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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Україна поступово прилучається до європейської правової куль-
тури, яка походить, серед інших ви токів, з античної традиції, зокре-
ма — римської правової спадщини. Тому вивчення студентами понять 
та конструкцій цивільного права Стародавнього Риму передбачаєть-
ся саме в межах навчального матеріалу дисципліни “Основи рим-
ського цивільного права”. 

Актуальність та значення дисципліни зумов лені також тим, що Укра-
їна за типом своєї правової системи належить до романо-германської 
правової сім’ї. Її галузі, особливо цивільного правового регулювання, 
значною мірою побудовані на рецепції римського права, що спричи-
няє необхідність вивчення майбутніми юристами його першоджерел.

Вивчення навчального матеріалу з дисципліни “Основи римсько-
го цивільного права” тісно пов’язане з навчальними матеріалом таких 
дисциплін, як: “Теорія держави і права”, “Цивільне право і цивільний 
процес”, “Трудове право” та “Міжнародне приватне право”. Необхід-
ність вивчення “Основ римською цивільного права” обумовлюється 
тим, що характерною особливістю сучасного розвитку суспільства є 
відновлення інституту приватної власності, значним розширенням 
суспільних відносин, які регулюються цивільним правом.

Мета вивчення дисципліни: формування професійного праворо-
зуміння та правової культури майбутнього юриста шляхом засвоєння 
норм правової спадщини Давнього Риму.

Завдання щодо вивчення дисципліни полягають в оволодінні сту-
дентами римською юридичною термінологією та засвоєнні основних 
інститутів та норм римського цивільного права, а також в опануванні 
сучасних підходів до права як до міри свободи та справедливості.

В результаті опанування цієї навчальної дисципліни студент має 
знати: латинську юридичну термінологію, сутність основних понять 
та конструкцій римського цивільного права. Не менш важливим є і 
знання змісту основних інститутів римського цивільного права. 

Опанувавши зміст дисципліни, студент повинен вміти: тлумачити 
норми римського приватного права, працювати з джерелами рим-
ського цивільного права, а також на основі його норм розв’зувати різ-
номанітні конкретні юридичні казуси.

Формами набуття знань є: прослуховування лекцій, активна 
участь у проведенні семінарських занять, підготовка рефератів, ви-
конання індивідуальних завдань та само стійна підготовка. 
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Студенти заочної форми навчання також викону ють контрольну 
роботу.

Формою підсумкового контролю є залік.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Основні загально-теоретичні 
положення римського цивільного права

1 Предмет, система та джерела римського цивільного права
2 Суб’єкти цивільних правовідносин
3 Сімейне право
4 Захист суб’єктів римського цивільного права

Змістовий модуль ІІ. Зміст речового права та права 
власності за римським цивільним правом

5 Поняття та види речових прав
6 Володіння, його елементи та співвідно шення з правом 

власності
7 Право власності та його види
8 Право на чужі речі

Змістовий модуль ІІІ. Загальні положення 
зобов’язального та спадкового права

9 Загальне вчення про зобов’язання
10 Договори як підстава виникнення зобов’язань та їх окремі 

види
11 Позадоговірні зобов’язання
12 Спадкове право

Разом годин: 54
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА”

Змістовий модуль І. Основні загально-теоретичні положення 
римського цивільного права 

Тема 1. Предмет, система та джерела римського цивільного 
права

Теоретико-пізнавальне значення римського цивільного права в іс-
торії розвитку людства та в сучасній юриспруденції сучасного юрис-
та.

Поняття та предмет вивчення навчальної дисципліни основи рим-
ського праватного права (��� ��������), його харак терні ознаки та від-(��� ��������), його харак терні ознаки та від-��� ��������), його харак терні ознаки та від- ��������), його харак терні ознаки та від-��������), його харак терні ознаки та від-), його харак терні ознаки та від-його харак терні ознаки та від-
мінності від публічного права (��� ��bl�c��). 

Істо ричні системи та принципи римського приватного права.
Етапи розвитку римського цивільного права. Поняття та види 

джерел римського приватного права. Загальна характеристика форм 
правоутворення у Стародавньому Римі. Джерела раннього римського 
права. 

Звичаєве право. Закони XII таблиць. Закони (lege�): постанови 
народних зборів, сенатус-консульти, імператорські консти туції. Пле-
бейські рішення. Едикти магістратів. 

Правотворча функція юриспруденції. Видатні римські юристи: 
Гай, Па вел, Папініан, Модестін, Ульпіан. 

