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Право 15 

 

Міжнародна міжвузівська наукова конференція проводилася 

5-6 жовтня 2012 року у м. Харкові у Харківському економіко-

правовому університеті. На конференції були присутні представ-

ники вищих навчальних закладів України з міст Полтава, Харків, 

м. Уфи Російської Федерації, а також до початку роботи конфере-

нції надіслали свої тези вчені з м. Київ, м. Санкт-Петербург Росій-

ської Федерації та м. Бремен і з Німеччини. Учасники конференції 

мали змогу ознайомитися з ними і висловити свою думку з приво-

ду ідей, які були закладені в цих тезах. 

Конференція була присвячена проблемам розбудови грома-

дянського суспільства в Україні, а також аналогічним проблемам в 

Російській Федерації та Німеччині. Учасників конференції привітав 

Президент Харківського економіко-правового університету профе-

сор П.І. Орлов. Потім до присутніх звернувся перший проректор Ха-

рківського економіко-правового університету доктор юридичних 

наук, професор В.С. Венедіктов. У своєму виступі він підкреслив 

роль науки у вирішенні нагальних питань розбудови громадянського 

суспільства в будь-якій держави. Перед присутніми виступив доктор 

філософських наук, професор Гришин І.Я., Президент Фонду «Григо-

рій Сковорода–300» , який наголосив на необхідності пам’ятати своє 

національне коріння, вміти аналізувати історичні надбання філософів, 
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котрі все своє життя присвятили філософським засадам розбудови 

суспільства і держави, робити з цього належні висновки і втілювати їх 

у життя, пристосовуючи їх знання і працю до умов сьогодення. Зок-

рема, професор Гришин І.Я. ознайомив присутніх з роботою ініціати-

вної групи Фонду «Григорій Сковорода–300» по вшануванню пам’яті 

Г.С. Сковороди як основоположника української філософської науки. 

Жвавий інтерес викликав виступ доктора філософських на-

ук, доцента Єлхової О.І., доцента кафедри філософії і методології 

науки Башкірського державного університету (м. Уфа) Російської 

Федерації. Її виступ «Громадянське суспільство і модальні виміри 

соціальних вчень» торкався нагальної проблеми щодо актуальних 

відносин між об’єктивною реальністю буття та суб’єктивною вір-

туальністю.  

У своєму виступі доктор філософських наук, професор Куд-

ряшов О.Ф., завідувач кафедрою філософії і методології науки Ба-

шкірського державного університету (м. Уфа) Російської Федера-

ції розповів присутнім про неоціненну роль філософії в бутті кож-

ного індивіда, про громадянське суспільство з точки зору його як 

соціологічного поняття, а також онтологічного поняття модально-

сті. 

На конференції виступив керівник секції «Філософські заса-

ди розбудови громадянського суспільства», завідувач кафедрою 

гуманітарних та фундаментальних дисциплін Харківського еконо-

міко-правового університету доктор філософії В.О. Абашнік. В 

своїй доповіді він ознайомив присутніх з роботами німецьких та 

австрійських класиків юриспруденції та філософії права, зокрема 

Ганса Кельзена про демократію та громадянське суспільство. 

В секції «Економічні засади розбудови громадянського сус-

пільства» були дуже цікавими і заслуговували на увагу виступи 

доктора економічних наук, професора Архієреєва С.І., професора 

кафедри економічної теорії Харківського національного універси-

тету ім. В.Н.Каразіна, кандидата економічних наук, доцента Анд-

реєва В.Г., завідувача кафедрою обліку і аудиту Харківського еко-

номіко-правового університету, а також кандидата економічних 

наук, доцента Лелюк Ю.М., доцента кафедри фінансів і кредиту 

Полтавської державної аграрної академії. 

Роботу секції «Правові засади розбудови громадянського 

суспільства» відкрив доктор юридичних наук, професор 

В.С. Венедіктов. У своєму виступі він розглянув історично-правові 
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підходи до методологічних засад розбудови громадянського суспільс-

тва, розкрив єдність, взаємозв’язок та співставлення інституцій пра-

вової держави та громадянського суспільства, присвятив достатньо 

уваги проблемам становлення та розвитку громадянського суспільст-

ва, а також охороні і захисту потреб та інтересів людини як особливих 

чинників соціальних цінностей громадянського суспільства. 

В ході роботи конференції була надана можливість оприлю-

днити результати своїх наукових розробок молодим науковцям та 

здобувачам наукових ступенів.  

В результаті цих виступів та їх обговорення були виявлені 

недоліки в різних сферах застосування законодавства України, які, 

на погляд учасників конференції, гальмують подальший розвиток 

нашої країни, руйнують існуючі її досягнення та породжують не-

довіру українців в можливість розбудови громадянського суспіль-

ства в нашій державі.  


