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В стінах Національного університету «Одеська 
юридична академія» в черговий раз проводилися 
міжкафедральні методологічні семінари аспіран
тів кафедри цивільного права та кафедри права 
інтелектуальної власності і корпоративного права. 
Традиційно їх метою було обговорення проблема
тики досліджень (зокрема дисертаційних), якими 
займаються починаючі науковці. Таке обговорен ня 
відіграє важливу роль у якісному розвитку Одеської 
цивілістичної школи, адже при виступах з доповідя
ми аспірантів присутні досвідчені вчені кафедр, які 
акцентують увагу присутніх на проблемних питан
нях і дають поради молоді. Також на семінарі ви
ступають провідні науковці кафедр з доповідями, 
в яких розглядаються актуальні питання з приводу 
розвитку юридичної науки.

Наукова атмосфера, яка панувала під час ме
тодологічних семінарів, надала потужних стимулів 
до творчості та гармонізації зусиль його учасників. 

Методологічний семінар проводився 17  жовт
ня 2014 року. З першою доповіддю на тему: «Сучасні 
тенденції розвитку сімейного права в Україні» ви
ступила к. ю. н., доцент кафедри цивільного права 
НУ «ОЮА» Калітенко Оксана Михайлівна.

В своїй доповіді Оксана Михайлівна повідо
мила про основні особливості розвитку законодав
ства, яке регулює сімейні правовідносини, почина
ючи з радянських часів і закінчуючи сьогоденням. 
Зокрема звернула увагу на те, що сімейне право 
хоч і регулює правовідносини приватних осіб, про
те, йому як і за радянських часів, досі притаман
не переважання імперативного методу правового 
регулювання, що не відповідає загальноєвропей
ським тенденціям розвитку права. Також було ви
світлено позицію про визначення сімейного пра
ва як підгалузі цивільного права, що є логічним, 
оскільки цивільне та сімейне право мають один 
предмет правового регулювання – особисті не

майнові та майнові відносини, з тою різницею, 
що сімейне право регулює правовідносини членів 
сім’ї (які також є фізичними особами).

Наступною була доповідь аспіранта кафе
дри цивільного права НУ «ОЮА» Баурди Марії 
Михайлівни на тему: «Проблематика і актуальність 
дисертаційного дослідження «Іпотечні цінні папери 
в цивільному праві України»«, в якій вона обґрунту
вала доцільність побудови системи іпотечного кре
дитування в Україні за американською моделлю 
шляхом удосконалення вітчизняного законодав
ства. Так, доповідачка запропонувала прийняти 
зміни до Закону України «Про іпотечні облігації» та 
інші закони, які регулюють іпотечний ринок у краї
ні, та прийняти новий закон «Про сек’юритизацію» 
(за яким сек’юризація представляє собою вид фі
нансування під поступку грошової вимоги супрово
джуючий випуском цінних паперів).

На цьому черговий міжкафедральний методо
логічний семінар було завершено. Наступний семі
нар проводився 3 листопада 2014 року.

З першою доповіддю на тему: «Об’єкт зобов’я
зання і вимоги до нього» виступила д.ю.н., про
фесор кафедри цивільного права Голубєва Неллі 
Юріївна.

ЇЇ доповідь була присвячена дослідженню осно
вних вимог до об’єкту зобов’язання (діям боржни
ка) для того, щоб зобов’язання вважалось існую
чим. Зроблено висновок, що об’єкт зобов’язання 
повинен володіти такими властивостями: 1) бути 
фактично та юридично можливим (здійсненним); 
2) мати цінність для кредитора; 3) бути достатньо 
визначеним. Визначені проблемні аспекти дослі
джуваних питань.

Цього ж дня з доповіддю на тему: «Договірні 
аліментні зобов’язання» виступила аспірант кафе
дри цивільного права Верховець Ксенія Сергіївна. 
Доповідачка проаналізувала теоретичні та прак
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тичні проблеми укладення, зміни та припинення 
аліментних договорів та їх правове регулювання, у 
межах проведеного дослідження сформулювала та 
обґрунтовано низку правових висновків та надала 
рекомендації щодо вдосконалення чинного сімей
ного законодавства, а саме:

– запропонувала розширити ст. 189 СК 
України, доповнивши, що у разі навмисного ухи
лення одного з батьків від отримання аліментів на 
дитину чи інших умов, дитина по досягненню нею 
14річного віку має право самостійно укладати за
значений договір;

– надала пропозиції щодо внесення змін та 
доповнень до СК України, а саме доповнення СК 
України статтею 1891, в якій необхідно викласти 
умови зміни договору про сплату аліментів на ди
тину (на прикладі ст. 100 СК України).

Останній методологічний семінар проводився 
21 листопада 2014 року. Під час семінару к.ю.н., 
доцент кафедри права інтелектуальної власності та 
корпоративного права Кулініч Ольга Олексіївна ви
ступила з доповіддю на тему: «Право фізичної осо
би на власне зображення: сучасний стан та пер
спективи розвитку». 

Доповідь Ольги Олексіївни полягала у висвіт
ленні особливостей захисту і охорони прав та ін
тересів фізичної особи при проведенні фото, кіно, 
теле– та відео зйомок та використання відповід
ного зображення. В її виступі йшлося про вже вста
новлену міжнародну практику захисту і охорону від
повідних прав, та тенденції і перспективи розвитку 
вітчизняного законодавства.

В свою чергу, аспірант кафедри цивільно
го права Жеков Дмитро виступив з доповіддю на 
тему: «Припинення юридичних осіб за цивільним 
законодавством України». 

Доповідачем вперше:
– обґрунтована позиція, що правові наслідки 

припинення юридичної особи публічного та при
ватного права повинні бути однаковими;

– запропоновано при вирішення спорів з 
юридичною особою, яка знаходиться на стадії при
пинення враховувати обсяг її обов’язків та право
ві наслідки такого припинення для кредиторів, в 
зв’язку з цим в окремих випадках не допускати при
пинення юридичних осіб без правонаступництва;

– обґрунтовано доцільним ввести обов’язок 
письмово повідомляти кожного кредитора за його 
юридичною адресою та за адресою вказаною у 
відповідному договорі, на підставі якого виникло 
зобов’язання у юридичної особи, яка припиняєть
ся, про початок процедури припинення;

– запропоновано ввести процедуру узго
дження зобов’язань з кредитором у випадках реор
ганізації юридичної особи, а також введення отри
мання згоди на перехід прав та обов’язків у разі 
реорганізації юридичної особи з боку кредитора;

– обґрунтовано для окремих юридичних осіб 
(в залежності від виду їхньої діяльності) доцільність 
введення заборони на ліквідацію юридичних осіб 
без правонаступництва.

Дослідження припинення юридичних осіб 
українськими дослідниками майже не здійснюва
лось. Отже, на методологічному семінарі було роз
глянуто перше в Україні комплексне дослідження 
припинення юридичної особи в цивільному праві 
України, здійснене вченимпочатківцем.

Таким чином, проведення міжкафедрально
го методологічного семінару було виправдано, 
проведено аналіз діючого законодавства, запро
поновано внесення актуальних змін у діюче зако
нодавство та розглянуто нові концепції цивільного 
права. По підсумкам проведених міжкафедраль
них методологічних семінарів аспірантів кафедри 
цивільного права та кафедри права інтелектуаль
ної власності і корпоративного права виникають 
висновки, що таке обговорення актуальних і про
блемних питань існуючих в цивілістиці сприяє роз
ширенню світогляду учасників та їхньому особис
тісного зростанню.


