В. І. Акуленко

Науково-публіцистичні етюди
до портрета професора
Володимира Денисова
в енциклопедичному інтер’єрі

До 70-річчя
Інституту держави і права
імені В.М. Корецького
НАН України
(1949–2019)

Одеса
Фенікс
2020

УДК 012:929
А 44

А 44

Акуленко В. І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі: до 70-річчя Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України (1949–2019)/
В. І. Акуленко. – Одеса : Фенікс, 2020. – 74 с.
ISBN 978-966-928-248-4
У науково-публіцистичному виданні висвітлюється нау
ково-творча і громадська діяльність відомого вченого-міжнародника, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України,
Лауреата Державної премії України в галузі науки і технки
В. Н. Денисова щодо підготовки і видання фундаментальної
трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, який разом
із доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії наук України Ю. С. Шемшученком очолили і здійснили цей пріоритетний проект на території Східної
Європи.
Для всіх, хто цікавиться науковим внеском відомих
українських вчених юристів.

УДК 012:929

ISBN 978-966-928-248-4		

© В. І. Акуленко, 2020

У науці необхідно одночасно
і вірити і сумніватися,
справжня наука не знає ні симпатії,
ні антипатії: єдина мета її – істина.
У. Грове

Вступне слово

Масштабний і змістовний творчий обшир здобутків В.Н. Денисова заслуговує окремої наукової
праці і публікацій, наукових читань, а також дисертаційного дослідження тощо. Мої суб’єктивні етюди тут не є ні рецензією, ні статтею, ані аналітично-хронологічним оглядом науково-педагогічної і
громадської діяльності вченого. Задум дещо іншого
творчого спрямування, як спроба науково-правничої публіцистики. Відомо, що публіцистика перебуває на межі художньої творчості і науки, тобто
однією стороною входить в літературу, а другою
безпосередньо стикається з наукою.
Давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік Арістотель залишив нам на пам’ять таку
мудрість: «Написане повинно бути зручним для читання і зручним для розуміння, а це – те саме». Недаром кажуть, що все геніальне – просте! Тож маємо враховувати, особливо в науково-правничій
творчості, ці вічні, як дороговказ, цінності і в міру
своїх можливостей і готовності намагатися долати
поставлені завдання.
У моїх етюдах до енциклопедичної постаті професора В.Денисова в міжнародному праві текст
логічно поєднано з громадсько-політичними, культурологічними і морально-етичними сюжетами, соціально-економічними проблемами, які турбують
наукову громадськість, а також з авторськими роздумами, споминами друзів, колег і учнів про діяль
ність вченого. До того ж публіцистичні етюди дають
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можливість викласти матеріал як своєрідний зв’язок
гуманістичних устремлінь юристів міжнародників
із художньою образністю літераторів і митців, муд
рістю вічних істин християнських апостолів тощо.
Як інакше, коли міжнародне право, як загалом
все право як складна соціальна система галузевих
інститутів, належить до високих досягнень культури і справедливості в суспільстві? В усякому разі
так має бути, до цього треба прагнути завжди.
Отже, моє завдання неординарне, можливо, експериментальне, бо щось не пригадую, наскільки
воно порушувалося в українському правознавчому просторі як жанр і тому, як творча цілина, привертає увагу небайдужих і допитливих дослідників.
Тож настала пора засіяти її енциклопедичними зернами знань у ювілейний 70-й рік Інституту держави
і права імені В.М. Корецького НАН України.
У авторських «Науково-публіцистичних етюдах…» висловлені певні ідеї і думки щодо сучасних реалій життя тощо, в яких викладена моя
громадянська позиція. Автор був би вдячний
кожному, хто публічно відгукнеться в такому
творчому контексті, висловить свої міркування і побажання.
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Етюд перший

ВИТОКИ ТВОРЧОГО ЗАДУМУ

Щоб предметно і логічно ввійти в тему, знайти
відповідну тональність і виразність тексту в творчому задумі, слід хоча б у загальних рисах означити деякі наукові аспекти, які тією чи іншою мірою
простежуються у моїх публіцистичних етюдах, присвячених професору В.Н. Денисову. Сюжетом для
них послужила його багаторічна наукова діяльність,
яка знайшла фундаментальне втілення в підготовці
і виданні трьохтомної Енциклопедії міжнародного
права.
Хтось із класиків сказав, що науку становлять
знання, логічно поєднані в систему і пронизані ідеєю
задля досягнення об’єктивної істини. Шлях до Храму Науки у кожного свій – неоднозначний, і долати його доводиться, обстоюючи пріоритет наукових
здобутків серед конкуруючих колег і не зупинятися
на досягнутому, інакше буде творчий застій.
Однак, тепер призабуто, як на сторінках нау
кових видань висвітлюються дискусійні питання
щодо різних думок і протилежних позицій. А даремно, оскільки в гуманітарних дисциплінах переважно в дискусіях, а то й протистояннях, представників різних наукових шкіл, відстоюються достовірні
знання.
У незалежній демократичній Україні, здавалося, маємо широкі можливості для розгортання дискусійних науково-правничих проблем сьогодення.
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Втім, критичні традиції у цій гуманітарній сфері,
якщо не втрачені, то розвиваються надто кволо і
повільно. Наголошую на тенденції творчої інерції,
а не розвитку наукової критики, стимулом замовлення якої має бути суспільне середовище, яке, на
жаль, суттєво деформоване в умовах правового нігілізму, і його духовний і моральний клімат зазнав
помітної деградації. Традиційну мораль легко зруйнувати, але важко оздоровити заново. Її стан в суспільстві, а також наукової етики, яка взагалі залишилася десь на узбіччі історії, позначається на рівні
гуманітарних наук, які потребують значно якіснішої кондиції [1].
За приклад візьмемо проблему, яка розколює
наше суспільство на рівні парламенту, громадських
і релігійних організацій тощо.
Чи своєчасно і відповідально імплементовано так
звані антидискримінаційні європейські стандарти
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в
національне законодавство України? Адже вимоги
культурних традицій з точки зору моральності народу значно ширші рамок закону і це не суперечить
міжнародним зобов’язанням. Варто уникати всього
сумнівного і неприйнятного як пасток «лукавого»,
якою б не була для декого велика спокуса жити за
ноу-хау – європейською камасутрою, що, по суті, є
кризою лібералізму і сучасного деградуючого способу життя людини.
Не віриться, що всі наші правники (науковці і
практики), особливо відомі, які публічно підтри
мують її «цінності», в душі схвалюють їх, погод
жуються з тотальним нав’язуванням нам чужого
способу життя, що веде в морально-духовну безвихідь. Складається враження, що з політичних мотивів побоюються залишитися в ар’єргарді новітніх
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штучних юридичних конструкцій, ніби відстати від
єврототальної моди і своїх елітно-продвинутих.
У цьому контексті добрим словом слід згадати член-кореспондента НАПрН України, професора О.В. Задорожнього і професора І.Г. Біласа, які
підтримали і видали мою працю «За європейською
камасутрою» [2]. Тоді як інші юридичні журнали та
видання, які хоча й розуміли її актуальність, але зважаючи на політичну тенденцію, відмовилися оприлюднити.
До речі, в самих європейських і заокеанських
країнах, де подібна аморальна інфекція поширилася задавньо, не приводить до добра, а в кінцевому
підсумку веде до розмиву європейських цивілізаційних засад. В історії вже мали місце подібні приклади розкладу суспільства, що привели до загибелі
тисячолітнього Риму.
Чеснотою кожної особистості завжди була і є її
самобутність як паросток української нації з тисячолітньою культурою і християнською духовністю,
які не повинні нівелюватися серед такої міжнародної спільноти.
Тож спитаємо, де ж тут аргументована правнича
альтернативна позиція українських науковців, вона
що немає права на існування, якщо визнаємо вищою цінністю верховенство права в умовах демократії? Інакше це буде безумовним нав’язуванням
єдиномислія в суспільстві.
Тому нерідко, хто взяв за орієнтир здобувати
наукову ступінь, при цьому передбачливо уникає
гострих і спірних питань, неузгодженості з «оступіненними» попередниками, щоб не ускладнити собі
шлях проходження дисертації. Коли, по правді сказати, така методологічна обережність застосовувалася й раніше через непросту й хвилюючу проце9

дуру її захисту. Все ж, якщо за високим рахунком,
коли є напрацьовані ідеї і думки, їх слід своєчасно
вводити у наукових обіг, а не відкладати на завтра.
Мовляв, повернусь до них у майбутній книжці або
докторській дисертації. Відклад, як кажуть, не йде
в лад. Шансу більше може й не бути, як і творчої мотивації в новий час, який вимагатиме зовсім інших
підходів.
Від офіційної цензури ніби вже не страждаємо,
хоча, ніде правди діти, залишилося втручання в авторський текст за посадовим принципом залежності. Як наслідок, нівелюється дискусійне або критичне спрямування публікації, а в цьому полягає зміст
наукового дослідження та свобода творчого пошуку.
За сучасної наукової вимогливості нове покоління дослідників, як вияв творчої необхідності і переконаності, не забуває, щоб дошкульно копирснути
за заслугами або за інерцією когось із заідеологізованих авторитетів радянської пори, при цьому, на
жаль, не завжди критикуючи, дотримуються принципу історизму та наукової етики. Складається враження, чи не у такий спосіб поширюється також
модерне осмислення ідеологічної лібералізації наукової сутності в гуманітарній галузі знань. До новаторства в дисертації також не віднесеш надмірність
формальної інформативної стилістики і перевантаженість коментуванням масиву нормативних джерел задля фахового спокою, а не творчого експерименту і критичної аналітики, схоже «тихого життя»
як у літературного персонажа Галушки.
І таких праць не меншає… У радянську добу в
наукових колах побутувала іронічна приказка, що
вченим ти можеш і не бути, але кандидатом стати
зобов’язаний. Не без підстави можна сказати, що
вона залишається такою ж живучою і в наш час.
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Видатний композитор Р. Шуман якось сказав,
що в житті кожного творчого митця стоять два великих завдання: досягти слави і втриматися на її
хиткому гребені. Щодо наукової особистості ці творчі завдання можна перефразувати таким чином:
по-перше, треба досягти визнання в середовищі
вчених, а потім постійно досліджувати актуальні
проблеми, виховувати і гуртувати своїх послідовників і продовжувачів наукової школи. У науці, коли
в ній не позначається адміністративно-номенклатурний вплив або бізнесові важелі для кар’єрного
просування, немає верстової дороги, тут тернистий
шлях, на якому успіху досягає той, хто наполегливо
піднімається крутими науковими вершинами і системно набуває ґрунтовних знань, досвіду і мудрості та впроваджує їх на науково-педагогічній ниві, в
суспільне життя.
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Етюд другий

