
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи римського 

приватного права» є приватноправові відносини та особливості їх регулювання, 

що сформувалися в період існування Стародавнього Риму, а також 

реципіювання норм римського приватного права у більш пізніх правових 

системах, у тому числі у правовій системі України. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи римського приватного 

права» є формування у студентів цілісної системи необхідних юридичних знань 

про загальнотеоретичні засади римської та сучасної цивілістики, засвоєння 

таких фундаментальних понять та категорій як справедливість, розумність, 

добросовісність у приватноправових відносинах; засвоєння основ правового 

регулювання сімейних, речових, зобов’язальних, спадкових, процесуальних 

відносин в Стародавньому Римі, інших категорій та інститутів, які сьогодні в 

більшості своїй реципійовані в цивільному праві України. Навчальна 

дисципліна «Основи римського приватного права» спрямована на створення 

основи для подальшого поглиблення світогляду здобувачів вищої освіти, 

закріплення необхідних юридичних знань та професійних навичок у сфері 

приватного права. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

здатність шукати, обробляти та аналізувати джерела римського приватного 

права; 

знання та розуміння значення галузі приватного права, усвідомлення 

соціальної значущості своєї майбутньої професії; 

знання та розуміння наукової правничої термінології;  

здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та 

критичного аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи 

дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням 

актуальних наукових і практичних джерел;  

здатність використовувати іншомовну літературу у професійній сфері; 

розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і 

доктринальних концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо 

проблематичних та неоднозначних тверджень у юридичній науці та практиці; 

здатність кваліфіковано тлумачити джерела римського приватного права; 

обізнаність щодо європейського права та особливості рецепції римського 

приватного права в законодавстві сучасних європейських держав романо-

германської правової сім'ї.  

 

Програмні результати навчання 



Знання: 

поняття римського приватного права та його значення в історії розвитку 

юриспруденції, системи римського приватного права та основні етапи його 

розвитку; значення рецепції римського приватного права; джерел римського 

приватного права та їх вплив на розвиток приватного права країн романо-

германської правової сім'ї; особливостей правового статусу особи в римському 

приватному праві; шлюбно-сімейних правовідносин в римському приватному 

праві та рецепція їх правового регулювання в законодавстві інших держав; 

особливостей здійснення та захисту прав особи у римському приватному праві 

та інституту позовної давності; системи речового права в Стародавньому Римі 

та його наступна рецепція; поняття зобов’язання, його види та підстави 

виникнення; системи договорів в римському приватному праві, їх особливостей 

та рецепція договірної системи римського приватного права у праві країн 

романо-германської правової сім'ї; системи квазіконтрактів у римському 

приватному праві; поняття та системи зобов'язань, що виникають із цивільних 

правопорушень та квазіделікти; особливостей розвитку римського спадкового 

права. 

 

Вміння і навички: 

вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями римського 

приватного права; правильно тлумачити і застосовувати джерела римського 

приватного права; аналізувати основні положення римського приватного права, 

визначати їх загальні та специфічні риси, віднаходити паралелі та відмінності з 

чинним цивільним правом України та цивільним правом інших країн; вміти 

давати критичну оцінку категоріям, принципам, інститутам римського 

приватного права; давати юридичну кваліфікацію відносинам, що склалися в 

сфері приватного права; аргументувати власний підхід та прийняте за 

конкретним завданням рішення; визначати межі можливого використання 

набутих знань із римського приватного права у процесі сучасного 

правотворення. 

 


