
19 лютого 2015 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення». 

Конференцію було присвячено 125-річчю від дня народження В. М. Корецького 

– видатного українського юриста-міжнародника, академіка АН УРСР, судді 

Міжнародного суду ООН, засновника та першого директора Інституту держави 

і права НАН України. Організаторами конференції виступили Інститут держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН 

України, Українська асоціація міжнародного права та Українська асоціація 

порівняльного правознавства.  

Відкриваючи конференцію, директор Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України академік Ю. Шемшученко наголосив на 

важливості фахового наукового обговорення викликів, що постають перед 

сучасним міжнародним правопорядком, і можливих шляхів їх розв’язання. 

Учасники конференції заслухали виступи провідних науковців-правників, 

зокрема академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН 

України академіка О. Онищенка, завідувача відділу міжнародного права та 

порівняльного правознавства НАН України, доктора юридичних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПрН України В. Денисова, завідувача 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка, кандидата юридичних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПрН України О. Задорожнього, професора 

Київського університету права НАН України, судді Європейського суду з прав 

людини у 1998–2008 рр., доктора юридичних наук, професора В. Буткевича, 

судді Конституційного Суду України у 1996–2005 рр. доктора юридичних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПрН України В. Шаповала, завідувача 

кафедри європейського права Львівського національного університету               

ім. І. Франка, доктора юридичних наук, професора М. Микієвича, віце-

президента Фонду ім. Кшиштофа Скубішевського кандидата наук з 

інформатики М. Скубішевського (Польща).  

У своїх виступах науковці висвітлили широке коло питань, пов’язаних як з 

актуальними проблемами міжнародного права, так і зі значенням творчої 

спадщини академіка В. М. Корецького для розвитку наукових засад 

міжнародного права. Учасники конференції обговорили особливості 

конституційного механізму здійснення державної влади як чинника 

міжнародної безпеки, загальнотеоретичні проблеми співвідношення 

міжнародного та внутрішнього права, актуальні питання міжнародного 

морського, кримінального, гуманітарного, трудового, фінансового, 

інформаційного права. Серед іншого, розглядалися міжнародно-правові аспекти 

протидії агресії щодо України з боку Російської Федерації та міжнародно-

правові засоби захисту прав та законних інтересів України у міжнародних 



юрисдикційних органах, а також протидії тероризму й сепаратизму. Окрему 

увагу було приділено особливостям правової системи Європейського Союзу та 

правовим аспектам співробітництва України з ЄС (Міжнародна науково-практична 

конференція до 125-річчя від дня народження академіка В. М. Корецького // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 25.02). 

 