НА МЕТОДОЛОГІЧНИХ МАГІСТРАЛЯХ
АКАДЕМІКА В.М. КОРЕЦЬКОГО

Дякую долі, що довелося працювати у відділі
міжнародного права, який очолює з 1984 року членкореспондент НАПрН України, Заслужений діяч
науки і техніки України, Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, доктор юридичних
наук, професор В.Н. Денисов. Він плідно розвиває
міжнародно-правові ідеї та примножує наукові традиції академіка В.М. Корецького, учнем якого він
є. Творчий девіз в житті Володимира Наумовича:
«Наука – понад усе!».
Наслідувати корифея науки міжнародного права
із світовим ім’ям не просто, це велика відповідальність. Номінально називатися його учнем мало, для
цього потрібний був поступальний крок в умовах
незалежної України в осмисленні сучасних тенденцій і викликів у науці міжнародного права, базую
чись на світовому досвіді.
«Після того як відійшов такий корифей В.М. Корецький, всі чекали, яким чином відбудеться подальший розвиток науки міжнародного права в Інституті держави і права НАН України. Всі розуміли
наскільки буде важко утримати ту високу планку
наукових досліджень, яка була пов’язана з ім’ям академіка В.М. Корецького, – поділився зі мною своїми
думками відомий вчений, професор В.І. Кисіль.
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– І тому перед Володимиром Наумовичем, коли
він очолив відділ міжнародного права, постала неймовірно складна проблема: як здійснювати керівництво цим напрямом після всесвітньо відомого вченого? І багато хто неоднозначно очікував як
В.Н. Денисов справиться з такою науковою ношею.
Мене вражало, що він протягом цих років гідно і
професійно не тільки керував відділом, а й сам особисто вносив свій вклад у розвиток сучасної доктрини міжнародного права. І так 35 років подвижницького служіння науковому обов’язку і творчому
покликанню.
Справдилися сподівання тих, хто був переконаний, що учень В.М. Корецького, В.Н. Денисов гідно
продовжить ту наукову справу, яка була започаткована в Україні ще харківською школою міжнародного права у 20-х роках ХХ сторіччя».
Академік В.М. Корецький у своїх наукових дослідженнях, що мали широкий спектр від цивільного
права до міжнародного права, виходив із історичного метода дослідження і більш того, вважав себе
істориком права і цим пишався. Цю методологію
він пов’язував із пошуком соціологічної основи правових явищ, що давало йому можливість визначити
їх дійсне значення в широкому контексті розвитку
міжнародних відносин та міжнародного права. Історичний розвиток науки можливий тому, і тільки
тому, що приходять допитливі особистості, які здатні сприйняти творчі напрацювання минулого, примножити його власними досягненнями і передати
далі по естафеті поколінь.
Ось ці методологічні магістралі академіка
В.М. Корецького стали для професора В.Н. Денисова визначальними в його наукових дослідженнях і
діяльності, а також їх впровадженні у внутрішньо13

суспільній і міжнародно-правовій практиці України.
Дійсно, час державно-правової розбудови незалежної України переконливо підтвердили в науковому
світі, що вченим-міжнародником, взагалі правником з широким і глибоким фаховим світоглядом,
можна відбутися, коли твої юридичні знання ґрунтуються на історичному фундаменті. «Минуле має
сенс і вартість лише для того – писав французький
поет і філософ Поль Валері (1871 – 1945), – хто подумками весь у майбутньому» [3].

14

Етюд третій

СЕРЕД НАУКОВОЇ КОГОРТИ
ЗНАКОВИХ ІМЕН

Наука, як і культура, успадковує історичні традиції та живиться новими ідеями. Її творять і розвивають особистості, які гуртують навколо себе
однодумців, засновують наукові школи. Вони пробуджують творчу думку, свідомо впливають на
розвиток інтелекту людини, прославляють країну і
малу Батьківщину. Ця вічна естафета – традиція в
науковому середовищі, в суспільстві тримається на
плідному прирощенні ідей, знань, праці мислителів.
До таких відомих вітчизняних учених-правознавців
і організаторів юридичної науки, серед яких формувався як вчений В.Н. Денисов, належать академіки НАН України В. М. Корецький (1890 – 1984) і
Б.М. Бабій (1914–1993), академік АН СРСР В.М. Кудрявцев (1923–2007), член-кореспондент АН СРСР
Г.Б. Старушенко (1922–2007), член-кореспонденти
НАН України П.О. Недбайло (1907 –1974) і
В.В. Цвєтков (1923 – 2007), професори І.І. Лукашук
(1926–2007), В.О. Туманов (1926 – 2011), О.А. Жидков (1931 – 2005), відомий правознавець Г.В. Александренко (1898 – 1963) та інші.
Як давній колега і однодумець професора В.Н. Де
нисова переконаний, що він своїм внеском у розвиток науки міжнародного права і плідну підготовку
наукових кадрів не загубиться на фоні цих знакових імен – посяде помітне місце в історії української
юридичної науки.
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Чи не вся когорта юристів-міжнародників Украї
ни, маститих і молодих, щедро підживлюється його
теоретичними знаннями, сучасною методологією та
пріоритетними ідеями з міжнародного права. Наукова громадськість ще віддасть належне його самовідданому подвижництву і піклуванню, щоб українська школа міжнародного права зайняла своє чільне
місце в світовій доктрині міжнародного права, відстоюючи як національні інтереси, так і міжнародний правопорядок в цілому.
Щоб наочно пересвідчитися про вклад Володимира Наумовича у розвиток української доктрини міжнародного права, його міжнародно-правову
співпрацю із зарубіжними інституціями і колегами,
підготовку вітчизняних та іноземних наукових кадрів, створення наукових шкіл міжнародників, зок
рема у Львові, досить звернутися до фундаментальних видань. Це «Международное право как основа
современного миропорядка» Liber Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова» [4] і «Енциклопедія міжнародного права» [5] у трьох томах та інші численні
наукові праці.
В Енциклопедії міжнародного права знайшла
реалізацію неймовірна наукова відданість і захопленість міжнародним правом професора В.Н. Денисова. Він разом з академіком НАН України
Ю.С. Шемшученком як співголови редакційної колегії, з авторським колективом, співробітниками відділу міжнародного права і відповідальним секретарем
редакційної колегії, кандидатом юридичних наук
К.О. Савчуком здійснили це пріоритетне видання.
Недарма відомий український і російський вчений
І.І. Лукашук у своєму останньому інтерв’ю заповідав
своїм учням: «Любіть міжнародне право, поважайте
міжнародне право і воно воздасть вам сторицею»[6].
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***
Розумію, що мої теоретичні узагальнення потрібно наповнити хоча б коротеньким науковим есе з
міжнародного права, яке розкриє квінтесенцію
творчої лабораторії професора В. Денисова. Де ми
логічно простежимо історичний розвиток міжнародно-правової доктрини і її діалектичного поєднання
з аналізом сучасних глобальних тенденцій у світі,
як і відчуття тривожного пульсу динамічних загроз
для людства, а також майбутнього місця в них для
України. І ще раз переконаємося в невпинному і поступальному науковому новаторстві вченого. Отож,
процитую з його нещодавніх наукових міжнародноправових напрацювань:
РОЛЬ ДОКТРИНИ
В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
«1. В міжнародному праві поняття доктрини
вживається переважно у двох незалежних одне від
одного значеннях: перше визначається п. d статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, згідно з
яким Суд при вирішенні справ може застосовувати
«доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з
публічного права різних націй як допоміжний засіб
для визначення правових норм»; друге – характеризує це поняття з точки зору зовнішньополітичної позиції держави з тих або інших питань як вираження
її офіційної політики, що може мати міжнародноправові наслідки [7].
2. Формула п. d ст. 38 Статуту Міжнародного
Суду ООН, згідно з якої доктрина в міжнародному
праві виступає як допоміжний засіб для визначення правових норм, становить важливу особливість
міжнародного права, впливаючи як на характер вироблення його правових норм, так і на специфіку
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їх застосування. Ця формула належить до тих специфічних рис міжнародного права, які відрізняють
його від внутрішнього права держав, відкриваючи
широкі можливості для визначення методології його
виникнення та розвитку в ті або інші історичні періоди. Саме характеристика властивостей, притаманних міжнародному праву як окремій правовій
системі, складає важливий методологічний підхід
для розуміння міжнародного права як з точки зору
його нормативних можливостей, так і з точки зору
визначення характеру перешкод в процесі функціонування міжнародно-правових норм, що безпосередньо пов’язано з пізнанням дії об’єктивних чинників, а саме історичних, економічних, політичних,
класових, психологічних, філософських, релігійних
та ін. Найбільш рельєфно ці чинники проявляються в кризових ситуаціях, а в крайньому вираженні
під час хаосу в міжнародних відносинах, означаючи відмову держав від основоположних норм міжнародного права, що, як свідчить історичний досвід
ХХ століття, є передвісником світової війни.
Сучасний період також характеризується кризою міжнародних відносин, зумовленою геополітичними змінами їх характеру, пов’язаними з розпадом СРСР та системною кризою глобалізму, в першу
чергу його економічної складової. Вона супроводжується кризою міжнародного права, яке швидко втрачає свою соціологічну основу для належного
функціонування, вінцем якої є баланс світових сил.
За висновком Генрі Киссинджера, «ми живемо в історичний період, коли наявним є невпинна, часом
майже відчайдушна, погоня за вислизаючою від загального розуміння концепцією світового порядку.
Хаос загрожує нам…» [8].
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3. Мова йде про міжнародний правовий порядок,
заснований на Вестфальському мирному договорі
1648 року. З цього часу і до наших днів світ спирається на визнанні існування незалежних держав,
які мають утримуватися від втручання у внутрішні
справи одна одної та співставляти власні інтереси з
інтересами інших, виходячи з принципу їх загальної
рівноваги, або балансу сил, в міжнародному співтоваристві. Сучасний підхід до міжнародного правового порядку також виходить з умови єдності в
різноманітності держав, що має забезпечувати їх
стриманість в міжнародній системі. Даний порядок
виник як євроцентристський, тобто як порядок західної цивілізації і як такий він був поширений на
весь світ, в тому числі насильницькі, продовжуючи
до цих пір існувати в цій якості в тих або інших його
аспектах.
З часу завершення в 60-ті роки ХХ століття деколонізації Вестфальський порядок, включаючи
його новий вимір в Статуті Організації Об’єднаних
Націй, піддається критиці з боку країн, що розвиваються. Дана критика виходить з того, що цей порядок створювався без їх участі і тому не забезпечує
належним чином інтереси зазначених держав.
4. Існує також ісламська концепція універсального порядку, яка з часу утвердження в VII столітті
ісламу і об’єднання на цій основі арабського світу,
передбачала поширення істинної віри на землі, населеною невірними, і світ слідуючи цим шляхом,
проголошеним пророком Мухаммедом, отримає єдність та гармонію. Османська імперія відродила цю
претензію на встановлення порядку, побудованого
на одній імперії, одній вірі та одній владі. Так звана арабська весна кінця XX – початку ХХІ століття
продемонструвала, що ідея порядку на основі ісла19

му та його політичної складової Халіфату продовжує
жити, чекаючи свого часу. Це також є проявом незадоволення ісламського світу євроцентризмом сучасного міжнародного порядку та міжнародного
права як його основи.
5. Цивілізаційний характер проблеми міжнародного порядку постає сьогодні і в Китаї, який вже
протягом тисячоліть розвиває власну універсальну
концепцію світового порядку. В ній відсутнє поняття суверенітету в європейському розумінні, оскільки
імператор є володарем у Піднебесній, виступаючи
вершиною політичної і культурної ієрархії як універсально функціонуючої системи управління, що
поширюється від центру світу, якою є китайська
столиця, на все людство. Народи в цій ієрархічній
системі класифікуються в залежності від ступеня
їх варварства, включаючи залежність від китайської письменності та досягнень культури. Китай як
вершина цієї ієрархії має повелювати світом, суспільства якого благоговіють перед його культурним
рівнем та економічним достатком, залучаючи ці
суспільства до здійснення мети, що полягає в досягненні «піднебесної гармонії». Сучасний Китай, який
фактично перетворився у найпотужнішу економічну державу світу, звертаючись до «м’якої сили», застосовує певні елементи цієї китайської гармонії як
багатотисячолітньої традиції у своїй зовнішньоекономічній практиці.
6. Цивілізаційне протистояння Заходу є характерним й для Росії як головного актора слов’янської
культурної традиції, що спостерігається з часу прийняття християнства у формі православ’я. Нічого не
змінилося й після розпаду СРСР та створення Російської Федерації, яка, всупереч намірам її економічно
правлячого класу (олігархії) стати частиною західно20

