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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 
Вітаю вас із початком роботи 20-ї науково-практичної конференції «Проблеми циві-

льного права та процесу», присвяченої світлій пам’яті професора Олександра Анатолійо-
вича Пушкіна.  

Сьогодні в цьому залі присутні як провідні вчені, так і молоді дослідники, як праців-
ники судових і правоохоронних органів, так і представники провідних закладів вищої осві-
ти та науково-дослідних установ, як науковці нашої країни, так і дослідники з інших країн. 
Щиро дякую всім тим, хто особисто бере участь у заході.  

21 травня цього року Олександру Анатолійовичу Пушкіну – видатному вітчизняному 
вченому у сфері цивільного права, професору, доктору юридичних наук, лауреату Дер-
жавної премії Української РСР, Заслуженому юристу України – виповнилося б 93 роки.  

Життя Олександра Анатолійовича було досить складним. Ще юнаком він пізнав ли-
хо війни. У 1943 році він був призваний до лав Червоної Армії, брав участь у бойових діях 
на 3-му Українському фронті, а також на Карельському фронті в Білорусі, був нагородже-
ний орденом Червоної Зірки й орденом Вітчизняної війни.  

Після демобілізації у 1945 році Олександр Анатолійович став студентом Харківсько-
го юридичного інституту імені Дзержинського (нині Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого), який закінчив із відзнакою. У 1949 році майбутній професор 
вступив до аспірантури цього ж навчального закладу та присвятив своє життя проблемам 
цивільного права та процесу, а також дослідженню римського приватного права.  

У Харківському юридичному інституті Олександр Анатолійович Пушкін пропрацював 
більш ніж 40 років, починаючи з посади старшого викладача й закінчуючи посадою заві-
дуючого кафедрою цивільного права. У цьому ж навчальному закладі в 1952 році він 
захистив кандидатську дисертацію «Правове положення державного промислового під-
приємства», а 1965 році – докторську дисертацію «Цивільно-правові форми управління 
промисловістю в СРСР».  

На 1992–1997 роки припадає завершальний етап плідної науково-педагогічної ді-
яльності Олександра Анатолійовича. У 1992 році професор очолює кафедру цивільно-
правових дисциплін у єдиному на той момент в Україні багатопрофільному вищому 
навчальному закладі в системі МВС – Інституті внутрішніх справ (нині Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ). Завдяки зусиллям ученого відбулося стано-
влення не лише кафедри, а й університетської цивілістичної школи. Творчий доробок 
Олександра Анатолійовича становить близько 200 наукових праць. Усі вони глибокі в 
теоретичному плані, оригінальні за формою висвітлення питань і завжди практично 
спрямовані. Саме через це його роботи були й залишаються корисними і науковцям, і 
практичним працівникам, і, звичайно ж, курсантам, студентам, ад’юнктам та аспіран-
там. В Олександра Анатолійовича не було робіт незначних. Кожна з його статей чи книг 
свідчить про глибоке опрацювання матеріалу, розуміння самих основ піднятої пробле-
матики. Одне з фундаментальних наукових досліджень, проведених професором, сто-
сується проблем сутності юридичних осіб, яку він послідовно обґрунтовував через ор-
ганізаційну єдність (що в подальшому вплинуло на визначення юридичної особи в чин-
ному Цивільному кодексі України).  



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2018 
 

 11 

Останні роки життя видатного вченого були присвячені розробці проекту Цивільного 
кодексу України. У складі робочої групи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16.11.1995 р., він виконував обов’язки наукового координатора. На жаль, Оле-
ксандр Анатолійович не дожив до моменту, коли Кодекс був ухвалений. 29 червня 
1997 року він пішов з життя.  

Олександр Анатолійович Пушкін був відкритою, доброзичливою, порядною люди-
ною, але відрізнявся принциповістю й самостійністю власних позицій та оцінок.  

Тож, те, що сьогодні в цьому залі ми проводимо вже двадцяту щорічну науково-
практичну конференцію, присвячену світлій пам’яті професора О. А. Пушкіна, є невипад-
ковим і вже стало доброю традицією.  

Питання, що виносяться на обговорення учасниками конференції, є вкрай важливи-
ми, оскільки від гармонізації цивільно-правової сфери залежить повноцінне функціону-
вання нашої незалежної, демократичної та правової держави. Адже цивільно-правові 
відносини, приватні відносини завжди були та залишаються правовим фундаментом 
автономного існування особи, сім’ї та колективу в соціально-економічному просторі.  

От і ця конференція має стати черговим кроком нашого навчального закладу на 
шляху поступу цивільно-правової та процесуальної науки, що буде розвиватися в поле-
міці сьогоднішніх доповідей.  

Бажаю всім учасникам конференції творчого настрою, плідної дискусії та маю надію 
на те, що вона не лише буде корисною науці, а й інтелектуальне задоволення кожному з 
Вас.  
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