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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

120 / 4 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає виконання і дотримання 

положень й понять передбачених ст. 42 „Академічна 

доброчесність” ЗУ „Про освіту” та відповідних вимог ЗУ „Про 

вищу освіту”. Зокрема відповідно п.2 ч.3 ст.32 ЗУ „Про вищу 

освіту” керуємося Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, затвердженого на засіданні вченої ради університету 

протоколом №4 від 28.11.2017 (url:  

https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість освіти/Академічна 

доброчесність/Кодекс академічної доброчесності/Кодекс 

академічної доброчесності.pdf ) 

Відвідування занять є обов’язковим для здобувачів вищої 

освіти (за відсутності поважних причин). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти передбачає його 

творчу та новаторську діяльність під час вивчення даної 

дисципліни, якщо інше не  регламентовано спеціальними 

правилами та алгоритмами. 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення навчальної дисципліни є публічне й 

приватне право  античного Риму. 

Чому це треба вивчати? Метою викладання навчальної дисципліни „Римське право” є 

отримання комплексу знань про публічне та приватне право 

Стародавнього Риму. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знати основні положення навчальної дисципліни „Римське 

право”; стан основних проблем римського права, поняття, 

предмет дисципліни; основні інститути римського права; вплив 

римського права на законодавство Західної та Східної Європи й 

України; джерела права, їхню структуру, основні положення, 

проблеми, що виникли при рецепції римського права; історію 
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кодифікації римського права; систему органів влади, суду на 

всіх етапах формування римського права. 

Вміти використовувати історико-правовий досвід римського 

права в практичній діяльності; аналізувати правові акти, джерела 

та інші документи за  допомогою наукових методів; самостійно 

робити висновки, поповнювати свої професійні знання, робити 

історико-правові прогнози на основі знань римського права. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти зможе: 

застосовувати набуті знання, вміння, навички й традиції 

римського права, а також навички науково-історичного аналізу 

норм римського адміністративного та цивільного права, сімейні 

правовідносини, виникнення основних правових інститутів 

цивільного та кримінального права тощо на практиці; 

виявляти та аналізувати вплив римського права на 

законодавство Східної, Західної Європи та України; 

самостійно робити висновки, поповнювати свої професійні 

знання для здійснення ефективної правової діяльності, робити 

історико-правові прогнози на основі знань римського права. 

Зміст дисципліни Предмет, значення, мета та традиція вивчення римського права 

в Україні 

Передумови формування римського права 

Підвалини (підґрунтя) римського права 

Римське право як правова система 

Форми права 

Структура римського права 

Загальні положення про рецепцію римського права 

Рецепція римського права у Східній Європі 

Рецепція римського права у Західній Європі 

Рецепція римського права в Україні 

Суб’єкти публічного права 

Системи врядування та елементи публічного правопорядку 

Система врядування у Римі 

Особи (суб’єкти приватного права) 

Речеве право 

Зобов’язальне право 

Спадкове право 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія держави і права, Філософія права, Історія держави і права 

України, Історія держави і права зарубіжних країн, 

Конституційне право України, Конституційне право  зарубіжних 

країн, Адміністративне право України, Цивільне право України, 

Сімейне право України, Кримінальне право України, 

Адміністративний процес, Цивільний процес, Кримінальний 

процес 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  

1. Римське приватне право [Текст ] : навч. посіб. для підготовки 

до іспитів / упорядники: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 134, [1] с.  

2. Римське приватне право [Текст] : навч. посібник для 

підготовки до іспитів / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. С. Дяків]. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 134, [1] c. : табл. 

Поточний контроль Виконання практичних  завдань і модульних контрольних робіт, 

ІНДЗ, оцінювання самостійної роботи студентів 




