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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РИМСЬКЕ ПРАВО
І СУЧАСНІСТЬ» І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
«ЦИВІЛІСТИКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
Традиція проводити Міжнародну науково-практичну конференцію «Римське право і сучасність»
була започаткована ще у 2001 році. Захід проводиться щорічно з метою дослідження правових
рішень та конструкцій у римському праві і втілення його найбільш досконалих ідей у сучасне
цивільне законодавство України.
Дослідження правових категорій римського
приватного права та його рецепції у сучасному
цивільному праві України представляє практичний і теоретичний інтерес під час вивчення становлення та розвитку сучасних правових систем,
оскільки традиційні категорії римського права
виступають необхідним підґрунтям для новацій
сучасності.
Чергова Міжнародна науково-практична конференція «Римське право і сучасність» була організована та проведена кафедрою цивільного
права 18 травня 2019 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія».
У конференції взяли участь як молоді фахівці, так
і провідні спеціалісти в галузі цивільного права,
представники правових шкіл із різних регіонів
України та з інших країн.
Під час проведення конференції було презентовано монографію Харитонова Є.О. та Харитонової О.І. «Приватне право як концепт», яка є частиною запланованої серії монографій авторів із
проблем приватного права. Важливою подією
стала також презентація першого в Україні посібника зі спортивного права, який був створений
кафедрою цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» на чолі

з Харитоновим Є.О. спільно з представниками
інших юридичних шкіл України.
На підставі обговорених під час конференції
наукових результатів були запропоновані зміни
в нормативні акти з метою вдосконалення цивільного законодавства України. Під час дискусій були
виявлені оптимальні підходи для вирішення правових проблем.
Ще однією важливою подією в науковому
житті кафедри цивільного права Національного
університету «Одеська юридична академія» стало
проведення Всеукраїнського круглого столу на
тему: «Цивілістика в інформаційному суспільстві».
Проведення кафедрою цивільного права науково-практичних круглих столів із метою обговорення правових проблем, що виникають у зв’язку
з розвитком інформаційних технологій, вже також
стало традицією. Такі наукові заходи проводяться
кафедрою цивільного права вже третій рік поспіль.
У рамках даного наукового заходу науковцями
були обговорені проблеми правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з появою
нових об’єктів, необхідністю забезпечення інформаційної безпеки, веденням електронної комерції, захистом авторських прав в Інтернеті та ін.
За результатами конференції та круглого столу
були видані збірники матеріалів, які не тільки
будуть цікавими спеціалістам із відповідних
напрямків юриспруденції, але також можуть бути
використані для вдосконалення законодавства,
підвищення рівня його реалізації, ефективності
правозастосування в найрізноманітніших сферах
правового життя.

