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Нове видання українських та угорських цивілістів
У рамках програми співпраці між Київським університетом права (КУП)
НАН України та Дебреценським університетом підготовлено й видано
спільну працю «Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та
Угорщини)», присвячену актуальним питанням розвитку сучасної науки
цивільного права для вдосконалення її теоретичних засад, вивчення динаміки
цивільно-правових явищ у часі та порівняння положень цивільного права з
іншими національними правовими системами (Національна академія наук
України).

Учені-правознавці наголошують на важливості наукового дослідження
сучасних проблем цивільного права Європейського Союзу, пошуку нових
форм і методів вдосконалення цивільного законодавства, становлення нових
інститутів та категорій цивільного права Угорщини й України.
У правовій науці категорія «цивілістика» розглядається як
узагальнювальне поняття, котре позначає сукупність суспільних відносин
цивільно-правового змісту, пов’язаних із цивільним правом, проблемами
нормативного регулювання майнових та особистих немайнових прав
фізичних і юридичних осіб та практикою цивільних правовідносин (включно
з сімейно-правовими, цивільно-процесуальними й приватними міжнародноправовими відносинами). Цивілістика також розглядається як галузь
юридичної науки, предметом якої є: норми цивільного права; цивільні
правовідносини як юридична форма суспільних відносин, що регулюються
цивільним законодавством; юридичні факти; судова, судово-господарська і
адміністративна практика застосування цивільно-правових норм. У точному
спеціально-юридичному значенні цивілістика розглядається як галузь
юридичної науки, виступаючи синонімом поняття «наука цивільного права»,
що і є загальноприйнятим нині.

У зв’язку з цим актуальними є представлені в книзі наукові праці,
присвячені дослідженню системи цивільного права, положень про осіб у
цивільному праві, межі реалізації цивільних прав, положень про окремі
різновиди договорів, проблеми цивільно-правової відповідальності.
Актуальним також є дослідження загальних проблем права інтелектуальної
власності, питань охорони авторського права й суміжних прав, патентного
права та комерційних позначень, які тісно пов’язані з цивільним правом і
цивільно-правовими відносинами.
Нині існує необхідність посилення правової культури для захисту
цивільних прав та прав інтелектуальної власності, підвищення загального
рівня підготовки кваліфікованих фахівців для вирішення зазначених питань.
Це потребує великого обсягу спеціальних теоретичних знань і практичного
досвіду вдосконалення законодавства, спрямованого на охорону цивільних
прав та відповідних суспільних відносин, прав на об’єкти інтелектуальної
власності, створення сприятливих умов для розвитку цивілізованого
регулювання цього кола суспільних відносин.
Праця «Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та
Угорщини)» за загальною редакцією ректор КУП НАН України професора
Ю. Бошицького та угорського професора В. Сікори, є продовженням циклу
досліджень порівняльного правознавства, що активно здійснюються
науковцями КУП НАН України в рамках реалізації міжнародних угод про
співпрацю.
Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів,
магістрів, студентів, аспірантів, працівників правоохоронних і судових
органів та всіх, хто цікавиться проблемами приватного права.

