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цивільного законодавства пояснюється тим фактом, що йому вда-
валося поєднувати науково-дослідницьку і викладацьку роботу з 
адвокатською практикою, а тому у своїх наукових работах він ви-
світлював практичні проблеми, з якими зустрічався безпосередньо 
у своїй діяльності. 

Важливим є й те, що особливу увагу він приділяв питанням 
рецепції римського права, яке є підгрунттям сучасної цивілістики і 
визначає магістральні тенденції розвітку українського права взагалі 
й цивільного права зокрема. 

Викладацька і наукова діяльність І.В. Шерешевського значно 
вплинула та продовжує впливати на молодих юристів, що вивчають 
римське й цивільне право, а також питання рецепції римського 
права сучасним цивільним законодавством. 

Цього року конференція, присвячена пам'яті професора І.В. 
Шерешевського, проводиться 4 грудня. За результатами роботи 
конференції традиційно видається збірник наукових праць, у якому 
розміщені статті з римського права та сучасного цивільного права, 
що стали результатом досліджень науковців НУ «ОЮА», інших на-
вчальних закладів та практичних працівників України. 

Туляков В.О., 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ЦИВІЛІСТІВ НУ «ОЮА» 

Дослідження римського права, проблем цивільного права є 
актуальним та необхідним в даний час розвитку правової держа-
ви. В Національному університеті «Одеська юридична академія» 
(раніше - Одеська національна юридична академія) колективом 
кафедри цивільного права проводиться плідна наукова робота, 
досліджуються проблеми цивільного та сімейного права, вплив 
римського приватного права на формування сучасного цивільного 
права та законодавства України тощо. 

Колектив кафедри цивільного права ініціює проведення Між-
народних конференцій, присвячених дослідженню питань рим-
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ського та проблем цивільного права, на яких завжди відбуваються 
жваві дискусії, а за результатами роботи видаються тези доповідей 
учасників конференцій, статті у фахових збірках наукових праць. 

Конференція «Римське право і сучасність» в цьому році про-
водиться всьоме, що говорить про її актуальність та стабільність 
наукових розвідок в зазначеному ракурсі досліджень. В цьому році 
конференція має назву Шерешевських читань, тому що присвячена 
пам'яті видатного науковця в галузі цивільного та римського права, 
Іллі Веніаминовича Шерешевського. 

Ще одним критерієм, за яким можна оцінити наукові здобутки 
кафедри цивільного права - це захист дисертацій. На кафедрі біль-
шість штатних викладачів та сумісників є кандидатами юридичних 
наук, відповідно до планів захищаються аспіранти, які є, в основно-
му, майбутніми викладачами кафедри. Також на кафедрі цивільного 
права готуються до захисту докторські дисертації. 

Окрему увагу варто звернути на те, що кафедрою цивільного 
права в цьому році видано колективну монографію, яка є своєрідним 
підведенням підсумків наукових розвідок кафедри в рамках затвер-
дженої теми дослідження за останні п'ять років. Вона є першим 
проектом такого роду, призначення якого є ознайомлення наукової 
громадськості, широкого кола правознавців з основними результа-
тами наукових досліджень цивілістів НУ «ОЮА» за тривалий строк 
у певній галузі вітчизняного права. 

Все зазначене вище говорить про активну участь кафедри ци-
вільного права у науковому житті НУ «ОЮА» та досягнення нею 
вагомих корисних результатів у цьому напрямку. 

Майданик Р.А., 

д.ю.н., професор, зав. кафедри цивільного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

КИЇВСЬКА ШКОЛА ЦИВШІСГИКИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

На сучасному етапі цивілістична школа в Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка, в особі його кафедри 