Джерела класичного римського права. Занепад римської юрис-
пруденції. Закон про цитування римсь ких юристів. Систематизація 
Юстиніана. Co���� ����� c���l��.

Рецепція римського приватного права як правовий феномен. Фор-
ми рецепції римського приватного права. Види рецепції римсько го 
приватного права. Типи рецепції римського приватного права. Переду-
мови рецепції римського приватного права в Київській Русі. Вплив 
римського приватного права на окремі положення “Руської правди”. 

Література: основна [7; 8; 19; 11; 12; 13; 24; 26]; 
додаткова [29]

Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин
Поняття особи (суб’єкта права) �e��o��. Виникненні правоздат-�e��o��. Виникненні правоздат-. Виникненні правоздат-Виникненні правоздат-

ності та її зміст. Дієздатність (повна та обмежена). Правові статуси 



6

особи: статус свободи (������ l�be������), статус громадянства (������ 
c��������), сімейний статус (������ f���l��). Інститут громадянської 
честі. Втрата та обмеження цивільної правоздатності (c������ �e����-c������ �e����- �e����-�e����-
��o). Позбавлення громадянства в Стародавньому Римі. 

Поділ населення Стародавнього Риму за правовим статусом. Пра-
вове становище римських громадян. Правове становище латинів. 
Правове становище перегринів. Пра вове становище колонів. Правове 
становище вільновідпущеників. Правове становище рабів. Способи 
набуття та припинення рабства. Рабський пекулій.

Поняття, ознаки і види юридичної особи, їх виникнення та при-
пинення діяльності. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб. 

Література основна [8; 11; 13; 24; 26; 27];
додаткова [29]

Тема 3. Сімейне право
Загальні положення сімейного права. Інститут сім’ї у римському 

цивільному праві. Загальна характеристика та види римської сім’ї. 
Агнатська та когнатська спорідненість. Визначення спорідненості за 
лініями і ступенями. 

Законний римський шлюб (������o���� ������) та його види. 
Способи укладання шлюбу. Загальна характеристика та форми укла-
дення шлюбу з чоловічою владою (c�� ���� ������). Загальна харак-c�� ���� ������). Загальна харак- ���� ������). Загальна харак-���� ������). Загальна харак- ������). Загальна харак-������). Загальна харак-). Загальна харак-
теристика шлюбу без чоловічої влади (���e ���� ������). Умови дій-���e ���� ������). Умови дій- ���� ������). Умови дій-���� ������). Умови дій- ������). Умови дій-������). Умови дій-). Умови дій-
сності шлюбу. 

Припи нення шлюбу. Шлюбне законодавство Августа. Конкубінат. 
Особисті та майнові відносини подружжя.

Загальна характеристика відносин між батьками та дітьми. Бать-
ківська влада. Способи встановлення та припинення батьківської 
влади. Усиновлення та узаконення. Емансипація. Опіка та піклуван-
ня.

Література основна [1; 8; 10–12; 24; 26; 27]

Тема 4. Захист суб’єктів римського цивільного права
Додержавний захист порушених та оспорюваних прав. Само-

правність та поєдинок. Обмеження самоправності. Форми самоза-
хисту.

Виникнення державного суду. Становлення державної форми за-
хисту порушених майнових прав. Судді та судочинство. Загальна ха-
рактеристика та види цивільного процесу. 
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Загальна характеристика та форми легісакційного процесу. За-
гальна характеристика формулярного процесу. Значення та складові 
частини преторської формули. Загальна характеристика екстраорди-
нарного процесу. 

Поняття цивільного позову. Види позовів: позови суворого права; 
позови доброї совісті; позови за аналогією; позови з фікцією; речові та 
особисті позови. Надання доказів. Захист та заперечення проти позо-
ву. Форми преторського захисту: інтердикти, стимуляція, реституція, 
введення у володіння.

Поняття та зміст позовної давності. Відмінність позовної давності 
від законних строків. Перерва перебігу позовної давності та її підста-
ви. Припинення перебігу позовної давності

Література основна [1; 7; 8; 10—12; 27]

Змістовий модуль ІІ. Зміст речового права та права власності 
за римським цивільним правом

Тема 5. Поняття та види речових прав 
Поняття та види речей. Особливості давньоримської класифікації 

речей. Речі в обороті і речі поза оборотом. Речі рухомі та нерухомі. 
Особливі права на нерухомість. 

Речі манципні та не манципні. Речі подільні та неподільні. Речі 
споживні і не споживні. Речі родові та індивідуально визначені. Речі 
прості та складні. Речі головні та побічні. 