го світу з його євроцентризмом, не може подолати
опір цій політиці всередині країни, що трактується
як розпад федеративної держави, і скоріше всього,
Росія повернеться до своєї природно-історичної ролі
антипода Заходу. Тим більше, що в умовах кризи
глобалізованої економіки та посилення протиріч між
провідними державами світу, кожна з яких намагається вирішити свої проблеми за рахунок іншої, Росія не має шансів домовитися із Заходом про правила гри. В червні 2019 р. Президент Росії В.В. Путін,
виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, проголосив нову зовнішньополітичну доктрину Російської Федерації, згідно з якою
Росія більше не визнає гегемонізму США у світі не
лише de facto, але й de jure. Відповідно Росія разом
з Китаєм та іншими країнами, які не згодні з гегемонізмом США, будуть відстоювати свої найжиттєвіші інтереси у всіх сферах своєї діяльності засобами, включаючи воєнні, охоплюючи територію США.
Складовою цієї доктрини є прагнення Росії зробити
лояльною до себе Європу, яка переживає в даний
час серйозне загострення економічних протиріч з
США, які в умовах кризи міжнародної економіки
намагаються вирішувати свої проблеми в тому числі за рахунок європейців.
Цей перелік цивілізаційного бачення світового
порядку можна продовжити, посилаючись на індуїстську (індійську), ірансько-мусульманську та інші
цивілізації.
7. Не можна, звичайно, не сказати про американське бачення світового порядку як найбільш
впливове в сучасний період. Американське суспільство та його держава представлені в ньому як сяючий «град на холмі», вдохновляючи світ справедливістю своїх прихильників та силою свого прикладу.
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Згідно із цією концепцією, світовий баланс сил досягається природним шляхом, а саме засвоєнням
народами тих же самих принципів правління, які
сповідують американці. Відповідно представляється, що «завдання зовнішньої політики полягає на
стільки у відстоюванні сугубо альтернативних інте
ресів, скільки в поширенні загальних принципів».
Це принципи свободи людини та демократичного
управління суспільством, закріплені в Конституції
США 1787 р. Відтоді США поступово перетворилися в головного захисника міжнародного порядку, сформульованого у світлі європейського виміру правового регулювання міжнародних відносин.
Але є різниця: американське бачення спирається не
на прийняття європейської системи сбалансування влади, а на досягнення миру через поширення
демократичних принципів. Ця різниця посилилася
після Другої світової війни внаслідок того, що Євро
па в особі Європейського Союзу погодилася відійти від системи традиційних для неї міждержавних відносин, яку вона відстоювала та розвивала
з часів Вестфальського миру 1648 р., встановивши
в структурі цього ієрархічного об’єднання принцип наднаціональності. Згідно з цим принципом
держави-члени ЄС передають значну частину своїх суверенних прав цій структурі, що діє в рамках
концепції об’єднаного суверенітету. В умовах системної кризи глобалізму, важливим проявом якої є,
зокрема, торгові війни, вперше після Другої світової
війни між США та Європою виникли розходження
щодо західної концепції світового порядку, зумовлюючи появу між ними протиріч стосовно розуміння характеру міжнародних відносин. Зокрема, крім
торгової війни, це стосується таких справ, як проб
лема залучення Ірану до процесу нерозповсюдження ядерної зброї та проекту Північного потоку.
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Основна мета американської концепції міжнародного порядку полягає у створенні світового уряду, який має перебувати під американським конт
ролем. Це призводить до подвійного ставлення США
до Організації Об’єднаних Націй та встановленого
нею міжнародного порядку. З одного боку, США,
поряд з СРСР, були його творцями і до цих пір формально підтримують цей порядок, а з іншого боку,
вони майже з самого початку створення ООН піддають її діяльність жорсткій критиці за неспроможність розв’язання важливих проблем методами та
засобами, що походять від американського постулату про виключне становище США у світі. В свою
чергу, універсалізм американських принципів, що
мають застосовуватися в міжнародній системі і
після розпаду СРСР є нелегітимними для багатьох
держав, посилюючи дисбаланс відносин між США
та цими державами. Однак жодних перспектив
встановлення світового уряду і тим більше під егідою США не існує внаслідок не лише виникнення на
міжнародній арені таких найпотужніших політикоправових центрів цивілізаційного характеру, як Китай, Індія, Іран, Бразилія, Росія та ін., а й в силу глибинних протиріч в міжнародному співтоваристві,
подібних тим, що мали місце напередодні Першої
і Другої світових війн і які до цих пір залишаються
нерозв’язаними в рамках існуючої ліберальної моделі міжнародної економіки.
Отже, в нинішній період відбувається історичний процес створення багатополярного світу, який
матиме більш складний та нестійкий характер порівняно з двополярним світом попередньої епохи.
Він зумовлений кризою існуючого міжнародного порядку, що має багатоаспектну доктринальну
складову.
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8. Завершуючи свій виступ, необхідно сказати
про місце і роль України в період переходу від однополярного до багатополярного світу, що характеризується високим рівнем нестабільності міжнародних відносин, не виключаючи їх катастрофи як
таких. У травні 2019 р. в Україні відбулися вибори президента, які засвідчили необхідність внесення докорінних змін у внутрішньополітичний та зовнішньополітичний курси держави. У зв’язку з цим
головним завданням вітчизняної юридичної науки
має стати розробка доктринальних засад і напрямів внутрішньої та зовнішньої політики держави,
які мають виходити насамперед з опори на власні
можливості на основі реалізації її суверенних прав.
Це веління часу, яке потребує переоцінки місця і
ролі України в європейському та світовому вимірах.
Зволікання з розробкою та здійсненням нової стратегії розвитку України може мати фатальні для неї
наслідки. Необхідно слідувати власним інтересам,
переставши видавати чужі інтереси за свої.
9. Розробка нового курсу держави може зіткнутися з труднощами обрання методологічних підходів
до визначення тих або інших явищ як об’єктивних
за своїм характером всупереч доведенню штучно
визначених заздалегідь цілей та завдань. Крім того,
в епоху Інтернету необхідно проводити відмінність
між отриманням за його допомогою відомостей про
ті або інші явища та набуттям об’єктивних знань
про них як історичного процесу в їх еволюційного
розвитку. За висловленням такого авторитета як
Генрі Киссинджер, «за всіх благ, які приніс Інтернет, він зосереджений більше на актуальному, ніж
на протяжному у часі, на фактах, а не на концепціях, на загальних цінностях та не на інтроспекції
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[самоспостереження – В. Д.]. Знання історії та географії вже не принципово для тих, хто може отримати ці відомості натисканням кнопки». Тим самим
втрачається необхідність в об’єктивній методології,
на зміну якої пропонується інформація про факти, що поширюється через Інтернет в геометричній
прогресії. Саме цей надмір інформації, як не дивно,
перешкоджає набуттю реальних знань про дійсний
світ, змушуючи дослідника все більше відступати
від об’єктивної оцінки сучасних проблем. За висновком Генрі Киссинджера, «факти рідко говорять
самі за себе; їх смисл, аналіз та інтерпретація, особливо у зовнішній політиці, залежать від контексту
і значимості. Нині все більше питань трактуються
як суто фактичні і тому, кріпне впевненість, що для
кожного питання має існувати верифіцируєма відповідь, що проблеми та рішення не заслуговують
осмислення – достатньо просто «проглянути». Але у
відношеннях між державами – та в багатьох інших
сферах – інформацію, щоб вона виявилася дійсно
корисною, необхідно вміщувати в широкий контекст історії та досвіду, щоб вона перетворилася у
фактичні відомості».
Отже, інтелектуальна складова процесу пізнання об’єктивної істини має базуватися на доктринальному мисленні як способу встановлення фактів
в їх дійсному значенні, а саме співставлення їх в історичному вимірі.
Такий висновок може показатися само собою
зрозумілим для тих, для кого історичний метод є
процесом встановлення істини, а не намаганням доведення чогось в заздалегідь визначеному значенні. Він стосується сучасного покоління науковців
та практиків, для яких віртуальність Інтернету уявляється реальним відтворенням світу з точки зору
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даного часу, і це вважається цілком достатнім для
інтернетного мислення.
Насправді, ігнорується причинний зв’язок явищ,
виникаючих нібито спонтанно, порушуючи тим самим просторову послідовність, що поглинається в
безпредметній безкінечності. Сурова дійсність, однак, може принести великі несподіванки тим, хто
обмежує себе рамками цього мислення».
Це є доктринальним розвитком наукових поглядів професора В. Денисова на одну з найважливіших проблем сучасного міжнародного права, висвітленій в ЕМП [9].
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ПРО НАУКОВО-ТВОРЧУ ЩЕДРІСТЬ
І ОЩАДЛИВІСТЬ

Загалом у творчому середовищі не вельми діляться новими ідеями, нереалізованими задумами і
планами, за якими не закріплене авторство в статтях, монографіях, публічній діяльності тощо. Одним
словом, утаємничують їх від конкурентів. Це можна зрозуміти, адже наукові досягнення здобуваються наполегливою працею, буквально гризучи граніт
науки, і пріоритетність у них має вирішальне значення для майбутнього у кожного вченого, митця чи
літератора.
Проте в барвистій палітрі життя не все так однозначно і тому є прикладом великі постаті-таланти в історії людства. Так ідею комедії «Ревізор»
збіднілий М. Гоголь буквально вимолив у О. Пушкіна. «Будьте милостиві, дайте хоча б який-небудь
сюжет, смішний або несмішний, але руський тільки анекдот… Заради Бога, розум і шлунок мій обоє
голодують» [10].
Щедрий Пушкін подарував молодшому товаришу готовий сюжет, який мав втілити сам, навіть
план склав майбутнього твору. Пушкіну також належить ідея «Мертвих душ». В колі друзів поет сміявся: «З цим малоросом треба бути обережніше: він
відбирає у мене так, що і кричати не можна».
Нагадую цей історичний діалог не для того, щоб
якось за асоціацією співставляти наукові досягнен27

