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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

Вітаю вас із початком роботи 21-ї науково-практичної конференції 
«Проблеми цивільного права та процесу», присвяченої світлій пам’яті 
професора Олександра Анатолійовича Пушкіна.  

Ми запросили до участі в конференції не лише провідних учених із 
цивільного права та процесу, а й молодих дослідників. Хочу подякувати всім 
тим, хто особисто бере участь у цьому заході. 

Щоб охопити якнайширше коло зацікавлених осіб, оргкомітет запросив до 
участі в конференції представників: судових і правоохоронних органів; багатьох 
провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, у тому 
числі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-
дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, Запорізького 
національного університету, Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна; громадських організацій, зокрема представників всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація цивілістів України». 

На жаль, складне становище в країні не дало змогу всім бажаючим узяти 
безпосередню участь у конференції. 

У 2019 році виповнюється 94 роки від дня народження видатного 
вітчизняного вченого у сфері цивільного права, професора, доктора юридичних 
наук, лауреата Державної премії Української РСР, заслуженого юриста України 
Олександра Анатолійовича Пушкіна. Втім, ця дата й не є досить святковою, 
оскільки у цьому ж році минає 22 роки, як з нами немає цього, без сумніву, 
цивіліста, наставника та вчителя з великої літери. 

Олександр Анатолійович прожив складне життя. Ще юнаком йому довелося 
воювати на фронті в часи Великої Вітчизняної війни. Він брав участь у бойових 
діях на Карельському фронті, в Білорусії, на 3-му Українському фронті. Кавалер 
орденів Червоної Зірки, Вітчизняної війни. 

У 1945 році майбутній професор розпочав навчання в Харківському 
юридичному інституті, після закінчення якого цілком присвятив себе науці. 
Отримавши диплом у 1949 р., залишився в аспірантурі інституту. Увесь 
повоєнний трудовий шлях О. А. Пушкіна пов’язаний із Харківським юридичним 
інститутом (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого), де він понад 40 років працював на посадах старшого викладача, 
заступника декана факультету, професора кафедри, завідуючого кафедрою 
цивільного права. 

На 1992–1997 роки припадає завершальний етап плідної науково-
педагогічної діяльності професора, пов’язаний зі становленням та динамічним 
розвитком Харківського університету внутрішніх справ. У ньому О. А. Пушкін 
протягом трьох років очолював кафедру цивільно-правових дисциплін, а потім 
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працював професором цієї ж кафедри. Завдяки зусиллям ученого відбулося 
становлення не лише кафедри, а й університетської цивілістичної школи. 
Творчий доробок О. А. Пушкіна складає близько 200 наукових праць. Усі наукові 
праці професора глибокі в теоретичному плані, оригінальні за формою 
висвітлення питань і завжди практично спрямовані. Саме через це його роботи 
були і є однаково корисними і науковцям, і практичним працівникам, і, звичайно ж, 
студентам. У Олександра Анатолійовича не було робіт незначних. Кожна з його 
статей та книг свідчить про глибоке опрацювання матеріалу, розуміння самих 
основ порушеної проблематики. Одна з фундаментальних наукових розробок, 
проведених професором, була присвячена проблемам юридичних осіб, де 
учений послідовно обґрунтовував сутність юридичної особи через організаційну 
єдність. Ця праця одразу привернула увагу наукової спільноти цивілістів та 
віднайшла своє відображення в положеннях Цивільного кодексу України. 

Останні роки життя видатного вченого були присвячені розробці проекту 
Цивільного кодексу України. У складі робочої групи, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1995 р., він 
виконував обов’язки наукового координатора. На жаль, Олександр Анатолійович 
не дожив до моменту, коли Кодекс був прийнятий. Життя видатного науковця і 
педагога передчасно обірвалося 29 червня 1997 року. 

Оцінюючи величезні здобутки класика вітчизняної цивілістики, не можна 
оминути увагою й особистісні якості професора О. А. Пушкіна. Він був відкритим, 
доброзичливим, порядним і при цьому відзначався принциповістю і 
самостійністю власних позицій та оцінок. 

Тож не випадковим і вже традиційним стало проведення щорічної науково-
практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті професора О. А. Пушкіна, у 
стінах Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Питання, які виносяться на обговорення учасників конференції, вкрай 
важливі, оскільки від гармонізації цивільно-правової сфери залежить повноцінне 
функціонування громадянського суспільства в нашій країні. Адже цивільно-
правові відносини є правовим фундаментом автономного існування особи, сім’ї, 
колективу в соціально-економічному просторі. 

От і ця конференція має стати ще одним кроком нашого закладу освіти на 
шляху розвитку цивільно-правової та процесуальної науки, яка буде 
вдосконалюватися в полеміці сьогоднішніх доповідей. 

Тож бажаю всім учасникам конференції творчого настрою, плідної дискусії 
та маю надію на те, що вона принесе не лише користь науці, а й інтелектуальне 
задоволення кожному з Вас. 
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