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РЕЦЕНЗИИ, КОММЕНТАРИИ, ОТЗЫВЫ

ГАЙВОРОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
(до 90Fріччя від дня народження)

17 лютого 2009 р. виповнилося б 90 років від
дня народження доктора юридичних наук, профе'
сора кафедри аграрного права Національної юри'
дичної академії України ім. Ярослава Мудрого Гай'
воронського Володимира Миколайовича. Учасник
Великої Вітчизняної війни, Володимир Миколай'
ович у повоєнні роки закінчив Харківський юри'
дичний інститут, після якого працював у викон'
комі Харківської обласної Ради депутатів трудя'
щих – помічником заступника голови, у Харківсь'
кому Раднаргоспі – старшим юрисконсультом. Із
1966 р. життя В. М. Гайворонського нерозривно
пов’язано з Національною юридичною академією
України ім. Ярослава Мудрого.

Головну увагу у викладацькій і науковій діяль'
ності він приділяв дослідженню актуальних питань
розвитку науки господарського, цивільного та аг'
рарного права. Актуальність проблематики прита'
манна багатьом його роботам, де він виступав при'
хильником збалансованого співвідношення приват'
но'правових і публічно'правових норм у госпо'
дарському законодавстві, належному врахуванні в
ньому економічних інтересів громадян, під'
приємств, інших господарюючих суб’єктів, відсто'
ював нагальну необхідність кодифікації господарсь'
кого законодавства, зокрема, – «Правовое обеспе'
чение экономических интересов предприятий
(объединений)» (1989 р.), «Правосубъектность госу'
дарственных предприятий и вопросы приватиза'
ции» (1993 р.), «Господарське право і законодавство»
(1994 р.), «Цивільне законодавство і господарська
діяльність», «Хозяйственный, торговый или Кодекс
предпринимательства?» (1993 р.), «Цивільне законо'
давство: від «нічого приватного» до «нічого публіч'
ного»?» (1997 р.) та в інших роботах.

В. М. Гайворонський брав участь в підготовці
підручника з цивільного права (1977 р.), «Юридично'
го довідника господарника» (1977–1979 рр.), науко'
во'практичних коментарів до Закону СРСР «Про
державне підприємство (об’єднання)» (1989 р.), Ар'

бітражного процесуального кодексу України
(1995 р.), Господарського кодексу України (2004–
2008 рр.). Ним був підготовлений ряд навчальних
програм, посібників («Правовые основы хозяйствен'
ной деятельности государственных предприятий
(объединений)» (1988 р.), «Предмет і суб’єкти госпо'
дарського права» (1994 р.). За його редакцією був
підготовлений навчальний посібник зі спецкурсу
«Правове регулювання господарських відносин за
участю промислових підприємств» (1999 р.).

У своїй науковій діяльності він приділяв увагу
також питанням удосконалення господарського за'
конодавства. Ним, зокрема, були підготовлені про'
позиції про внесення змін в «Положение о социали'
стическом государственном производственном пред'
приятии» (1988 р.), він брав участь у підготовці нової
редакції Закону України «Про банкрутство» (1999 р.),
проектів Господарського та Господарсько'процесу'
ального кодексів України, Законів України «Про гос'
подарські суди», «Про третейські суди», «Про угоди
про розподіл продукції», «Про заставу» та інших.

В. М. Гайворонський був активним учасником
багатьох міжнародних, республіканських та інших
науково'практичних конференцій і «круглих столів».
Значну увагу В. М. Гайворонський приділяв підго'
товці наукових і педагогічних кадрів. Під його керів'
ництвом було підготовлено і захищено низку канди'
датських дисертацій у галузі господарського права.
Він був членом вчених спеціалізованих рад із захис'
ту дисертацій в Національній юридичній академії
України ім. Ярослава Мудрого та Інституту економіко'
правових досліджень НАН України (м. Донецьк).

Висока культура і ерудиція, великий творчий
потенціал, багаторічна сумлінна праця – це саме ті
якості, які характеризували В. М. Гайворонського як
талановитого вченого та педагога'наставника. Па'
м’ять про цю шановну людину на довгі роки буде
зберігатися в думках його послідовників, а його
праці та ідеї – служити основою для молодого по'
коління юристів'правників.




