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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РИМСЬКЕ ПРАВО 
І СУЧАСНІСТЬ» І НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО 
СТОЛУ «ВІД ЗАСАД РИМСЬКОГО ПРАВА 
ДО ПРИНЦИПІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЄС»

Міжнародна наукова конференція «Римське пра-
во і сучасність», була організована та проведена  кафе-
дрою цивільного права 29 травня 2015 року на базі 
Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія». В конференції взяли участь провідні спеціалісти в 
галузі цивільного права, представники різних правових 
шкіл з різних регіонів України та з інших країн. 

Традиція проводити зазначену конференцію 
бере початок у 2001 році, метою заходу  є продо-
вження дослідження  римського права і втілення 
його найбільш досконалих ідей у сучасне цивільне 
законодавство України.

При вивченні становлення та розвитку сучас-
них правових систем, представляє практичний і те-
оретичний інтерес дослідження правових категорій 
римського приватного права та його рецепція у су-
часному цивільному праві України, яке б відобра-
зило зв’язок римського права із сучасним правом і 
зазначає, що традиційні категорії римського права 
завжди залишаються актуальними та виступають 
необхідним підґрунтям для новацій сучасності.

Дослідження сучасних юристів, які базуються  
на загальних принципах реципованих з ідей рим-
ського права, відіграють значну роль у вирішенні 
проблем вдосконалення законодавства. На підставі 
отриманих наукових результатів пропонуються змі-
ни у нормативні акти з метою  удосконалення ци-
вільного законодавства України. Важливе значення 
в цьому відіграють наукові конференції, які надають 
можливість висловлювати свої думки та обговорю-
вати їх у рамках дискусій, у яких виявляються опти-
мальні підходи для вирішення правових проблем.

 Ще одним науковим заходом в рамках Між-
народної наукової конференції «Римське право і 
сучасність» став науково-практичний круглий стіл 
на тему: «Від засад римського права до принци-
пів приватного права ЄС». Вже традиційним стало 

проведення кафедрою цивільного права науково-
практичних круглих столів на актуально-практичні 
теми, що потребують наукової думки для подальшо-
го втілення у життя і вдосконалення правових норм. 
В рамках даного наукового заходу науковцями було 
запропоновано вдосконалення правового регу-
лювання норм чинного цивільного законодавства 
України, визначення механізму реалізації прав та 
свобод учасників відповідних правовідносин в за-
значеній площині, поглиблене вивчення, аналізу та 
усвідомлення принципів, понять та модельних пра-
вил європейського приватного права (DCFR). 

Європейські інтеграційні процеси відбувають-
ся в нашій державі на всіх рівнях, в тому числі й в 
законодавчій сфері, тому оцінюючи в цілому спря-
мованість і зміст Draft Common Frame of Reference 
(DCFR), можна зробити висновок що головне їх 
призначення полягає у форматі європейського кон-
цепту приватного права, що має бути враховане і 
при пошуку національної парадигми останнього.

DCFR як модельний закон покликаний під-
штовхнути до модернізації цивільного законодав-
ства окремих держав. Незалежно від того, чи є дер-
жава учасником Європейського союзу, і беручи до 
уваги відому спільність принципів і моделей, при 
вдосконаленні національних законів DCFR повинен 
привести до більш широкої гармонізації приватно-
го права, яка, в свою чергу, сприяє більш успішній 
взаємодії між юридичними особами та громадяна-
ми як в комерційній, так і в інших сферах.

Подані матеріали конференції та круглого столу 
будуть цікавими не тільки спеціалістам  з відповід-
них напрямків юриспруденції, а також можуть бути 
використані для вдосконалення законодавства, 
підвищення рівня його реалізації, ефективності 
правозастосування у найрізноманітніших сферах 
правового життя.