ня правознавців. Однак творіння класиків літератури і мистецтва в житті і діяльності вчених посідають
не останнє місце, оскільки впливають на їх світогляд, чим додають історичним явищам в наукових
працях глибшої достовірності.
Недарма відомий правник і літератор А.Ф. Коні
(1844-1927), який товаришував з А.П. Чеховим,
В.Г. Короленком і багатьма іншими письменниками, художником І.Ю. Репіним, писав: «У юриста загальна освіченість має крокувати попереду спеціальності» [11]. Ці слова повторюю досить часто, бо
вони такі злободенні в деформуючому прагматичному сьогоденні, що вихолощує морально-етичні
цінності людського життя, взаємовідносин і професії, а не хотілося б такого.
До сучасних вітчизняних правників-міжнародників з широким освітнім і культурологічним світоглядом і глибокими фаховими знаннями належить
професор В.Н. Денисов. Право і культура для нього
органічно близькі і необхідні категорії в науковотворчій діяльності.
Між цими явищами соціального життя існує
зв’язок значно тісніший, ніж може здаватися на
перший погляд. Вплив мистецтва і культури, а також історичної спадщини на правове усвідомлення дійсності, зв’язок політики, закону і юридичної
практики з художньою і літературною творчістю
через моральні і духовні категорії та оцінки, юридичний захист інтелектуальних прав авторів творів
мистецтва, а також міжнародні угоди про охорону
культурних цінностей, їх захист у випадку збройного конфлікту, повернення і реституції втрачених
історичних і культурних цінностей країнам їх походження, про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини – це далеко не всі дотичні складові
права і культури [12].
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Міжнародне право покликане врегулювати та забезпечувати таку систему суспільних відносин, яка
б запобігала небажаним або шкідливим для культурних цінностей подіями та наслідками, а також охороняти права та інтереси держав, народів, окремих
осіб щодо культурної спадщини.
За підтримки та участі Володимира Наумовича
у відділі міжнародного права вперше в українській
юридичній науці було проведено систематизацію
міжнародних актів у цій сфері і видано пріоритетний збірник «Правова охорона культурних цінностей» [13], що належно було оцінено завідувачкою
відділу міжнародних стандартів сектору культури
ЮНЕСКО, доктором Ліндел Протт, яка брала участь
в грудні 1996 р. в Києві у науково-практичному
симпозіумі «Правові аспекти реституції культурних
цінностей: теорія і практика» [14].
У видавничому центрі штаб-квартири ЮНЕСКО
в Парижі знайшла підтримку наша ініціатива про
видання збірника в англомовній версії. На жаль,
фінансові труднощі міжнародної організації, а головне через українські ускладнення з перекладом
тексту не дали можливості реалізувати цей багатообіцяючий проект.
Видатний юрист міжнародник, доктор юридичних наук, професор М.М. Богуславський (19242017), як експерт ЮНЕСКО, так оцінив нашу працю: «За своє життя я чимало опанував знань у сфері
правової охорони культурних цінностей і зробив
значний внесок у її розвиток, але Ваша книга у мене
завжди на робочому столі».
Проведена систематизація міжнародних актів
сприяла розробленню теоретичних засад нової галузі міжнародного права охорони культурних цінностей, дослідження якої було започатковано профе29

сором В. Акуленком [15]. І далі продовжується його
учнями, кандидатами юридичних наук В. Максимовим, О. Мельничук, С. Птухою, а також кандидатом
юридичних наук О. Малишевим та іншими науковцями Інституту.
Цьому новаторському науковому напряму в сфері міжнародного права і культурології відведено
окремий цикл статей в Енциклопедії, чим не може
відзначитися інше академічне видання.
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У ТВОРЧІЙ АУРІ
НАУКОВОЇ ШКОЛИ ДЕНИСОВА

Робочий день у В.Н. Денисова як конвейєр нау
ково-творчого спілкування і дискусій з відвідувачами і колегами по Інституту. Ділячись своїми
знаннями, перспективними ідеями, літературними
новинками, а також науково-педагогічним досвідом, Володимир Наумович як досвідчений лоцман
проводив своїх співбесідників на істинно-науковий
фарватер через підступні рифи сумнівних неотеорій
і анахронічних концепцій в сучасному міжнародному просторі боротьби і протистоянь, компромісів і
співробітництва.
Ці неординарно-системні майстер-класи для допитливих аспірантів і докторантів, обмін фаховими
і життєвими цінностями з колегами не що інше як
процес взаємного наукового збагачення від розкоші
творчого спілкування, що великий Омар Хайям вважав чи не найціннішим у людському житті.
Адже кожна мисляча людина несе в собі мікро і
макросвіт допитливості і відчуття того, що твої думки, ідеї розуміють і підтримують, а це додає нових
стимулів у науковому пошуку молодим. Цей енергетичний інтелектуальний заряд, що спонукає до
наукового мислення, доброзичливо отримують всі,
хто звертається до професора Денисова, радиться,
прагне писати дисертацію і розвивати науку міжнародного права і не тільки. Для нього вони всі свої –
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учні і колеги, чужих не буває, байдуже звідки б ти
не прийшов з Києва чи Одеси, Сум чи Львова або
закордонний гість.
– Що особливо вирізняє професора В.Н. Денисова від багатьох вчених так це те, що він не тільки
допомагає їм визначити пріоритети наукових досліджень в царині міжнародного і європейського права, що скеровує світоглядно ширше і професійніше
орієнтуватися в своїй науковій творчості, а також
проникливо заглиблюється в проблеми кожного,
незалежно аспіранта чи докторанта і намагається
максимально вплинути на вирішення посталих перед ним наукових завдань – таке визнання від його
учнів і колег, зокрема докторантки Л. Фалалєєвої, які
мені доводилося чути неодноразово, дорого коштує.
Він далекий від роздумів чи згадають з вдячністю і пам’ятатимуть оці плідні уроки наукового вишколу, коли досягнуть високих звань і посад – це
вже буде залежати від їх моральної відповідальності
перед собою і вчителями.
Коли заглибимося в духовні цивілізаційні витоки, то знайдемо такі співзвучні слова св. апостола
Павла: «А до цього скажу: Хто скупо сіє, той скупо й
жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме!» [16].
Можна й не знати або не думати про такі тисячолітні притчі, а працювати, жити за їх філософським
змістом, усвідомлювати, що шлях до істини пізнається з трьохгранної світоглядної обсерваторії: науки, культури і релігії.
Отож життєвим принципом професора В.Н. Денисова стало невтомне опанування на широкому
світоглядному тлі науково-теоретичних знань, перспективних, ідей і конструктивних проектів у сфері
міжнародного права (його історії і сучасності, тенденції розвитку і місця в ньому української держав32

ності, її тяглості, можливостей і небезпек для національного суверенітету і територіальної цілісності).
Цей системний багаж знань поповнювався як з
вітчизняних наукових джерел, так і міжнародних
бібліотек і центрів від Женеви і Гааги до далекої
Австралії, участі в дипломатичних конференціях,
діяльності міжнародних організацій тощо. І йде паралельно з відстоюванням принципових поглядів
і позицій щодо істинно наукових концепцій, якщо
хочете їх стерильності, у висвітленні, оцінці і відповідній дискусії або критиці міжнародно-правових
шкіл, персоналій, історичних традицій і перспектив
розвитку напрямів науки.
Мені здається, що коли така діяльна особистість
постійно перебуває у всеохоплюючій творчій аурі,
вона, за словами видатного історика і письменника
М.М. Карамзіна, ніби «переходить в країну натхнення і живе там за своїм смаком і серцем, як благовірний магометанин у раю з своїми семи гуріями».
Можливо, це порівняння надто сміливе, але його
образність, безперечно, приваблює і пожвавлює тональність мого науково-публіцистичного тексту.
– «Він, коли не у відстоюванні своїх принципів і
позицій на міжнародно-правовій площадці, м’який
і добрий. Чи ж багато зустрічали таких людей обдарованих, які живуть, поступають в житті так, як
пишуть, утверджують і пропагують у своїх наукових працях, художніх творах і діяннях?» – поділилася мені одна із його учениць.
– На сьогодні в Україні мало знайдеться юристів-міжнародників такої величини, як професор
В.Н. Денисов, який готує кандидатів і докторів з
багатьох напрямів з міжнародного права. Для нього практично немає таких питань, що стосуються
актуальної міжнародно-правової проблематики, з
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приводу яких він не висловлював би, як науковець,
своєї ерудованої і компетентної точки зору, причому завжди логічної, аргументованої та переконливої, – так оцінив діяльність вченого доктор юридичних наук Михайло Отрош.
«Водночас Володимиру Наумовичу притаманна
повага до опонента та його думки (навіть якщо він її
не поділяє), у спілкуванні з колегами йому властиві
м’який тон і доброзичлива інтелігентна манера. Про
взірцевий науковий рівень вченого промовисто говорять численні багатоаспектні статті в Енциклопедії, читаючи які, збагачуєшся новітніми знаннями і
суттєво розширюєш свій науковий світогляд. Нехай
Господь додає Володимиру Наумовичу творчої наснаги та здоров’я на многая лєта, щоб він порадував
нас ще не одним своїм науковим досягненням».
Від себе я міг би доповнити, що за будь-яких
життєвих, службових чи творчих обставин у ньому
приємно бачити шефа, який завжди залишається
Людиною. В.Н. Денисов не кабінетний вчений як
прийнято було класично і традиційно сприймати
цей статус. Він далеко вийшов за його межі, живе
і творить в демократичній аурі наукового середовища, принципово дбаючи, перш за все, про гуманістичний і високий рівень міжнародно-правових
досліджень як юних аспірантів, так і маститих наукових мужів.
«Безліку діамантів в кам’яних печерах, // Безліку перлів у морі полудневім…», – йдеться в опері
«Садко» М. Римського-Корсакова, що не стороннє й
в нашому сюжеті.
Так не порахувати скільки учнів, слухачів, науковців було у професора В.Н. Денисова за 35-річчя його завідування відділом міжнародного права,
40-річчя членства у спеціалізованій вчені раді по
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захисту дисертацій в Інституті держави і права і
25-ліття перебування незмінним заступником її голови, а також членом спецрад в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка та Інституті законодавства
Верховної Ради України зі спеціальності міжнародне право.
З часу незалежності України був членом ВАК Ук
раїни, а потім членом експертної ради про присуд
ження наукових ступенів Міністерства освіти та
науки. Наукова діяльність Володимира Наумовича
завжди поєднувалася з педагогічною в Інституті міжнародних відносин, Київському університеті права,
Академії СБУ та в інших навчальних закладах.
Окремо варто сказати, що професор В.Н. Денисов стояв біля витоків Української асоціації міжнародного права, був головою ініціативної групи щодо
її створення.
Немалий легіон вітчизняних та іноземних юристів одержали за цей період теоретичні знання з міжнародного права і практичний досвід знаного вченого і стали кваліфікованими фахівцями-науковцями,
викладачами, дипломатами, які плідно працюють
на благо України, на свої держави за рубежем. Серед них слід назвати Надзвичайного і Повноважного
Посла України у Федеративній Республіці Німеччини, кандидата юридичних наук А.Я. Мельника, відповідального співробітника Департаменту міжнародного права МЗС України кандидата юридичних
наук К.Л. Біляра, колишнього віце-президента Комітету Ради Європи проти катувань доктора юридичних наук В.І. Євінтова, суддю Європейського суду
з прав людини, доктора юридичних наук, професора Л. Гусейнова (Азербайджан), доктора юридичних
наук, професора В.І. Муравйова (Інститут міжна35

