ПОДІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
11–12 жовтня 2019 р. у м. Вінниці відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та
перспективи».
Ініціатором проведення конференції виступила кафедра господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, яка у 2019 р. відзначала свій 35-річний ювілей. Організаторами конференції разом з юридичним
факультетом Донецького національного університету імені Василя Стуса стали
Донецький регіональний науковий центр НАПрН України та Господарський суд
Вінницької області.
Проведення конференції можна вважати знаковою науковою подією не тільки для Вінничини, але й для України. Конференція зібрала відомих, авторитетних науковців у сфері господарського та господарсько-процесуального права,
а також знаних вчених у галузі земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Учасниками конференції також були фахівці-практики, зокрема судді, адвокати, представники професорського-викладацького складу провідних закладів вищої освіти, які готують майбутніх правників, здобувачі вищої
освіти третього (освітньо-наукового) рівня.
Загалом очно-заочну участь у конференції взяли більше 100 учасників із закладів вищої освіти та наукових установ Вінниці, Дніпра, Ірпеня, Києва, Львова,
Маріуполя, Одеси, Сум, Харкова, Чернігова та інших міст України.
Урочисто відкрила конференцію Тетяна Леонтіївна Нагорняк, перший проректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, професор,
доктор політичних наук, яка привітала учасників та побажала всім плідної роботи.
Також з вітальним словом виступили представники організаторів конференції. Антоніна Григоріївна Бобкова, в. о. декана юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, академік НАПрН України,
професор, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України подякувала всім
за виявлений інтерес до цього науково-практичного заходу, висловила сподівання на результативну роботу та цікаві доповіді.
Федір Федорович Колбасов – голова Господарського суду Вінницької області – відзначив непересічний характер цієї конференції, яка створює можливість
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обміну думками між науковцями і практиками, та висловив сподівання на плідну
роботу конференції.
На пленарному засіданні виступили відомі поважні науковці у сфері господарського та господарсько-процесуального права, у сфері земельного, аграрного,
екологічного та природоресурсного права.
Першим на пленарному засіданні взяв слово Володимир Іванович Андрейцев, професор кафедри цивільного, господарського і екологічного права НТУ
«Дніпровська політехніка», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН
України, Заслужений юрист України, державний радник юстиції ІІІ класу з доповіддю, присвяченою еколого-правовим аспектам антропозахисту у процесі
сталого розвитку України.
Жвавий інтерес викликала доповідь Володимира Васильовича Носіка, завідувача кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, який висвітлив проблеми земельного, аграрного, екологічного права у забезпеченні реалізації цілей сталого розвитку в Україні. Не
менш цікавим та актуальним був виступ Іллі Івановича Каракаша, професора
кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктора юридичних наук, професора, в якому вчений розкрив історію та сучасність правових засад забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення.
Серед вчених-господарників на пленарному засіданні з доповіддю на актуальну тему «Про потреби відновлення ретельного суспільного обговорення правових рішень у сфері економіки» виступив Олег Петрович Подцерковний, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету
«Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.
Цікавим та пізнавальним був виступ Віталія Юрійовича Уркевича, судді
Верховного Суду, доктора юридичних наук, професора на тему «Майнові спори
суб’єктів господарювання: практика Великої Палати Верховного Суду».
Надактуальному питанню сьогодення – «Концептуальним аспектам рекодифікації (оновлення) господарського законодавства України» була присвячена доповідь Володимира Анатолійовича Устименка, директора Інституту економікоправових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАН України, членакореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, підготовлена разом з Русланом Аятшаховичем Джабраіловим, заступником директора з наукової роботи Інституту економіко-правових
досліджень НАН України, доктором юридичних наук, доцентом.
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Продовжив попередню тему виступ Андря Володимировича Смітюха, професора кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктора юридичних наук, доцента, тема
доповіді якого «Щодо підходів до правового регулювання інвестиційних відносин при рекодифікації господарського права».
Інші доповідачі пленарного засідання розкрили не менш важливі теми теоретико-правового спрямування щодо різних аспектів правового забезпечення соціально-економічного розвитку. Зокрема з доповідями виступили завідувачка кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор юридичних наук, професор Вікторія Вікторівна Рєзнікова; професор кафедри господарського права Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор Олександра В’ячеславівна Кологойда; професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор юридичних наук, професор Тетяна Валеріївна Степанова та інші.
Високий науковий рівень конфенції, заданий на пленарному засіданні, утримувався і під час секційної роботи конференції. За два дні роботи конференції
було розглянуто цілу низку питань, присвячених загальним засадам забезпечення соціально-економічного зростання, напрямам оновлення господарського та
господарсько-процесуального законодавства, удосконаленню правового забезпечення розвитку земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин,
а також сучасним методикам викладання окремих юридичних дисциплін. Секційна робота була інформаційно насиченою, проходила в атмосфері вільного спілкування, можливості ставити питання та дискутувати.
У межах конференції відбулася панельна дискусія на тему «Перспективи та
шляхи оновлення господарського законодавства», учасники якої обговорили ідею
модернізації (рекодифікації) господарського законодавства як альтернативу скасування Господарського кодексу. Також в рамках панельної дискусії учасники
висловили власне бачення щодо назви, структури, змістовного наповнення оновленого Кодексу.
Приємним бонусом учасникам конференції стала екскурсія до пам’ятника
на честь Магдебурського права, нещодавно встановленого у Вінниці, та інших
цікавих пам’яток історії та архітектури Вінниці.
Загалом, підсумовуючи дводенну напружену, плідну та цікаву роботу Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове забезпечення соціальноекономічного розвитку: стан та перспективи», потрібно зазначити, що заявлена
та розглянута проблематика всіх тем на пленарному та секційних засіданнях є
актуальною та важливою для сучасного стану соціально-економічних відносин,
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а відповідні наукові результати становлять вагомий внесок в розвиток науки,
удосконалення законодавства та практики його застосування у господарських,
земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносинах.
доцент кафедри господарського права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса,
кандидат юридичних наук, доцент
Ю. М. Павлюченко
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