Способи поєднання частини речі з головною річчю. Поняття та 
види речових прав.

Література основна [8; 10; 12; 24; 26; 27;
додаткова [29] 

Тема 6. Володіння, його елементи та співвідно шення з правом 
власності

Поняття володіння (�o��e���o). Елементи володіння. Співвідно-
шення володіння та власності. Види володіння. Титульне володіння. 
Володіння (�o��e���o) та тримання (�e�e���o). Преторське володіння. 
Поняття добросовісного та недобросовісного володіння.

Права заставних кредиторів. Прекарне володіння. Секвестр. На-
буття володіння. Заволодіння (окупація). Способи передачі во-
лодіння. Набуття володіння через сторонніх, його елементи. При-
пинення володіння. Захист володіння. 
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Поняття посесійного за хисту, його відмінність від петиторного. 
Види володільницьких інтердиктів. Фікція у формулі публіціансько-
го позову. Володіння правами.

Література основна [1; 8; 10–12; 24; 26; 27]

Тема 7. Право власності
Поняття та зміст права власності. Вчення про дуалізм пра ва 

власності у римському цивільному праві. Принцип еластичності 
права влас ності. Види права власності. Квіритська власність. 
Власність пере гринів. Провінціальна власність. Бонітарна влас-
ність. Виникнення поняття приватна власність. Обмеження права 
власності.

Набуття права власності. Первісні та похідні способи набуття пра-
ва власності. Оригі нальні (первісні) способи набуття права власності 
за цивільним правом. Захоплення нічийних земель. Специфікація. 
Набуття права власності за давністю володіння. Оригінальні (первіс-
ні) способи набуття права власності за правом народів. 

Набуття права власності за договором. Набуття права власності 
у спадок. Припинення права власності.

Захист права власності. Речові позови захисту права власності. 
Віндикаційний позов. Сутність та основ на мета віндикації. Позивач і 
відповідач за віндикаційним позовом. Права відповідачів — добросо-
вісних володільців. 

Негаторний позов. Публіціанський позов. Особисті позови для за-
хисту права власності.

Література основна [1; 7; 8; 10–12; 14; 17; 27] 

Тема 8. Право на чужі речі
Поняття прав на чужі речі. Види прав на чужі речі. Поняття та 

види сервітутів: сервітути речові і особисті, сільські і міські. Прин-
ципи сервітутного права. Види предіальних сервітутів. Види осо-
бистих сервітутів. Виникнення та припинення сервітутів. Захист 
сервітутів.

Суперфіцій, його поняття та сутність. Засоби захисту суперфіцію. 
Встановлення суперфіцію за преторським і цивільним правом. При-
пинення суперфіцію. 

Емфітевзис, його поняття та сутність. Емфітевтичний продаж. 
Припинення емфітевзису. 
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Подвійна правова природа заставного права. Заставне право як 
вид права на чужу річ. Фідуціарна угода. Ручна застава. Виникнення 
та припинення заставного права. 

Література основна [1; 3; 6; 9–13; 15; 26; 27];
основна [29]

Змістовий модуль ІІІ. Загальні положення зобов’язального та 
спадкового права

Тема 9. Загальне вчення про зобов’язання
Поняття зобов’язання (obl�g���o) та його роль у цивільно-(obl�g���o) та його роль у цивільно-obl�g���o) та його роль у цивільно-) та його роль у цивільно- та його роль у цивільно-

му обороті. Основні відмінності речових і зобов’язальних прав. 
Зміст зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Множинність осіб 
у зобов’язанні. 

Види зобов’язань. Альтернативні та факультативні зобов’язання. 
Поняття юридичних фактів та їх різновиди. 

Підстави виникнення зобов’язань та їх класифікація. Зміна осіб 
в  зобов’язанні. Цесія. Переведення боргу. Зобов’язання з декількома 
кредиторами або боржниками. Подільні та неподільні зобов’язання. 
Кауза у зобов’язанні. 

Поняття і порядок виконан ня зобов’язань. Виконання зобов’язань 
належному кредитору й належним боржником. Час виконання. Міс-
це та спосіб виконання.

Наслідки невиконання зобов’язань. Відповідальність за невико-
нання зобов’язань. Про строчення виконання. Вина, її поняття та 
види. 

Вчення про відшко дування збитків. Підстави звільнення від від-
повідальності за невико нання зобов’язань. Особиста та майнова від-
повідальність боржника. Умови відповідальності: вина та шкода. Ви-
падок і неперебійна сила.

