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6 листопада 2015 року на базі Національного 
університету «Одеська юридична академія» кафе
дрою права Європейського Союзу та порівняльно
го правознавства була організована та проведена 
вдруге наукова конференція під назвою «Правові 
проблеми цивілізаційного вибору України» при
свячена пам’яті професора Олександра Костян
тиновича Вишнякова, у роботі якої взяли участь 
представники великих юридичних вищих навчаль
них закладів, представники різних правових шкіл.

Тема наукової конференції має особливе 
значення для України сьогодні, яка перебуває у 
стані розвитку національної правової системи. 
Особливістю сучасного розвитку права є підви
щення ролі регіональних інтеграційних організа
цій. Питання, пов’язані з використанням різних 
інтеграційних форм, вибору тієї або іншої форми 
обумовлюються розподіленням векторів зовніш
ньої політики України. Зміна структури та динамі
ки поділу праці у світі стала поштовхом для виник
нення наукової проблеми міжнародної інтеграції. 
Свого часу цей поділ стосувався торгівлі, але в су
часних умовах він все більше відбувається у сфе
рі виробничих процесів, які потребують транскор
донного руху всіх чинників виробництва, тобто не 
тільки товарів, а й послуг, капіталів та працівників. 
Акумулювання зазначених чинників походженням 
з різних країн та безперешкодна їх локалізація дає 
суттєвий синергетичний ефект. На цьому тлі профе
сор Олександр Костянтинович Вишняков вважав 
за доцільне визначити інтеграційні перспективи 
України, адже така ефективність транскордонного 
використання чинників виробництва стала причи
ною створення низки інтеграційних економічних 
об’єднань.

Прояви глобалізаційних процесів протягом 
останніх двох десятиліть в українській історії та єв
роцентрових процесів, що відзначилися на всьо
му історичному шляху України, наразі переросли 
у повноцінні активні процеси. Однак паралельно 
процесу національного самовизначення права 
України наразі йде зустрічний процес його присто
сування до умов глобального і європейського регі
онального правопорядку, процес його інтернаціо
налізації та універсалізації.

Європейські прагнення України ставлять пе
ред правовою наукою завдання розробити відпо
відну цілісну правову концепцію, яка дозволила б 
органічно стати частиною світових інтеграційних 
процесів. Завдяки тематиці Всеукраїнської науко
вої конференції був реалізований поклик багатьох 
вчених у правовій науці висвітити аспекти теоре
тичного осмислення, емпіричного аналізу євроін
теграційних уподобань України, задовільнити ви
могу сучасного буття України.

Відкриваючі пленарну частину конференції 
д.ю.н., професор Ю. М. Оборотов, що О. К. Виш
няков – ключова фігура у дослідженнях правових 
механізмів інтеграції України до внутрішнього 
ринку Європейського Союзу, перспектив європе
ізації права України, прикладних аспектах рефор
мування законодавства України у відповідність 
до «спільного доробку» (acquis communautaire) 
права Європейського Союзу в Україні. Професор 
Ю. М. Оборотов вказав на спадкоємність поглядів 
О. К. Вишнякова у дослідженнях та публікаціях мо
лодих вчених.

Присутні також ділилися спогадами про Олек
сандра Костянтиновича. Слова пам’яті від імені 
кафедри права Європейського Союзу та порівняль
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ного правознавства сказав професор Х. Н. Бехруз. 
На його думку, відмінною рисою Олександра 
Костянтиновича як керівника кафедри молодої 
та динамічної галузі юридичної науки було перед
бачення... заглядання за горизонт політичних і со
ціальних явищ. Сьогодні необхідність знань про 
основи права ЄС, історії становлення даного ін
теграційного об’єднання і особливості його пра
вової системи це аксіома. Як вчений Олександр 
Костянтинович ніколи не ставив під сумнів реаль
ність і перспективу Європейського Союзу, завжди 
приділяючи цьому напрямку особливу увагу, від
стоюючи необхідність його окремого вивчення, уні
кальність системи і методів права Європейського 
Союзу. У своїй оригінальній демократичній мане
рі під час лекцій або бесід з колегами Олександр 
Костянтинович, посилаючись на основних ідеоло
гів інтеграції, цитуючи виступи політиків і висновки 
рішень Європейського суду справедливості, при
бирав все ментальні і уявні бар’єри в сприйнятті 
Європейського Союзу. За спогадами співробітни
ків професора О. К. Вишнякова, він був людиною 
скромною, м’якою, однин з перших, хто в епоху 
комп’ютерних технологій та поширень знань вста
новив міжнародні зв’язки із вченими та науковими 
виданнями.

Участь у конференції взяли відомі українські 
вчені, зокрема доктор юридичних наук, професор 
кафедри теорії та філософії права Львівського на
ціонального університету ім. І. Франка, академік 
НАПрН України, Петро Мойсейович Рабінович, 
доктор юридичних наук, професор кафедри тео
рії держави та права Національного юридично
го університету імені Ярослава Мудрого, доктор 
юридичних наук, професор кафедри кримінально
правових дисциплін Університету митної справи і 
фінансів Тертишник Володимир Митрофанович, 
доктор юридичних наук, професор кафедри цивіль
ного права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Діковська Ірина Андріївна, 
доктор юридичних наук, професор кафедри цивіль
ного права Національного університету «Одеська 
юридична академія», членкореспондент НАПрН 
Украни, заслужений діяч науки і техніки України 

Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних 
наук, професор кафедри права інтелектуальної 
власності та корпоративного права Національного 
університету «Одеська юридична академія», член
кореспондент НАПрН Украни, заслужений діяч на
уки і техніки України Харитонова Олена Іванівна.

Протягом двох днів роботи конференції провід
ні вчені, які прибули до нашого вишу з усіх куточків 
України (Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Національного юридичного уні
верситету імені Ярослава Мудрого, Київського на
ціонального університету імені Тараса Шевченка) 
під час пленарних та секційних засідань обговори
ли цікаві наукові напрацювання. Було обговорено 
багато складних і важливих питань, кожна доповідь 
визивала жваву дискусію.

Під час роботи трьох секцій Всеукраїнської 
наукової конференції обговорювались загально
теоретичні конструкції та проблеми цивілізаційного 
вибору, правові аспекти євроінтеграційних про
цесів та проблеми взаємозв’язку права та релігії. 
Проведення вже в другий раз Всеукраїнської кон
ференції за заявленою тематикою свідчить про те, 
що дослідження відбуваються на постійній систем
ній основі.

Присутні мали змогу ознайомитись з наукови
ми працями професора О. К. Вишнякова, а також з 
книгами даної тематики, представленими на книж
ковій виставці, яку організувала та представила 
загальна бібліотека. За підсумками конференції 
учасники та організатори наголосили на важливос
ті проведення таких заходів і у майбутньому.

Завершив конференцію професор Х. Н. Бех
руз, звернувшись до всіх учасників конферен
ції зі словами подяки за участь і цікаву та плідну 
співпрацю.

Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та 
проблем цивілізаційного вибору України та євроін
теграційних прагнень, які характерні для сучасного 
стану функціонування та розвитку держави, надали 
можливість присутнім на науковопрактичній кон
ференції «Правові проблеми цивілізаційного вибо
ру України» напрацювати та схвалити рекомендації.