родних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка), доктора юридичних
наук, професора М.М. Микієвича (Львівський національний університет імені Івана Франка), доктора юридичних наук, професора О.М. Шемякіна
(Національний університет «Одеська морська академія»), доктора юридичних наук М.І. Отроша (Київ),
доктора юридичних наук В.П. Кононенка (Харків),
доктора юридичних наук, професора Діба Акаві (Ізраїль). Учнями професора В.Н. Денисова є також
нинішні співробітники відділу міжнародного права
Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України кандидати юридичних наук К.О. Савчук, С.О. Мельник, І.М. Проценко, Л.Г. Фалалєєва,
О.С. Переверзєва, В.В. Лесюк та науковці інших закладів і установ міста Києва кандидати юридичних
наук В.С. Ржевська, Ю.А. Гончарова, Н.О. Дерунець
та багато інших.
Не забудемо також підготовлених професором
В.Н. Денисовим багатьох юристів-міжнародників
для країн Південної Азії, Близького Сходу та Африканського континенту.
Значні зусилля в підготовці статей Енциклопедії
міжнародного права доклали співробітники відділу
міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Акуленко В.І., Воробйов В.П.,
Кресін О.В., Куртинець М.І., Мельник С.О., Мельничук О.І., Нипорко Ю.І., Отрош М.І., Переверзєва О.С., Проценко І.М., Савчук К.О., Товт М.М.,
Родіна С.О., Фалалєєва Л.Г., Суржинський М.І., а
також співробітники інших відділів Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В., Гурова А.М., Іванова А.Ю., Кубальський В.Н., Кукуруз О.В., Малишева Н.Р., Миро
ненко О.М., Мурашин Г.О., Роменський Є.В.,
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Семчик О.О., Стельмах О.С., Стрельцова О.В.,
Усенко І.Б., Шумило М.М.
Слід відзначити плідну участь у підготовці
статей цієї Енциклопедії й фахівців з міжнародного права вищих учбових закладів Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Львова, Сум та практиків. Серед них: Андрусевич А.О., Білорицький Г.О.,
Бондар К.П., Бошицький Ю.Л., Буткевич В.Г.,
Буткевич О.В., Бурлак О.В., Водянников О.І., Гнатовський М.М., Григоров О.М., Гутник В.В., Гуменюк Б.І., Давиденко О.І., Дмитриченко І.В., Дубас
Р.Р., Жукорська Я.М., Забара І.М., Задорожній О.В.,
Караман І.В., Кононенко В.П., Короткий Т.Р., Крохмаль В.Г., Кулик М.З., Лесюк В.В., Макаруха З.М.,
Максимов В.В., Малишева Ю.В., Мережко О.О.,
Микієвич М.М., Мицик В.В., Муравйов В.І., Назаренко О.А., Павко Я.А., Палій Є.В., Перемот С.В.,
Птуха С.С., Рабинович П.М., Репецький В.М., Ржевська В.С., Самойленко Є.А., Саянін С.В., Старосвіт С.А., Шкілевич В.О., Полянський П.Б., Тітко Е.В., Тарасов О.В., Тимченко Л.Д., Троян С.С.,
Хендель Н.В., Цибуленко Є.М., Чехович В.А., Шемякін О.М., Шишкіна Е.В., Щокін Ю.В., Яковюк І.В.
та інші.
Назвемо також відомого вченого юриста-міжнародника У. Батлера (США), який підготував для
Енциклопедії змістовні статті з історії міжнародного
права.
Серед знаних вітчизняних і зарубіжних вчених,
які так чи інакше сприяли підтримці і популяризації
цього енциклопедичного проекту, слід відзначити
академіка НАПрН України Н.М. Оніщенко, академіка НАН України О.Л. Копиленка, академіка НАПрН
України О.М. Бандурка, член-кореспондента НАПрН
України С.В. Шевчука, академіка НАМ України
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О.К. Федорука, відповідального працівника МЗС
України О.Я. Павлишина, професора А.І. Павко,
професора І.С. Гриценка, професора Г.Г. Диниса,
професора Надєжду Шишкову (Чехія), професора
Івана Холаса (Угорщина), професорів Аміра Алієва і
Рустама Мамедова (Азербайджан).
Всі наші енциклопедичні та інші досягнення
безпосередньо здобуті за керівною участю директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. Разом з тим відзначимо також науковоорганізаційну співпрацю з професором В.Н. Денисовим заступників директора Інституту, академіка
НАПрН України О.В. Скрипнюка, академіка УАПН
В.П. Горбатенка та член-кореспондента НАПрН
України В.П. Нагребельного, а також вченого секретаря, професора Н.М. Пархоменко.
Такий далеко неповний життєвий, науковий і
педагогічний шлях професора В.Н. Денисова, якого
я знаю з 1968 р. – понад піввіку! Як сказав поет,
«велике бачиться на відстані». Треба нам не тільки
бачити науково-творчі досягнення колег, а й віддавати їм належне ще за життя, визнаючи їх соціальне і культурне значення для академічної науки,
суспільства і країни.
В усвідомленні отакої діяльної невідстороненості
і небайдужості кожного науковця полягає подолання комплексу нашої меншовартості, який переслідує український народ не одне століття, коли ми так
звикли прогинатися перед зарубіжними персонами.
І постане також достовірний тест на нашу громадянську, морально-етичну і духовну зрілість, як і
моя власна ініціатива, а не замовлення цього творчого задума, який, гадаю, буде приємним сюрпризом для дійових осіб публіцистичних етюдів.
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Етюд шостий

НА ДИСКУСІЙНИХ
ПЕРЕХРЕСТЯХ ЖИТТЯ

Я не хотів би, щоб у цих публіцистичних етюдах у когось склалося враження моєї повної ідилії
і безсуперечного захоплення від творчої особистості професора В.Н. Денисова. Він людина, якій,
як кожному із нас, притаманне реагування на всі
складності і несправедливості нинішнього життя
незалежної України. Ніби держави «демократичної, соціальної і правової», звичайно, за її Конституцією, яку після прийняття нарекли як одну з найнайпрогресивніших і найгуманніших у Європі щодо
прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Але
реальне життя більшості людей далеко не в райдужних умовах.
Професор принциповий у відстоюванні своїх ідейних переконань і в науково-етичній позиції.
У нього багато однодумців, послідовників і учнів,
є й недоброзичливці і заздрісники. Як же інакше у
повнокровному житті, в людських стосунках і суспільстві?
Володимир Наумович часто дискутує з колегами
не тільки з міжнародно-правових, ідейно-політичних питань також, зокрема в контексті радянського
минулого. Нині на цій злободенній політичній трибуні перемогти концепцію здичавілого капіталізму,
нувориші якого так маклерськи розкуркулили під
себе державну власність, обшарпавши український
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народ, що її створив, ваучерами під лаштунками
неопірівшоїся демократії і правового нігілізму, що
навіть таким науковим авторитетам, як Володимир
Денисов та іншим інтелектуалам, на жаль, нереально, але йому це болить.
Однак зберегти в душі, своїх працях, в учнях
переконаність у тому, що ми не ідейні флюгери в
корумпованій політичній кон’юнктурі і кар’єрній ієрархії звань і посад, якщо хочете, в умовах ялової
знаності і пріоритетності, потрібно. В ім’я справедливості і відродження соціально-економічної течії
на лівому фланзі політичної боротьби за наповнені
змістом права людини і громадянина і їх реальних
гарантій державою.
Як не дивно, але на пам’ять приходять слова
американського філософа Д. Роулза (1921–2002),
який в своїй книзі «Теорія справедливості» (1971 р.)
застеріг: «Суспільна нерівність може бути виправданою лише тією мірою, якою вона служить благові
найбіднішого члена цього суспільства… Держава, в
якій більшість живе за межею бідності, не зможе захистити жменьку своїх багатіїв» [17].
Пригадую також виступ відомого українського
і європейського економіста Б. Гаврилишина, який
передав атмосферу на представницькому лондонському форумі політиків, бізнесменів і економістів,
як колись говорили воротил капіталізму. Там чітко
проводилася глобальна ідея, що вартість людини в
сучасному світі дорівнює сумі доларів у її кишені –
інше другорядне!
Після такої жорстокої реальності, краще я наведу слова відомої французької письменниці Франсуази Саган: «Я вважаю, що щасливими повинні бути
всі, і якщо суспільство керується міркуваннями вигоди й не турбується про щастя людей, воно не життєздатне …» [18].
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До гострих соціальних проблем, які торкаються кожної свідомої людини в Україні, ми з Володимиром Наумовичем звертаємося досить часто. Чи
ж розуміють і усвідомлюють нашій демократичній
вольниці отакі загрозливі тенденції і виклики, які
свідомо чи за некомпетентно-залежної інерції, по
суті, підводять країну до національної прірви. Адже
все більше наростає тотальний грантоїдний вплив
іноземних інтересів, які є чужими для нашого народу в обстоюванні історичного шляху до свободи,
соціально-економічних прав людини і їх реальних
гарантій державою.
Відомий американський філософ, політолог і політичний економіст Френсіс Фукуяма, який був у
Києві у вересні 2013 р. за два місяці до Європейського майдана, під час однієї з своїх лекцій з глибоким розчаруванням говорив про провал демократичних перетворень в Україні. Тепер у 2019 р. у
своїй передмові до українського видання «Політичний порядок і політичний занепад» з переконаністю
зазначив, що сутність, життєздатність і майбутнє
сучасної ефективної держави має складатися з таких інститутів: сильний суверенітет, верховенство
права і відповідальність влади перед законом.
«Я сподіваюся, що мої два томи «Витоки політичного порядку» та «Політичний порядок і політичний
занепад» допоможуть українцям краще зрозуміти
можливість сильних інститутів та умов, які полегшують їхню появу й зростання, – пише Ф. Фукояма. – Зрештою, жодна зовнішня потуга не здатна
побудувати для них і замість них ці інститути, хоча
досвід інших держав може стати в пригоді, запропонувати моделі й бути джерелом натхнення» [19].
41

***
Буває, що я відступаю від безкомпромісних аргументів В. Денисова, намагаюся перевести в інший діапазон наш дискусійний діалог. Не тому, що
цілком погоджуюся чи він мене остаточно переконав, а щоб зберегти і морально не травмувати те,
що нас єднає – довіру і повагу, як дружнє і бережне
ставлення один до одного. Адже ці відносини такі
вразливі і крихкі, особливо на схилі життя. Пройти
його хрестний шлях пізнання абсолютної істини, як
зазначив відомий письменник Леонід Леонов, який
прожив довге життя, «в силу розуміння поняття закінченості, що міститься в ній, розраховано на весь
наш маршрут від колиски до могили, не може розкритися раніше прибуття до місця призначення,
звідки світ, ніби з гімалайських вершин проглядається назад і вперед, без меж і небокраю» [20].
Раніше осягнути оцю далечину неможливо, бо в
молодості інші прагнення і мотивація життєвих принад. У кожному віці бродить своє емоційне «вино»
і змішувати його, як молодість із старістю, навіть
уявно не варто, щоб уникнути на душі гіркої печії
від скороплинного буття.
Все ж траплялося, що в наших творчих диску
сіях, а саме щодо статей до Енциклопедії температура безкомпромісності проблем реституції втрачених культурних цінностей так зашкалювала, що
роль арбітра на себе брала Нонна Іванівна – вірна
супутниця і подруга життя Володимира Наумовича,
щоб повернути наш діалог на басах до творчої рівноваги. Їй своєю жіночою тактовністю, мудрим і виваженим словом це завжди вдавалося.
Нерідко мені доводилося звертатися до неї за порадою, поділитися своїми життєвими проблемами
та негараздами і знаходити відповідне душевне ро42