Забезпечення зобов’язань. Завдаток. Неустойка. Застава. Порука. 
Припинення зобов’язань. Відповідність способу припинення зобов’яза-
ння способу його виникнення.

Література основна [3; 6; 10; 11; 13; 15; 27];
додаткова [29]

Тема 10. Договори як підстава виникнення зобов’язань та їх 
окремі види

Поняття правочину. Види та умови дійсності правочинів. Помил-
ки при укла денні правочину. Види згоди при укладенні правочину. 
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Поняття та класифікація договорів. Зміст договору. Договори од-
носторонні, двосторонні та синалагматичні. Умови дійсності догово-
рів. Тлумачення договору. Порядок укладання договору. Представни-
цтво. Суперечність між словами та наміром сторін.

Окремі види договірних зобов’язань. Контракти і пакти. 
Загальна характеристика вербальних конт рактів. Стипуляція.  

Загальна характеристика літеральних контрак тів: прибутково-
видаткові книги, синграфи, хірографи. 

Загальна характеристика реальних контрактів: договір позики, до-
говір позички, договір схову, договір застави. 

Загальна харак теристика консенсуальних контрактів: купівлі — 
продаж, у договору найму: речей, послуг, роботи. Договір доручення 
та договір товариства. 

Загальна характеристика без іменних контрактів. Безіменні контр-
акти та пакти.

Література основна [1; 9; 11; 13; 15; 26; 27];
додаткова [29]

Тема 11. Позадоговірні зобов’язання
Поняття зобов’язань ніби з договорів. Зобов’язання, що вини-

кають із безпідставного збагачення. Кондикція та її види. Загальна 
характеристика позадоговірних зобов’язань. Позов про повернення 
наданого, мета якого не здійснилася. Позов про повернення викраде-
ного, одержаного несправедливо або на неправильній підставі. 

Зобов’язан ня з деліктів. Ознаки приватного делікту. Види приват-
них деліктів. Окремі види деліктів: особиста образа, крадіжка, непра-
вомірне знищення або пошкодження чужих речей, пограбування.

Поняття та види квазіделіктів. Ведення чужих справ без доручен-
ня. Зобов’язання з безпідставного збагачення. Відповідальність cell� 
за недбале або неправильне виконання своїх обов’язків. Відповідаль-
ність господарів жилих будинків за викинуте або вилите.

Відповідальність господарів готелів, заїжджих дворів і кораблів.
Література основна [1; 6; 10; 11; 15;26; 27]

додаткова [29]

Тема 12. Спадкове право
Право спадкування та етапи його розвитку. Історія виникнення й 

розвитку спадкового права. Спадкування за ци вільним (стародавнім) 
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правом. Основні поняття спадкового права. Спадкове майно. Спадко-
давець і спадкоємець. 

Універсальне та сингулярне правонаступництво у спадкуванні. 
Спадкування за заповітом. Форми заповітів та умови їх дійсності. 
Обмеження свободи заповітних розпоряджень. Коло осіб, що мають 
право на обов’язкову частку.

Спадкування за законом. Види спадкування за законом. Коло осіб 
спадкування за законом. Спадкування за правом представлення.

Реформи імператора Юстиніана у сфері спадкового права. Лінії та 
ступені спорідненості у спадковому праві. 

Поняття відкриття спадщини. Спадкова трансмісія. Прий няття 
спадщини. Легати та фідеікоміси. Лежача спадщина. Відумерла спад-
щина. Позови про спадщину. Захист спадкових прав.

Література основна [3; 9–11; 13; 26]
додаткова [29]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Теоретико-пізнавальне значення римського права для сучасної 
юриспруденції.

 2. Характеристика римського приватного права.
 3. Етапи розвитку римського права.
 4. Юридичні факти у римському праві.
 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 6. Юридичні особи.
 7. Речові права: загальна характеристика.
 8. Способи виникнення та припинення права власності.
 9. Захист права власності.
 10. Права на чужі речі.
 11. Поняття та види зобов’язань.
 12. Забезпечення договорів: загальна характеристика.
 13. Підстави звільнення від відповідальності за невиконання догово-

ру.
 14. Спадкування: поняття та види.
 15. Римський шлюб.
 16. Рецепція римського приватного права.
 17. Римське приватне право і цивільне право України.
 18. Поняття римського сімейного права.
 19. Поняття і види споріднення у римському праві.
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 20. Поняття речового і зобов’язального права.
 21. Зобов’язальне право у Древньому Римі.
 22. Роль зобов’язань у цивільному обороті.
 23. Поняття позадоговірних зобов’язань.
 24. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому 

