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11 грудня 2015 року на базі Національного 
університету «Одеська юридична академія» кафе
дрою цивільного права було органі зо вано і прове
дено інтернетконференцію «Ци ві лістичні читання 
присвячені пам’яті І.В. Шерешевського «Проблеми 
адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС» та в рамках фундаментального дослідження 
нау ковий круглий стіл «Роль принципів DCFR в імп
лементації угоди про асоціацію ЄСУкраїна».

Провідну роль у створенні правових засад 
регулювання цивільних правовідносин з ураху
ванням європейських вимог відіграють принципи 
цивільного права, які визначають шляхи вдоскона
лення правових норм, виступаючи в якості керів
них ідей для законодавця.

Питання щодо ролі принципів права є одним з 
найбільш спірних в юридичній науці, крім того, по
стійний розвиток договірних відносин обумовлює 
зміну ролі джерел права, що використовуються для 
їх регулювання, а відтак, потребує подальших до
сліджень провідними спеціалістами та молодими 
вченими.

«Принципи, визначення та модельні правила 
європейського приватного права. Проект загаль
ної довідкової схеми (DCFR)» створено провідними 
юристами Європи в рамках проекту Євросоюзу 
з гармонізації європейського приватного права. 
Відмічаємо, що звернення до документів, подібних 
DCFR, підкреслює роль наукового співтовариства 
в поліпшенні правопорядку, а значить, і добробуту 
суспільства в цілому. З цієї точки зору, використан
ня досягнень сучасної цивілістики DCFR, без сум
ніву, матиме позитивний вплив на вирішення ба

гатьох проблем вітчизняного права, пов’язаних з 
труднощами росту, які йому належить подолати на 
шляху до досягнення повноцінної реалізації його 
потенціалу як універсального засобу регулювання 
майнових відносин на цивілізованому рівні.

Круглий стіл, дає змогу для розвитку наукових 
здібностей аспірантів, які під керівництвом досвід
чених учених мають змогу спробувати себе на ци
вілістичній ниві юридичної науки. Участь практиків, 
зокрема, дає можливість для практичної перевір
ки теоретичних наробіток та закладає основу для 
подальшого наукового пошуку як висування нової 
проблематики.

Попри всю різноманітність тематики і характе
ру викладу матеріалу в усіх статтях вирішуються ак
туальні проблеми адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС.

В ході дискусій висвітлюються важливі теоре
тичні, історичні та методологічні проблеми цивіль
ного права та процесу, інтелектуального права, 
які на сьогодні викликають особливий інтерес у 
наукових колах та на практиці. Безперечною є но
визна багатьох положень і висновків, звертає на 
себе увагу особливий характер викладу матеріалу, 
гостра полемічність, в якій без сумніву заслуговує 
на схвалення наполегливість у відстоюванні своїх 
позицій авторами досліджень.

Вважаємо, що проведення таких заходів є 
необхідним для забезпечення належного розви
тку науки цивільного права, права інтелектуальної 
власності та пошуку шляхів вдосконалення цивіль
ного законодавства України.
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