зуміння і підтримку. Не сумніваюся, що до таких
неординарних – самобутніх жінок пасують прекрасні слова відомого філософа-мораліста і політичного
діяча XVIII ст. Франсуа де Ларошфуко: «Якщо у жінки освічений розум, бесіді з нею я віддам перевагу,
ніж бесіді з чоловіком: жінки володіють тією лагідністю, яка аж ніяк не притаманна нам, до того ж
свої думки вони висловлюють з більшою яскравістю
і всьому, про що говорять, надають неповторної вишуканості» [21].
Скажете, яке це має значення до науки міжнародного права? А саме безпосереднє! Коли згадати,
як після складної кардіологічної операції, Володимир
Наумович в палаті реабілітації всупереч забороні лікарів, ризикуючи здоров’ям, працював над статтями своїх колег до Енциклопедії. Це було незрівнянно
складніше і небезпечніше ніж, вибачте, як працювати президенту РФ Б. Єльцину з документами на
лікарняному після тривалої гостини у Бахуса…
Хто знає, коли б не самопожертвенна турбота і
милосердя Нонни Іванівни, чи мали б ми сьогодні
завершений пріоритетний проект Енциклопедії?
Не зайве сказати, що наукові досягнення кожного
вченого здобуваються не тільки в кабінетах і бібліотеках, на конференціях і симпозіумах, а також їх
кулуарах тощо. Можливо, в майбутньому коло незвичайних співавторів наукових праць розшириться за
рахунок тих, хто забезпечує тил і побут вченого, як
родючий ґрунт його науково-творчого процесу.
***
Не буде перебільшенням, коли скажемо, що
наша державність, в тому числі медична галузь,
тримається на видатних особистостях, які очолюють управлінські, наукові, виробничі структури та
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інституції. До таких належить талановитий і високопрофесійний лікар-кардіохірург, доктор медичних
наук, професор, заслужений лікар України, членкореспондент Національної академії наук України,
директор Інституту серця МОЗ України, лауреат
всеукраїнської премії «Гордість країни 2011» в номінації «Лікар року», кандидат на пост Міністра охорони здоров’я України 2016 р. Тодуров Борис Михайлович.
Саме він з колегами-лікарями провів складну
кардіологічну операцію Володимиру Наумовичу, за
що йому від всієї юридичної громадськості глибока
сердечна вдячність. Лікар, як кажуть, від Бога, подвижницьке життя і хірургічна діяльність якого як
самовіддане служіння клятві Гіппократа.
Хірург практично щоденно виконує п’ять операцій, рятуючи людям життя – дорослим і дітям, серед
його пацієнтів були і генеральний прокурор, і спікер
парламенту, і злодій в законі, навіть довелося надати першу допомогу тяжкопораненому сепару на
Донбасі…
За останні роки професору Б. Тодурову довелося оперувати поранених військових у зоні АТО
і ООС. Як він говорить: «В наш будинок прийшла
війна. Хто захищає країну зі зброєю в руках, а хто –
зі скальпелем». З власної ініціативи приєднувався
до волонтерської групи «Мега-Поліграф» і привозив у звільнений Слов’янськ воїнам ліки, забирав
на «швидкій» поранених з Харківського шпиталю:
«Неможливо сидіти вдома, коли ребята ризикують
власним життям. Допомагаючи таким, ми відчуваємо себе в загальному строю з ними» [22].
Професор Б.М. Тодуров з колегами неодноразово
привозить на Донбас продукти, ліки, бронежилети
і каски. При чому особисто сідає за кермо «швид44

кої допомоги» Інституту серця. І по дорозі на Київ
обов’язково забирає поранених з воєнних шпиталів.
А раніше були такі ж гуманітарні і хірургічні поїздки до Криму, якому загрожувала російська анексія.
Український хірург, грецького походження
Б.М. Тодуров наша загальнонаціональна гордість,
патріот, видатний громадський діяч, який активно відстоює наші державні інтереси. Досить тільки
згадати його тривалу і послідовну протидію так званій медичній реформі колишнього ерзац міністра
охорони здоров’я Уляни Супрун, яка запам’ятається
лише руйнацією більш-менш усталеної системи охорони здоров’я в Україні в зарубіжних інтересах, щоб
ми вийшли на рівень бананових країн.
Самовіддане служіння медицині загалом україн
ському народу, видатного кардіохірурга, який відомий своїми унікальними кардіологічними опера
ціями далеко за межами нашої країни заслуговує не
одної солідної наукової монографії і популярної книги. Мої ж лаконічні абзаци публіцистичного тексту
лише своєчасне засвідчення в правничому просторі
його реального порятунку очільника Енциклопедії
міжнародного права, щоб вона відбулася, а також,
щоб ми пам’ятали, що за життя в цьому світі все так
взаємопов’язане і нічого просто так не буває…
Життя людини ніби й тягнеться довго, все ж
проходить досить швидко. Умовні зупинки в ньому
для справжніх учених трапляються тільки до календарних округлених дат – ювілеїв або в екстремально-клінічних випробуваннях долі як у В. Денисова,
коли треба було вижити – вистояти, щоб ретроспективно огледітись, осмислити прожите, досягнуте і
упущене, бо перемоги радують, а поразки навчають,
як іти далі. Невдачі, як безжальні вчителі, притаманні кожній діяльній особистості, в тому числі й
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такій авторитетній, як Володимир Денисов. Адже
він завжди на передньому краї нових експериментальних ідей та в активній життєвій позиції був як
сапер на мінному полі Енциклопедії міжнародного
права. Отож, як гарантію забезпечення таких важливих наукових наукових проектів, Всевишній посилає Світочів Медицини.
***
Незабутній кінорежисер і письменник Олександр
Довженко, коли повертався до батьківської хати в
селі Сосниця на Чернігівщині невибагливо говорив,
що потрібно для творчої праці: дах над головою, робочий стіл і друкарська машинка. І тут лягали на папір його неповторні барвисті слова української мови
про зачаровану Десну, рідний край, історичну долю
України, дороге дитинство, яке поросло споришем
на стежках…
В свою чергу скажемо, що для подвижницької
праці вченого також не є перешкодою досить скромні житлово-побутові умови і навіть, на жаль, також
зарплатня. Однак, пригадую як зайшов до мене з
периферії докторант підписати папери до захисту
дисертації. Прощаючись, він не стримався:
– Оце Ви, професоре, все життя прожили в однокімнатній квартирі? Невже на більше не заробили?
– Знаєте, я, мабуть, як античний стоїк або радянський пролетарій розумової праці радий і цим
апартаментам…
Поділився він також споминами, що академік
НАПрН України, доктор юридичних наук, професор
Вадим Авер’янов (1951 – 2010) теж мешкав у малогабаритній квартирі. Та хіба тільки він один?
Вадим Борисович був добре знаний в Україні і
за її межами фахівцем в галузях адміністративного
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права і державного управління, правового забезпечення адміністративної реформи. Входив до робочих груп з розробки проекту Конституції України,
Концепції реформи адміністративного права і проекту Адміністративного кодексу України, а також
був членом Національної ради з розвитку державного управління і місцевого самоврядування. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів,
іменною премією НАН України та іншими відзнаками. Вчений підготував біля 20 кандидатів і докторів
юридичних наук, опублікував 350 наукових праць,
серед яких 20 монографій, 4 науково-практичні коментарі і навчальні посібники. І залишив нам на
пам’ять свій життєвий і творчий девіз: «Non progredi
est regredi» (Хто не йде вперед, той іде назад).
Так було і так є, судячи з того, що продуктивні
ідеї, думки і статті, загалом проект ЕМП переважно
напрацьовувалися науковцями в скромних житлових помешканнях, а не у власних робочих кабінетах,
як було колись. Пригадаймо професора П. Преображенського із повісті М. Булгакова «Собаче серце», у
комфортний кабінет якого Швондер так погрожував з підселенням жильців.
У нашому законодавств нібито широко розписана така правова категорія як інтелектуальна власність. Проте її матеріально-грошова цінність не йде
ні в яке порівняння з так званою власністю прихватизованою, що стала «священною і недоторканою».
У її власників не тільки показово розкішно-просторі, як правило, порожні так звані робочі кабінети в
палацових комплексах, там басейни, кіно і масажні
зали, тенісні корти, причали, мисливські угіддя і так
до незліченності майна, аж до персональної церкви.
В одній із телепередач про корумповані звитяги
елітного «героя», який за незалежної України пере47

бував тільки на високих посадах, ведуча спитала
звідки у нього такі астрономічні кошти на власний
палацо-маєток, а також хороми для тещі і онука?
Високопосадовець і оком не моргнув, коли спокійно називав джерела доходів за 20-ліття у Верховній
Раді, а потім в уряді і бери вище. Проте, що там такий доступний і дорогоцінний Клондайк, ніхто не
буде сперечатися, всі повірять.
А от щодо його інтелектуально-монетного джерела, коли він заявив:
– Крім того, я системно (підкреслено – В.А.) нау
кою займався, а також консультував, як вчений, що
приносило мені значні прибутки.
Маємо дещо заперечити не тільки тому, що своїх
наукових праць або винаходів наш український Ломоносов не назвав. А спитати б його:
– Чим же тоді займалися ми в Інституті держави і права, як не системно наукою, тільки чомусь
безсрібно працюючи над Енциклопедією десять років, яка стала пріоритетним виданням на всій Східній Європі? Виходить, як у тій народній казці, дістаються кому вершки, а кому корішки…
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Етюд сьомий

УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС НАУКИ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

В Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України, крім традиційних фундаментальних наукових досліджень, провідним напрямком є
підготовка енциклопедичної літератури. Ініціатором
і організатором енциклопедичного напряму юридичної науки був і є директор Інституту, академік
НАН України Ю. С. Шемшученко.
Вихід у світ 6-томної «Юридичної енциклопедії»
[23] (1998-2004) стало знаковою подією в суспільстві, що було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки 2004 р. У розвиток досягнутого у Юрія Сергійовича виникла ідея, над якою
він, розуміючи всю складність її реалізації, запропонував професору В.Н. Денисову подумати:
– Чи під силу нашому Інституту підготувати не
менш пріоритетне видання 3-томної «Енциклопедії
міжнародного права»?!
Втілити такий масштабний проект, який був
новаторським на всьому пострадянському терені,
завдання не просте і з кондачка не приймеш рішення. Відповідальність за яке ляже на твої плечі,
професоре В.Н. Денисове, за концепцію енциклопедії, глосарій, автуру, а головне за її науковий рівень.
В умовах, коли відділ міжнародного права, який ти
очолюєш малочисельний і взагалі недофінансований, як і весь Інститут. Про якийсь гонорар за інте49

лектуальну працю, як це прийнято в будь-якій цивілізованій державі, годі й думати.
Все ж кожна мисляча і відповідальна людина
має здійснити максимум того, на що вона здатна. Мабуть, так запрограмував для неї Всевишній
життєвий і творчий шлях, щоб вона залишила свій
слід на Землі – у пам’яті ім’я. Видатний український історик, археолог, фольклорист і етнограф,
академік Д. Яворницький (1855-1940) до останніх
днів дотримувався свого життєвого кредо: «Працюй, працюй, не вдивляючись уперед і не озираючись назад; працюй, не чекаючи нізвідки і ні від
кого ні нагороди, ні подяки; працюй, поки служать
тобі руки і поки б’ється живе серце у твоїх грудях;
працюй на користь свого народу і на користь своєї
Батьківщини» [24].
Коли задумуєшся над цими заповітними словами вченого – «козацького батька», як його нарікли в
народі, в пам’яті ніби паралельно спливає інший не
менш проникливий до щему ліричний, як ностальгія, мотив, який для людей мого покоління бринить
як сльоза:
«А роки, мов сполохані коні
В синю даль все летять і летять:
Загубіть хоч «на щастя» підкову,
Як уже не судилось назад…» [25]
У професора В.Н. Денисова ще далеко не вичерпана криниця теоретичних знань, перспективних
ідей, новаторських планів, досвіду і мудрості вченого у сфері міжнародного права, які так розщедрені ним серед вітчизняного і зарубіжного наукового
контингенту. Чи не повинні були за законом справедливості знайти матеріалізоване втілення в масш50