праві України.
 25. Вербальні контракти.
 26. Літеральні контракти.
 27. Реальні контракти.
 28. Позика.
 29. Позичка.
 30. Схов та його види.
 31. Консенсуальні контракти.
 32. Поняття та види пактів.
 33. Зобов’язання за квазідоговорами.
 34. Зобов’язання за квазіделіктами.
 35. Поняття правонаступництва та його види.
 36. Поняття спадкування та його види.
 37. Спадкування за заповітом.
 38. Поняття та умови дійсності заповіту.
 39. Спадкування за законом.
 40. Прийняття спадщини.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет римського права як юридичної науки.
 2. Значення римського права для підготовки та практичної діяль-2. Значення римського права для підготовки та практичної діяль-права для підготовки та практичної діяль-підготовки та практичної діяль-

ності сучасного юриста.
 3. Система римського права.
 4. Приватне та публічне право: підстави для розмежування.
 5. Квіритське та преторське право.
 6. Поняття та види джерел римського права.
 7. Правовий звичай як джерело римського права.
 8. Поняття та види законів у Давньому Римі.
 9. Едикти магістратів як джерело римського права.
 10. Діяльність юристів як джерело римського права.
 11. Кодифікація Юстиніана.
 12. Рецепція римського права.
 13. Основні поняття римського судового процесу.
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 14. Легісакційний процес, його стадії та форми.
 15. Формулярний процес та його стадії.
 16. Преторська формула та її складові частини.
 17. Екстраординарний процес.
 18. Поняття та класифікація позовів.
 19. Особливі засоби преторського захисту.
 20. Поняття фізичної особи та її правоздатності.
 21. Дієздатність фізичної особи.
 22. Правовий статус вільних негромадян.
 23. Правове становище раба.
 24. Юридичні особи та їх види.
 25. Агнати та когнати. Лінії та ступені споріднення.
 26. Поняття та умови укладання шлюбу.
 27. Форми укладання шлюбу.
 28. Види шлюбу та правові відносини подружжя.
 29. Позашлюбні спілки.
 30. Правовідносини між батьками і дітьми.
 31. Батьківська влада.
 32. Опіка та піклування.
 33. Поняття та ознаки речового права.
 34. Види речових прав.
 35. Поняття та види речей.
 36. Поняття та види витрат.
 37. Поняття та структура володіння.
 38. Види володіння.
 39. Способи придбання володіння.
 40. Захист володіння.
 41. Поняття та зміст права власності.
 42. Класифікація способів придбання права власності.
 43. Первісні та похідні способи придбання права власності.
 44. Підстави припинення права власності.
 45. Форми права власності.
 46. Захист права власності.
 47. Поняття та види прав на чужі речі.
 48. Поняття та ознаки сервітутів.
 49. Види сервітутів.
 50. Узуфрукт та суміжні з ним права.
 51. Емфітевзис і суперфіцій.
 52. Поняття та форми застави.
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 53. Поняття та ознаки зобов’язання.
 54. Класифікація зобов’язань.
 55. Підстави виникнення зобов’язань.
 56. Сторони в зобов’язанні.
 57. Множинність та заміна осіб у зобов’язанні.
 58. Забезпечення виконання зобов’язань.
 59. Умови належного виконання зобов’язань.
 60. Припинення зобов’язань крім виконання.
 61. Умови відповідальності боржника за невиконання зобов’язань.
 62. Поняття та види правочинів.
 63. Умови дійсності правочинів.
 64. Вади волі при укладанні правочинів.
 65. Поняття та класифікація договорів.
 66. Елементи договору.
 67. Стадії укладання договору.
 68. Вербальні контракти.
 69. Літеральні контракти.
 70. Реальні контракти.
 71. Позика.
 72. Позичка.
 73. Схов та його види.
 74. Консенсуальні контракти.
 75. Купівля-продаж.
 76. Договір найму та його різновиди.
 77. Договір доручення.
 78. Договір товариства.
 79. Безіменні контракти.
 80. Поняття та види пактів.
 81. Зобов’язання за квазідоговорами.
 82. Зобов’язання за деліктами.
 83. Зобов’язання за квазіделіктами.
 84. Поняття правонаступництва та його види.
 85. Поняття спадкування та його види.
 86. Спадкування за заповітом.
 87. Поняття та умови дійсності заповіту.
 88. Спадкування за законом.
 89. Прийняття спадщини.
 90. Сингулярне правонаступництво та його види.
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