
                                 
 
 

                      
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Основи римського цивільного права" 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни  
підготовки «молодший спеціаліст» 
                                   (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 Галузь знаннь _0304_ «Право»_______________ 
(шифр і назва напряму) 

спеціальності_ «Правознавство»_____________ 
(шифр і назва спеціальності) 

 
 (Шифр за ОПП_5.03040101_) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ  



2 
 

  

 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським професійно-педагогічним коледжом ім.А.Макаренко______ 
                                                                      (повне найменування вищого навчального закладу) 
 
 
 
 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Хоцяновська Наталя Францівна, викладач ІІ категорії_____________ 
                                                   __________________________________________________________ 
                                                   ___________________________________________________________                             
 
 
 
 
 
 
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму  підготовки   
__________________________________________________________________________________________ 

(шифр і назва напряму) 
 

“_______”  __________________ 201__ року, протокол №__



3 
 

  

 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи римського 

цивільного права” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
«молодший спеціаліст» (спеціальності) “Правознавство”.                                                                                  

Предметом вивчення навчального курсу є приватноправові відносини у Давньому 
Римі. 
Міждисциплінарні зв’язки: найбільший зв’язок простежується із такими 
дисциплінами: цивільне право України, латинська мова, міжнародне приватне право, 
Історія держави та права зарубіжних країн, а також історія держави та права України 
та іншими юридичними дисциплінами. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні положення 
Змістовий модуль 1. Речове право 
Змістовий модуль 1. Зобов’язальне право 
Змістовий модуль 1. Спадкове право 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою навчальної дисципліни «Основи римського цивільного права» є  

формування правової культури, професійної компетенції юриста Європейського рівня 
та розуміння сутності романо-германської (континентальної) системи права в цілому і 
системи права України, зокрема, шляхом вивчення інститутів римського цивільного 
права, осмислення висновків римських юристів, що стали правовими аксіомами в 
сучасному праві. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи римського цивільного 
права» є: 

 ознайомлення з основними правовими інститутами, джерелами та 
принципами римського цивільного права; 

 формування розуміння значення римського права для формування сучасних 
правових систем.  

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
•  характеристику та джерела Римського права; 
• вчення про особи; 
• вчення про сімейні відносини; 
• вчення про позов; 
• вчення про речове, зобов'язальне та спадкове право. 

вміти:  
• аналізувати цивільно-правові відносини у Стародавньому Римі; 
• тлумачити зміст цивільно-правових норм Стародавнього Риму; 
• порівнювати норми права Стародавнього Риму з нормами права чинного 

цивільного права; 
• володіти технікою застосування правових термінів, понять і інститут і в 

Стародавнього Риму. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ 
кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Загальні положення 
Тема 1: Формування системи римського права, поняття та джерела римського 
цивільного права. 
1. Предмет римського приватного права. 
2. Рецепція римського права. 
3. Значення римського приватного права для сучасного правника. 
4. Поняття та види джерел права. 
5. Звичаєве право і закон. 
6. Едикти магістратів. 
 
Тема 2: Особи в римському праві та процесуальний порядок захисту їх цивільних прав 
1. Поняття суб'єкта права і правоздатності. 
2. Правове становище римських громадян. 
3. Правове становище латинів і перегрінів. 
4. Правове становище рабів. 
5. Правове становище вільновідпущеників. 
6. Правове становище колонів. 
7. Юридичні особи в римському приватному праві. 

8. Виникнення державного розгляду цивільних справ. 
9. Загальне поняття про легісакційний, формулярний екстраординар 

ний процеси. 
10. Поняття та види позовів. 
11. Особливі засоби преторського захисту. 
12. Позовна давність. 

 
Тема 3: Сімейне право  
1. Сім'я. Агнатська і когнатська сім'я. 
2. Шлюб та його види. 
3. Правові відносини подружжя. 
4. Правові відносини батьків і дітей. 
 
Модуль ІІ: Речове право 
Тема 4: Загальне вчення про речі. Володіння.  
1. Права речові і зобов'язальні. 
2. Поняття та види речей. 
3. Володіння. 
4. Посідання. 
5. Захист посідання. 
 
Тема 5: Право власності. Права на чужі речі 

1. Право власності. 
2. Право власності. 
3. Набуття права власності. 
4. Захист права власності. 
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5. Обмеження права власності. 
6. Сервітут. 
7. Узуфрукт. 
8. Емфітевзис. 
9. Суперфіцій. 
 

Модуль ІІІ: Зобов’язальне право 
Тема 6: Загальне вчення про зобов’язання та загальні положення про договори  
1. Поняття зобов'язання. 
2. Основи виникнення зобов'язань. 
3. Сторони в зобов'язанні. 
4. Виконання зобов'язань. 
5. Наслідки невиконання зобов'язань. 
6. Забезпечення зобов'язань. 
7. Припинення зобов'язань, крім виконання. 
 
Тема 7: Окремі види договірних зобов’язаннь. Квазіконтракти 
1. Поняття і види договорів. 
2. Умови дійсності договорів. 
3. Зміст договору. 
4. Укладення договору. 
5. Реальні контракти. 
6. Консенсуальні контракти. 
7. Безіменні контракти. 
 
Тема 8: Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти 
1. Зобов'язання з ніби-договорів (квазі-контрактів) 
2. Зобов'язання з деліктів та 
3. Зобов'язання ніби-деліктів (квазі-деліктів). 
 
Модуль ІV: Спадкове право 
Тема 9: Основні поняття спадкового права та види спадкування 
1. Поняття та види спадкування. 
2. Спадкування за законом. 
3. Спадкування за заповітом. 
 
Тема 10: Перехід прав та обов’язків до спадкоємців 
1. Прийняття спадщини. 
2. Легати  
3. Фідеікоміси. 
 

1. Рекомендована література 
Базова 

1. Підопригора О. Римське право. – К.: Вентурі, 1996. – 432 с. 
 

Допоміжна 
1. 1. Харитонов Є.О. Рецепція римського права. - Одеса: АТ "БАХВА", 

1996. -282 с. 
2. Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юриди 
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чної освіти // Право України. - 2000. - № 1. - С. 117-120. 
3. Ємельянова Л. Трансформація поглядів римських юристів // 

Підприємництво, господарство та право. - 2004. - № 6. - С. 25-27 
4. Харитонов Е.О. Основьі римского частного права. - Ростов-на- 

Дону: Изд-во "Феникс", 1999. - 416 с. 
5. Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетер- 

ского. - М, 1997 (с изд. 1948 г.),- 584 с. 
6. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс 

лекцій. — К.: Юринком Інтер, 2000. — 272 с. 
7. Римське право (Інституції). - X., 2000. — 288 с. 
8. Чезаре Санфилипо. Курс римского частного права. - М., 2002. 
9. Дождев Д.В. Римское частное право. - М.: Юнион, 1996. - 270 с. 
10.Нерсесянц В.С. История политических и правових учений. — М.: 

ИНФРА-М, 1999.-736 с. 
11.Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - 

Москва: Юрист, 1996 - 342 с. 
12.Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студен 

тів юрид. спец, вищих навч. закладів. - 3-тє вид., - К.: Ін Юре, 
2001.-440 с. 

13.Косарев А.И. Римское частное право: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. - 
354 с. 14. Новицкий И.Б. Римское право. - 6-е изд. — М., 1996. - 245 с. 
 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання ___залік_______________________________ 
3.     Засоби діагностики успішності навчання:   тести, задачі, ККР, усне опитування. 

 
 
Примітки: 

2. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її 
загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою 
державного стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим 
навчальним закладом. 

3. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми. 


