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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Основи римського приватного права є однією з фундаментальних навчальних 

дисциплін для здобувачів вищої освіти будь-якого факультету юридичного 

навчального закладу. Дана дисципліна є системоутворюючою для формування 

системного та цілісного уявлення про сутність приватного права як однієї з 

визначальних категорій правової науки. Велика кількість норм діючого 

українського законодавства є адаптованою кількістю норм римського приватного 

права, що свідчить на користь вивчення римського приватного права. 
 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення римського приватного права з можливістю подальшого практичного 

застосування здобувачами вищої освіти накопичених та засвоєних знань з 

римського приватного права у процесі вивчення інших галузей права та роботи 

за спеціальністю. 
 

Мова 

викладання 

українська 

 

Навчальне навантаження 

(форма навчання) 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

денна 14 16 30 2/60 

 

  



 

Результати 

навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 
Демонструвати глибокі знання основ 

римського приватного права  

лекції,  

практичні заняття 

Поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, іспит 

ПРНК02 

 

розуміти та інтерпретувати сучасні 

тенденції застосування принципів та засад 

римського приватного права в сучасному 

приватному праві Європи в цілому та 

України, зокрема 
 

               лекції,  

практичні заняття 

Поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, іспит 

ПРНК06 

 

розуміти сутність історичних трансформацій 

вітчизняної правової системи, будувати 

логічні зв’язки між особливостями правового 

регулювання окремих інститутів римського 

права та правовими інститутами сьогодення  

лекції,  

практичні заняття 

Поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, іспит 

ПРНА01 

формулювати власну обгрунтовану й логічну  

позицію щодо характеризувати складових 

елементів окремих інститутів римського 

права на основі максимально повного 

опрацювання джерельної бази 

 
лекції,  

практичні заняття 

Поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, іспит 

ПРНП01 

Здійснювати збір, аналіз, обробку різних 

видів інформації з метою її застосування при 

дослідженні інститутів римського права 

лекції,  

практичні заняття 

Поточне 

оцінювання на 

практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, іспит 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН 

Л/ПЗ/СР, год. 

( форманавчання) 

Тема 1 

Поняття та значення римського права. Джерела 

римського права. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

2/2/2 

Тема 2 Особи у римському приватному праві. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

2/2/2 

Тема 3 Сімейні правовідносини. 

ПРНК01 

ПРНК02 
2/2/2 



ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

Тема 4 Речові права у римському приватному праві. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

2/2/2 

Тема 5 Зобов’язальне право. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

2/2/2 

Тема 6 Спадкове право. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

2/2/2 

Тема 7 Захист цивільних прав. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

2/2/2 

Тема 8 

Загальні положення про рецепцію римського 

права. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

-/2/2 

 
Індивідуальне науково-дослідне завдання ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

-/-/8 

 
Контрольні роботи ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА01 

ПРНП01 

-/-/6 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 



Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання 

норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА» 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  30 

 лекційнізаняття, год. 14 

 практичнізаняття, год. 16 

 лабораторнізаняття, год - 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 30 

 контрольніроботи, год. 6 

 індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 8 

 підготовка до аудиторних занять та контрольнихзаходів, год. 16 

Екзамен + 

Залік - 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua

