних  зобов’язань  у  приватному  праві

Стародавньому Риму. Юридична Україна. 2007. № 8. С. 64-69.

24. Петрова Л. В., Петренко С. В. До рецепції римського права.  Правова держава. 2002.

С. 426-433.

25. Підопригора О. Римське право і майбутнє правової системи України.  Вісник академії

правових наук України. 1999. № 1. С. 95-103.

26.  Піцан  О.  Відносини  творчості  та  їх  правове  регулювання  у  Стародавньому  Римі.

Адвокат. 2004. № 4. С. 40-42.

27.  Рабінович  С.  Нормативні  образи «природного»:  римське  право і  сучасність.  Вісник

академії правових наук України. 2008. № 2. С.47-56.

29.  Тарнавська  А.  Правовий  та  юридичний статус  особи  у  Древньому  Римі.  Науковий

вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С.199-204.

30. Шаркова І. М.  Римське приватне право (казуси добросовісності)  :  навч.  посіб.  Нац.

акад.  прав.  наук  України,  НДІ  приват.  права  і  підприємництва  ім.  Ф.Г.  Бурчака.  Київ :  НДІ

приват. права і підприємництва НАПрН України. 2013. 103 с.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет:

http://www.portal.rada.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

http://www.president.gov.ua  - офіційний веб-сайт Президента України.

http://www.kmu.gov.ua - офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

http://www.court.gov.ua - офіційний веб портал судової влади в Україні

https://supreme.court.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховного України

http://www.reyestr.court.gov.ua  - єдиний реєстр судових рішень в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua - Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

http://www.catalogue.nplu.org - Національна парламентська бібліотека України.

http://www.lsl.lviv.ua/ -  Львівська  національна  наукова  бібліотека  України  імені

В.Стефаника

http://vns.lp.edu.ua – Віртуальне навчальне середовище Національного університету 

«Львівська політехніка»



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Римське право»

Разом: 90 год., з них 34 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів

за семестр

165 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Основні загальнотеоретичні положення римського права та права власності

за римським приватним правом (85)

Загальні положення зобов’язального

та спадкового права (80)

Лекції 1, 2 (2 бали) 3, 4 (3 бали) 5, 6, 7 (6 балів) 8 (2 бали) 9 (2 бали) 10 (2 бали)

Теми лекцій Предмет, система та 

джерела римського 

цивільного права.
Суб’єкти цивільних 

правовідносин та їх 

захист

Сімейне право.

Поняття та види 

речових прав

Володіння, його елементи та 

співвідношення з правом 

власності.
Право власності та його види

Загальне вчення про 

зобов’язання

Позадоговірні 

зобов’язання.

Договори як 
підстава 

виникнення 

зобов’язань та 
їх окремі види

Спадкове 

право

Семінарські і

практичні заняття

Заняття: 1, тема: 2

(10+1 балів)

Заняття 2: тема 4 

(22 бали)

Заняття 3: тема 7 (10+1 балів) Заняття 4: тема 9

(22 бали)

Заняття 5: тема

10 (22 бали)

-

Теми

семінарських

занять

Суб’єкти цивільних

правовідносин та їх

захист

Поняття та види

речових прав

Право на чужі речі Договори як підстава

виникнення

зобов’язань та їх
окремі види.

Позадоговірні

зобов’язання

Спадкове право -

Самостійна робота 1 (5 балів) 1 (5 балів)

Поточний

контроль

модульна контрольна робота № 1

(25 балів)

модульна контрольна робота № 2

(25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,65


