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5 грудня 2014 року на базі Національного уні
верситету «Одеська юридична академія» кафедрою 
цивільного права вже вкотре була організована 
та проведена інтернетконференція «Цивілістичні 
читання присвячені пам’яті І.В.Шерешевського», 
тема якої «Принципи DCFR як методологічна осно
ва вдосконалення національного цивільного зако
нодавства», що безумовно є однією з найактуаль
нішою на сьогоднішній час. У конференції взяли 
участь провідні спеціалісти в галузі цивільного пра
ва, представники різних правових шкіл, міжнарод
ні науковці, а також наукова молодь.

Слід також декілька слів зазначити про таку ви
датну людину як Шерешевський Ілля Веніамінович. 
Він був культовою фігурою Одеського правознав
ства, зайнявши у ньому своє особливе місце і як 
кваліфікований науковець, і як чудовий практик. 
Ілля Веніамінович був однією з найбільш помітних 
постатей не лише Одеській та Південноукраїнській 
юриспруденції, а й усієї юриспруденції УРСР. Ім’я 
його було добре відоме і в усьому колишньо
му СРСР, завдяки таким основним публікаціям: 
«Общие и местные законы о Духовных завещани
ях» (Од., 1914), «Представительство, поручение, 
и доверенность» (М., 1925), «Основи трудового 
права» (Од., 1930), а також участі у добротному ко
ментарі до Цивільного кодексу РСФСР 1922 року.

Такий формат заходу як інтернетконференція, 
безумовно залучає до роботи значну кількість на
уковців, що дозволяє в режимі «online» досить ди

намічно обмінюватися думками, залишати відгуки 
на статті і при цьому не впливати на повсякденний 
ритм життя учасників.

Для більш продуктивної роботи конферен
ція була поділена на наступні секції, в залежності 
від теоретичної тематики статей: секція 1 «Роль 
принципів DCFR у регулювання приватних дого
вірних відносин»; секція 2 «До питання методоло
гічного вдосконалення цивільного законодавства 
України на основі базових принципів DCFR»; сек
ція 3 «Проблема перекладу DCFR українською мо
вою: поняття сумісності та адаптації понять і тер
мінів» – англійською мовою; секція 4 «На початку 
наукового шляху», призначеної для починаючих 
студентівнауковців.

Оцінюючи в цілому спрямованість і зміст 
«Проекту загальної довідкової схеми» – Draft 
Common Frame of Reference (DCFR), можна зро
бити висновок що головне призначення полягає у 
форматі європейського концепту приватного пра
ва, що має бути враховане і при пошуку національ
ної парадигми останнього.1

Кількість відгуків на статті, як від учасників 
конференції, так і від інших небайдужих до цих 
проблем вказує на те, що дані питання є актуаль
ними та дискусійними та потребують подальшого 
вдосконалення та оновлення з урахуванням тих 
методологічних доробків, над якими працюють 
вченіцивілісти.
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