
Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середньовічної Європи 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності). 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

семінарські заняття – 16. 

Лектори:  

докт. іст. наук, професор Петречко О.М. 

Результати навчання:  

Знання: 

– умов зародження та розвитку римського права, його джерела; 

– передумов рецепції римського права у країнах середньовічної Європи; 

– регіональних особливостей, відмінностей та закономірностей рецепції римського 

права у країнах середньовічної Європи; 

– суті та закономірностей процесу рецепції римського права; 

– факторів, які сприяли рецепції римського права та гальмували її. 

Уміння: 

– працювати з правовими документами римського часу та доби Середньовіччя; 

– розкривати тенденції в розвитку науки та історіографії рецепції римського права, 

давати характеристику джерельної бази, хронології та періодизації; 

– на підставі джерел глибоко аналізувати запозичення правових норм римського права 

правовими системами середньовічної Європи; 

– на підставі аналізу з’ясовувати особливості рецепції римського права у різних країнах 

середньовічної Європи; 

– інтерпретувати вузлові проблеми рецепції римського права на основі сучасної 

методології та дослідницьких технік. 

Здатності: 

– застосовувати набуті знання та вміння з історії та рецепції римського права для 

формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

– аналізувати найдавніші пам’ятки права та інтерпретувати особливості рецепції 

римського права у контексті історичного процесу доби середньовіччя; 

– проводити самостійне наукове дослідження з проблем рецепції римського права у 

середньовічній Європі та презентувати його результати. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історія стародавнього світу; 

– історія середніх віків; 

– допоміжні історичні дисципліни; 

– історія держави і права; 

– теорія держави і права. 

Зміст навчальної дисципліни:  

І. Основні етапи історії римського права. 

Римське право у царський період. Суспільний лад, державний устрій, jus divinum 

та його вплив, економічні відносини, джерела права, цивільний процес, реформа Сервія 

Туллія та падіння царської влади. 

Період Республіки. Державний устрій, територія, населення, народні збори, 

сенат, магістратури, місцеве та провінційне управління, джерела права. 



Принципат. Державний устрій та управління, населення, джерела права, 

юриспруденція. 

Римське право у добу домінату. Державний лад та управління, населення, 

цивільний процес, кримінальний процес та кримінальний суд, джерела права, кодифікація 

Юстиніана. 

ІІ. Поширення римського права у Європі у період раннього середньовіччя. 

Римське право після падіння Західної Римської Імперії. Взаємний вплив 

германців і римлян. Римське право та остготи. Римське право за лангобардів. Римське 

право у християнській церкві. 

ІІІ. Зростання впливу римського права у романських країнах (Італія, 

Іспанія, Південна Франція). 

Вивчення римського права у граматичних та юридичних школах. Література 

римського права. Глосатори. Болонський університет і його глосатори. Найважливіші 

представники глосаторської школи. Вплив римського права на практику. Вплив 

канонічного законодавства та літератури. Вплив «Відродження» і юридичних факультетів. 

IV. Рецепція римського права у Англії.  

Викладання, література та практика римського права. Особливості рецепції 

римського права у Англії. Англосаксонська правова система. 

V. Рецепція римського права у Німеччині.  

Вплив імператорської влади. Розширення церковної юрисдикції. «Швабське 

зерцало». «Саксонське зерцало». Періоди часткової та повної рецепції римського права у 

Німеччині. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 
 


