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Цивільне право забезпечує реалізацію і захист майнових прав і інтересів як
фізичних, так і юридичних осіб, тому природа й особливості функціонування
цивільного права протягом багатьох сторіч є предметом наукових досліджень і
дискусій, що мають істотне значення для розвитку і застосування законодавства,
підвищення його ефективності й реального впливу на суспільні відносини.

Гарантії дотримання основних майнових і немайнових прав і інтересів
містяться, поряд з Цивільним кодексом України, і в усіх інших актах, що в
сукупності складають цивільне законодавство України. Такою гарантією є й
безумовний пріоритет закону стосовно інших правових актів, а також визнання
необхідним відповідності прийнятих законів Цивільному кодексу України.

Одна з переваг Цивільного кодексу полягає в тому, що він звільнив тради*
ційну галузь права від положень, що накопичувалися протягом майже вісімде*
сятьох років, що передували його прийняттю. Серед них можуть бути згадані,
зокрема, такі, як проникнення в цивільні правовідносини адміністративно*
правових елементів, диференціація правового регулювання з відвертим надан*
ням переваги всьому, пов’язаному з державою, на шкоду особистому – тому, що
набуло тепер право називатися приватним.

Перебудова цивільного законодавства з неминучістю вимагає такої ж пере*
будови й однойменної науки права. Це пов’язано значною мірою зі зміною став*
лення до багатовікової вітчизняної доктрини цивільного права, з визнанням
необхідності вивчення поряд із власним також і досвіду інших країн.

Сучасна тенденція розширення і зміцнення юридичної освіти в нашій країні
вимагає безперервної боротьби за підвищення рівня викладання правових дис*
циплін, розширення кругозору студентів*юристів, розвиток їхньої загальної
культури і поглиблення їхніх спеціальних пізнань.

Статті, що ввійшли до збірника, охоплюють досить широке коло проблем
з різних розділів цивільного права. При всій розмаїтості тематики і характе*
ру викладу матеріалу в них чимало спільного. Наприклад, це безперечна
новизна багатьох положень і висновків, особливий характер викладу, гостра
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полемічність, завдяки якій безсумнівно заслуговує схвалення наполегливість у
відстоюванні своїх позицій.

Серйозність дослідження забезпечили використання значної вітчизняної й
іноземної літератури, посилання на законодавство України й інших держав.
Нерідко в такий спосіб вводяться в науковий обіг конструкції, що раніше не за*
стосовувалися в нашому праві та які, разом з тим, успішно застосовуються в
цивілістичній доктрині. Усе відзначене дозволяє висловити надію, що даний
збірник буде з інтересом зустрінутий читачами.
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