табному фундаментальному проекті як символічна
нагорода за добротно засіяний науковий лан для наступних поколінь, а також як відповідь на глобальні
виклики в час боротьби України за територіальну
цілісність і національний суверенітет, за її чільне
місце серед динамічної і суперечливої міжнародної
спільноти?
Так час роздумів поступово перейшов у тривалий процес енциклопедичної праці. Чекати творчого
натхнення було ніколи і нізвідки. Як говорив композитор П. Чайковський: «Натхнення неможливо вичікувати, власне і одного його недостатньо: потрібна перш за все праця, праця і праця. Пам’ятайте,
що навіть людина, одарена печаткою генія, нічого
не дасть не тільки великого, але й середнього, якщо
не буде пекельно трудитися… «натхнення» народ
жується тільки із праці і під час праці…» [26].
Певний досвід було набуто при підготовці «Юридичної енциклопедії», що на початку і стимулювало
науковий пошук, але далі треба було відкривати і
опанувати обширний масив знань з міжнародного
права в енциклопедичному вимірі щодо держав,
конвенцій, персоналій, історичних подій, збройних
конфліктів, мирних угод, міжнародних організацій,
міжнародних судів, правових систем, всесвітньої
культурної і природної спадщини і т.д. Хіба все перерахуєш, коли в підсумку маємо понад 1500 статей-термінів.
Перед нинішньою українською наукою постає
актуальна й масштабна проблема – як заповнити
«білі плями» в історії українського етносу, так і розчистити від псевдонаукової замуленості історичні
джерела і традиції вітчизняної державності [27].
Видатний український митець і письменник
О. Довженко так висловився про свій історичний
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світогляд: «Сучасне завжди на дорозі з минулого в
майбутнє. Чому ж я мушу зневажати минуле? Невже для того, щоб навчити онуків ненавидіти колись дороге і святе моє сучасне…» [28].
Науковцю, щоб заглибитися і зрозуміти всю картину досліджуваних проблем, треба знати історію,
уявляти національний характер і враховувати цивілізаційний розвиток етносу тощо. Достовірно визначити ці категорії наукові надзвичайно складно
тому, що історія завжди переписувалася на догоду
політиці та ідеології. Бо кожній владі вигідна та географія і те соціальне середовище, в яких виросте
потрібна їй людина для підпорядкування в суспільній ієрархії.
Перші енциклопедисти французькі мислителі,
науковці, письменники та митці XVIII ст., які співпрацювали над формуванням просвітницького довідкового видання під редагуванням Дені Дідро та
Жана Д’Аламбера назвали його «Енциклопедія або
Тлумачний словник науки, мистецтва й ремесл», що
зіграло не останню роль в ідейному впливу на Велику французьку революцію (1789-1799), як епохи переходу від віку абсолютизму і аристократії, до віку
демократії.
Науковий почин і внесок великих класиків – незабутній і повчальний донині. У цьому цивілізаційний зв’язок, його тяглість і вплив у міжнародному і
національному аспектах сучасного розвитку науки.
Тому таким вагомим і пріоритетним внеском в
українську науку міжнародного права, а можливо
і не тільки для нас, є видання Енциклопедії у трьох
томах, яка є першим в Україні систематизованим
зводом знань у сфері міжнародного і європейського
права.
Її світоглядна методологія утверджує загальнолюдські цінності як права людини, добро і справед52

ливість в загальних інтересах українського народу.
Енциклопедія є суто українська, вона спрямована
на відродження і реалізацію Україною своїх національних інтересів в контексті розвитку світового
співтовариства, на захист національного суверенітету, що нас тримає на цивілізаційному просторі. І у
цьому її новаторське значення.
***
На презентації ЕМП, яка відбулася 8 жовтня
2019 р., на якій у День юриста – свого професійного свята, були присутні відомі українські правники
і науковці, професор В.Н. Денисов відзначив таку
сутність цієї енциклопедичної праці:
«До написання, енциклопедичних статей залучалися, звичайно, не лише співробітники Інституту держави і права НАН України, в першу чергу,
всі співробітники відділу міжнародного права, але й
науковці з інших центрів, особливо фахівці з міжнародного права Київського, Одеського, Львівського,
Харківського та інших університетів. Можна сказати, що дана Енциклопедія створювалася зусиллями
науковців всієї України і є результатом колективної
творчості її кращих представників. Змогли проявити себе і ряд молодих науковців, продемонструвавши фаховість та відповідальність в написанні відповідних енциклопедичних статей, і це, звичайно,
не може не радувати. Я не називаю імен. Внесок
кожного автора Ви самі можете оцінити, звернувшись до статей цієї Енциклопедії.
В процесі розробки концепції Енциклопедії нам
свідомо ставилося завдання досягнення такого її
рівня, який би дозволив створити справжню Енциклопедію, а не лише довідник під цією гучною назвою. На мою думку, в цілому, це нам вдалося, що,
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однак, жодним чином, не означає відсутності в ній
вад та упущень. Вони є наслідком як об’єктивних,
так і суб’єктивних чинників. З одного боку, відчувався кадровий голод, оскільки не всі науковці,
до яких доводилося звертатися, розуміли рівень та
завдання енциклопедичної статті. Енциклопедія в
будь-якій сфері наукових знань повинна мати практичне значення, виражаючи високий рівень синтезу теорії та практики. З іншого боку, особисто мені
доводилося відчувати великий тиск як від бюрократичних чинників, так і від ідеологічних посягань
на свободу наукової творчості, що неприпустимо в
умовах демократичного суспільства.
У цій не простій ситуації, що склалася, я протягом десяти років відчував дійову підтримку Президії НАН України, зокрема відділення «Історії, філософії і права» на чолі з академіком НАН України
В.А. Смолієм.
Звичайно, праця над цією Енциклопедією була
надзвичайно тяжкою, супроводжуючись численними труднощами. В той же час вона була натхненною, даючи можливість дати вітчизняній науці системне викладення міжнародного права за всю його
історію еволюційного розвитку. Отже, історичний
підхід в поєднанні з соціологічним підходом складає
методологію Енциклопедії.
Для мене взірцем цього підходу завжди був Володимир Михайлович Корецький, учнем та послідовником ідей якого я себе вважаю і пишаюсь цим.
Саме Корецькому треба було посвятити це видання
Енциклопедії міжнародного права і в моїй душі це
так і є. Мені важко представити написання власних
статей без користування бібліотекою з міжнародного права, яку В. Корецький передав до Інституту.
В Енциклопедії зроблена спроба в академічній та
системній формі визначити основні категорії міжна54

родного права, показавши їх діалектичний зв’язок
з найважливішими історичними подіями у світі.
Цим самим дана концепція представляє міжнародне право в еволюційному русі, який, звичайно, не
виключає змін революційного характеру, що мали
місце в певні історичні епохи, демонструючи ту істину, що все у світі змінюються та нічого незмінного
в ньому не існує. Це стосується й нинішньої епохи,
що настала після розпаду СРСР і яка характеризується глибокою кризою міжнародних відносин та їх
регулятора міжнародного права. Останнє, однак, і в
цих умовах зберігає свій потенціал як право миру,
що живить сподівання на позитивні зміни в міжнародному співтоваристві.
Особливістю концепції даної Енциклопедії є
представлення в ній міжнародно-правової практики України, починаючи з часів існування Київської
Русі і до нинішнього часу, коли Україна функціонує
як незалежна держава, характеризуючи її безпосередню належність до міжнародного співтовариства.
Значна увага при цьому приділена розвитку вітчизняної науки міжнародного права, яка в сучасному
вимірі почала свій рух з другої половини ХІХ століття. Події динамічного ХХ століття, його Світові
війни (Перша і Друга), розпад світової колоніальної
системи, народження нових незалежних держав, в
тому числі й на території колишнього СРСР знайшли
чільне місце в енциклопедичному виданні. Дана
міжнародно-правова оцінка анексії Росією Криму
та конфлікту на Сході України, а також проблемам,
пов’язаних з поверненням неконтрольованих територій під її юрисдикцію.
Досліджуючи лише історичні закономірності
міжнародного права як основи стабільного функціонування міжнародного співтовариства, що має
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діяти в інтересах всіх держав, можна зрозуміти і
визначити історичну роль та місце України в цьому
процесі. І я думаю, що уважний читач знайде в ній
чимало відповідей на сучасні виклики та загрози,
які вони несуть світу та кожній державі. Звичайно,
ще більше їх залишається прихованими від суспільства та науки, але творче прагнення людей шукатиме і на них свої відповіді.
Енциклопедія, хоч видання фундаментальне і
пріоритетне, не може бути всеосяжним на всі часи
і періоди, але буде стимулювати розвиток наукових
ідей, концепцій і подальший поступ досліджень у
цій сфері знань.
Автори Енциклопедії відкриті для критики, критики наукової конструктивної, тобто об’єктивної та
без навішування ідеологічних ярликів, що завжди
свідчить про її недосконалість та упередженість або
політичну заангажованість», – підсумував професор
В.Н. Денисов.
***
Україна не пройшла й тридцятиліття своєї незалежності. Для класичної європейської країни
це – історична мить. Якщо порівняти із столітніми
державницькими традиціями Англії, Іспанії, Франції… Але нам, українцям, не варто відчувати себе
меншовартісними малоросами у світі. Український
народ має гордитися своєю тисячолітньою історією,
традиціями, культурою. Адже це він створив могутню державу – Київську Русь, а за середньовіччя –
козацько-гетьманську державу, що були бастіоном
Європи від татаро-турецької навали.
Проте так історично склалося, що світ тільки ще
відкриває українську «terra inkognita», її культуру,
історію, державність. І не тільки західноєвропей56

ський і заокеанський континенти, а й ми, українці, на власній батьківщині не мали реальної можливості належно усвідомити, як писав Т. Шевченко,
«що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми
діти…» [29]. І не могли оцінити й зрозуміти своє місце в європейському і світовому контексті.
Енциклопедія дає позитивну й оптимістичну відповідь на досить-таки замкнуте й заідеологізоване
питання: чи має, кінець кінцем, Україна свої традиції та власний досвід державотворення, з’ясувати,
що в такому досвіді є суто «місцевим», власне – етнічним, а що запозиченим, чим українство збагатило світ і чого воно навчилося в школі всесвітнього
політико-державного будівництва.
В історії державності України, яка красномовно відображена в Енциклопедії, є, як у кожної країни, свої особливості генези українського народу, які
складалися тривалий час при відсутності великого публічного досвіду. Як відзначав наш видатний
мислитель І. Огієнко, «шлях нашого народу завше
був тернистим шляхом, важкою хресною путтю, тим
шляхом, що вів окривджений народ наш на Голгофу. Це про наш народ співає пісня:
«Ой горе тій, чайці-небозі,
Що вивела діток при битій дорозі…».
Недоля рано спіткала народ український. Як раз
тоді, коли заклалась була велика держава, коли сподіватись було кращого життя, татари вкрили наш
край і підрізали крила народу-орлу» [30].
І те, що наша Вітчизна всупереч столітнім загарбницьким і політичним поневоленням вистояла і
тепер посідає помітне місце у міжнародному співтоваристві – закономірний процес становлення і розвитку держави України.
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Щоб краще оцінити значення і наукову вагомість «Енциклопедії міжнародного права», ще раз
наведу слова професора В.І. Кисіля: «Коли я ознайомився з І томом, то прийшов до висновку, що нічого
подібного ні в одній з країн СНД досі не з’являлося.
Мало того, є багато видань енциклопедій за рубежем на Заході, але вони переважно, навіть в Гаазь
кій академії міжнародного права, мають досить
вузький професійний характер – таке їх правниче
спрямування.
ІІ том мене переконав, що це глибока фундаментальна праця в галузі міжнародного права з солідним історико-теоретичними і практичними узагальненнями і висновками. Звичайно, як в будь-якій
науковій доктрині можна дискутувати з приводу
тих чи інших положень, але загалом фундаментальність цього видання просто вражає. Як я розумію,
як загальне редагування всіх трьох томів, так і організаційно-творчу роботу вів Володимир Наумович,
що вже тоді говорити про його численні основоположні статті до них.
Хто коли-небудь сам зіткнеться з реалізацією
подібних наукових завдань, тільки тоді він зможе
оцінити наскільки це трудомістка і складна науково-творча праця, особливо енциклопедичного характеру. Тому я вважаю, що Асоціація міжнародного права України має всі підстави, щоб порушити
питання про відповідне державне відзначення цієї
Енциклопедії. Це буде справедливо і актуально».
Разом з тим, автор цього нарису вважає за необхідне зазначити, що доводиться публічно стикатися
не з науковим аналізом історичних процесів з точки
зору закономірностей розвитку міжнародного співтовариства та міжнародного права, а з тенденційними коньюктурними випадами, як це мало місце
щодо І тому Енциклопедії в деяких ЗМІ.
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Чи не символічно, як пригадує Володимир Наумович, що останню крапку в рукописі 3-го тому
«Енциклопедії міжнародного права» поставили
28 липня 2018 року – в День Хрещення Київської
Русі Рівноапостольним князем Володимиром. Чи не
символічно, що меморіальну дошку на будинку, де
жив академік Володимир Корецький, відкрили у
травні 2019 року напередодні відзначення 70-річчя
Інституту держави і права, коли вийшов сигнальний 3-й том Енциклопедії.
Цьому енциклопедичному проекту професор
В. Денисов віддав всі знання, що знав, що здобув
протягом наукового життя, про що мріяв, на що сподівався всупереч знемагаючим сумнівам. Тепер після тривалої енциклопедичної праці, що вивела його
на новий академічний рівень, собі міг сказати, що
немає вищої нагороди за цей титанічний труд, ніж
відчуття виконаного обов’язку перед собою, суспільством і Всевишнім. «Я зробив все, що міг, хто може,
нехай зробить краще», – заповідали з достоїнством в
усі віки знані люди відповідальності і честі!
Коли я завершував свої етюди в енциклопедичній оправі, якщо можна так сказати, надійшов
лист від Анни Гурової. В її науковому доробку вже є
кандидатська дисертація «Правова охорона навколишнього космічного простору від засмічення», стажування у Франції і освітянська діяльність. Сподіваюся, що це не останній її творчо-космічний злет…
Перед вченими старшого покоління завжди постає важливе питання життя, кому передати далі по
естафеті поколінь примножені ними наукові досягнення? Відповідь, на мою думку, дає саме цей лист
і я його наведу повністю, майже без редакційного
втручання:
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«Професор В. Денисов є яскравим представником іншого виміру – виміру науки. Пересічні люди
ніколи не зрозуміють того, хто незважаючи на втому,
хвороби, побутові проблеми та інші перешкоди буде
невпинно рухатися до світла істини, до з’ясування
сутності явищ міжнародно-правового порядку. Однак, хоч ця істина й стала сенсом його життя, його
місією в цьому світі, проте вона не змогла засліпити чи охолодити його душу, яка завжди є теплою,
уважною та щирою з усіма, хто для неї відкритий.
Володимир Наумович має гострий аналітичний
розум та наполегливість в доведенні своєї думки,
проте найбільш вражає його вміння на основі тривалої ретроспективи політико-правових закономірностей робити унікальні та досить сміливі висновки
щодо подальшого розгортання міжнародного права.
З ерудованим вченим можна спілкуватися, забувши
про час та місце, занурившись з головою в аналітичний огляд подій минулого та сучасності. Він з цікавістю слухає співбесідника, але науковий спір з ним
завжди виходить яскравим як інтелектуально, так і
емоційно, адже він є науковцем із світлим розумом
та гарячим серцем!
Професор В.Н. Денисов не тільки дбайливо зберігає передані академіком В.М. Корецьким наукові
традиції, але й створює власну систему уявлень про
міжнародне право, втілену у трьохтомній Енциклопедії, над якою я мала честь і велике щастя співпрацювати разом з Володимиром Наумовичем, який за
цей час став для мене не просто керівником та нау
ковим наставником, але й по-справжньому близькою, навіть рідною людиною».
Щоб не трапилося з Україною в нинішню епоху,
коли відбувається в світі руйнування старого міжнародного правопорядку, який заміщується бага60

тополярним за своєю структурою і значенням, ця
Енциклопедія залишиться назавжди як пам’ятка вітчизняної міжнародно-правової думки. У ній дана
реальна картина світу, а також простежується історичний державницький шлях України, що вселяє
надію на її майбутнє. Україна ніби ще чекає свого
часу, щоб розправити широкі крила і запропонувати світові національну доктрину державницького
і соціального злету, яка відповідатиме її корінним
інтересам і подасть іншим країнам взірець відродження як Фенікс.
Ми Україна – велика країна, ми не чийсь проект, як дехто нав’язує світу таку штучну ідейно-політичну конструкцію. Ми великий народ, який дав
світовій цивілізації знакові імена в науці, мистецтві, літературі і культурі: Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, М. Заньковецька,
С. Крушельницька, О. Довженко, І. Козловський,
М. Березовський, М. Лисенко, М. Грушевський, Шолом-Алейхем, В. Жаботинський, С. Лифар, І. Рєпін,
В. Вернадський, С. Корольов, О. Архипенко, О. Мурашко, К. Білокур, Б. Патон, В. Глушков, М. Амосов, І. Пулюй, І. Сікорський, І. Піддубний, Л. Костенко, В. Сліпак і багато інших мислителів, учених,
історичних діячів.
Ми, на жаль, як донори в медицині, емігруючи
підживлюємо інтелектуально і фізично не одне століття Росію, Європу і Америку, і там поступово, значною мірою, асимілюємося в їх національній плоті,
культурі і традиції.
Таким сузір’ям вітчизняних імен може пишатися найдавніша й найцивілізованіша нація в світі. Їх внесок в державницький і культурологічний
простір України, а також світову культуру, справді
неоцінений.
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Наші досягнення в академічній науці міжнародного права, які несе світові Енциклопедія, її численний авторський колектив вчених, науковців і практиків – всіх подвижників Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України, які за ініціативою і організаційно-творчим керівництвом академіка НАН України Ю.С. Шемшученка і професора
В.Н. Денисова, непересічні.
Енциклопедія працює на майбутнє України, на
її міжнародний престиж, є своєрідною самобутньою
візитівкою нашої країни.
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Постскриптум
Висловлюю особливу вдячність доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України,
головному редактору юридичного журналу «Право
України» Олександру Святоцькому, а також всьому колективу редакції за підтримку мого творчого
задума і опублікування статті в № 8 за 2019 р., яка
була приурочена до публічної презентації Енциклопедії міжнародного права.
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Вектор Ньюз «ЕКСКЛЮЗИВ» Енциклопедія міжнародного права: українська перлина в світовій
науковій традиції
Енциклопедія міжнародного права:
українська перлина в світовій
науковій традиції
8 жовтня 2019 року в Києві, в Інституті держави
і права імені В.М. Корецького НАН України відбулася презентація Енциклопедії міжнародного права у
трьох томах.
У заході взяли участь перший заступник Голови
Верховної Ради України Стефанчук Р.О., віце-президент Національної академії наук України академік Пирожков С.І., директор згаданого інституту
академік Шемшученко Ю.С., народні депутати, вчені українських вишів, котрі працювали над створенням Енциклопедії.
У цьому унікальному виданні, окрім особливостей природи міжнародного права, змісту основних
його понять і категорій, вміщено статті про міжнародні договори, конвенції, декларації та інші документи, учасником яких
є Україна або які становлять для неї інте
рес. Подана інформація
про міжнародні організації, спеціалізовані
органи та установи
ООН, а також висвітлена міжнародно-пра
вова діяльність Украї
ни, у т.ч. у історичній
ретроспективі.

68

Матеріал підготував
Петро Шатковський,
член Українського відділення Асоціації міжнародного права
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Спеціально для
«Вектор ньюз» ексклюзивний коментар надав один з
авторів ряду статей, що увійшли
до цього збірника,
партнер АО «АКТІО»,
віце-президент Українського
відділення Асоціації міжнародного права, директор
Міжнародного інституту «Актіо-Експерт» Владислав Максимов:
– На День юриста в Інституті держави і права
імені В.М. Корецького НАН України відбулась, без
перебільшення, знакова подія юридичного життя
країни: було офіційно презентовано Енциклопедію
міжнародного права у трьох томах. Тішить, що саме
українські юристи-міжнародники змогли задумати, виплекати і врешті-решт видати першу в усій
Східній Європі і на всьому пострадянському просторі фундаментальну науково-практичну колективну працю такого спрямування і такого рівня.
Над Енциклопедією кілька років працював великий
колектив авторів, натхненником якого був завідувач відділу міжнародного права та порівняльного
правознавства Інституту, жива легенда вітчизняної
науки міжнародного права, професор Володимир
Наумович Денисов. В Енциклопедії представлено
історію міжнародного права, знайдено місце для
персоналій науковців (від «батьків» міжнародного
права до наших сучасників), по алфавітним полицям дбайливо розставлено галузі, інститути, документи, події, факти, явища із міжнародно-правової
тематики. Видання, що презентоване, безумовно, є
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явищем як у науці міжнародного права (і не лише у
вітчизняній науці міжнародного права), так і у європейській енциклопедичній традиції. Але, прикро
дивує, що у нинішній геополітичній ситуації, в час,
коли триває російська збройна агресія проти України, коли застосування міжнародного права є вкрай
актуальним для самого існування України, в цей
час за рахунок держави профінансовано було лише
близько трьох сотень примірників кожного із трьох
томів видання. Попри це, авторський колектив видання дійсно зробив свою справу на славу: професійно, достойно, компетентно.
Мельник Світлана Олександрівна, знаний фахівець
з міжнародного права, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН
України.
Владе, вітаю! Щиро дякую
за ці радісні серцю матеріали
на прославлення дійсно унікального видання і неперевершеної праці, більш того наукового подвигу Володимира Наумовича. Просто душа радіє, що Віктор
Іванович у чудовій формі мислення і залишається
справжньою, чуйною людиною! Коли торкаєшся
цих рідкісних у сучасному часі і світі енергій і сил,
що випромінюють ці люди, то особливо сакрально
їх цінуєш. Мені самій дуже хотілося теж додати про
працю (прохання В.І.), але я так і не змогла підібрати відповідні слова, знаючи монументальність роботи і титанічність праці. Особисто сама відчула це на
собі ( і на сім’ї), коли 5 років працювала над першим
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томом з Професором, разом редагували і маю близько 150 статей.
Так, ще раз дуже вдячна тобі, що скинув ці матеріали. Найближчим часом наберу Віктора Івановича, щоб виразити йому повагу та слова подяки за
чудову статтю в ім’я прославлення української науки міжнародного права. Це масштаб і абсолютна
жертовність.
Дорогий Вікторе Івановичу! Хотіла виразити Вам
своє щире захоплення Вашою дією – надзвичайною
статтею в «Праві України». Форма етюдів і публіцистичний стиль – це те, що незвичним чином з душею
треба повідомити світу про унікальність Енциклопедії. Ви підійшли до цієї надто важкої і тонко делікатної сфери по-мистецьки. У Вас вийшло неймовірно
здорово! Обнімаю і з задоволенням почую Ваш голос.
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