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вступне слово

Шановні учасники і гості конференції!
У сучасних умовах, насичених щоденними суспільно значущими, 

а інколи і трагічними подіями, проведення І-х Харківських міжнародно-
правових читань, присвячених пам’яті видатних українських правників-
міжнародників М. В. Яновського і В. С. Семенова, є знаковою подією не 
лише для харківської школи міжнародного права, але й вітчизняної 
правової науки в цілому. Ідея проведенняя такої конференції декілька ро-
ків обговорювалася на кафедрі міжнародного права – кафедрі, на якій 
в різні періоди працювали такі видатні юристи-міжнародники, як 
В. М. Корецький, М. В. Яновський та В. С. Семенов. Своїми науковими 
розробками і практичною діяльністю вони внесли неоціненний внесок 
у формування системи мир ного розв’язання міжнародних спорів. Визна-
ємо, що не з їх вини, як і не з вини їх учнів і послідовників, розроблені 
з їх ініціативи і за їх участю міжнародно-правові норми часто порушу-
валися.

Конференція проходить у виключно складний і відповідальний мо-
мент у розвитку сучасних міжнародних відносин. З одного боку, світова 
спільнота увійшла у якісно новий етап свого історичного розвитку, для 
якого притаманні універсалізація і глобалізація міжнародних відносин, 
формування загального економічного, правового та інформа ційного про-
стору, вироблення єдиних підходів до забезпечення прав людини. А з 
іншого, агресивна політика Росії стосовно України, криза навколо Сирії, 
терористичні акти у Франції – ці та інші події в черговий раз за остан-
ні роки поставили світове співтовариство перед принциповим вибором: 
які шляхи і форми розв’язання міжнародних конфліктів і забезпечення 
світового правопорядку є найбільш легітимними; які правові принципи 
і форми більш прийнятні і ефективні для побудови системи міжнародної 
безпеки в нових умовах.

Про актуальність і практичну значущість конференції і проблем, які 
на ній будуть обговорюватися, свідчить той факт, що організаторами 
конференції виступили Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, Президія Національної академії правових наук Укра-
їни та Науково-дослідного інституту державного будівництва та місце-
вого самоврядування. В роботі конференції приймає участь біля 150 прав-
ників і молодих науковців, які зібралися в цьому залі та які подали свої 
наукові статті з найбільш важливих проблем міжнародного права до 
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оргкомітету конференції. Представникам харківських, київських, львів-
ських та одеських університетів, що представляють позицію ключових 
шкіл міжнародного права в Україні, представилась унікальна можливість 
обмінятися думками з приводу актуальних проблем і висловити пропо-
зиції стосовно удосконалення правових механізмів і засобів забезпечен-
ня міжнародного правопорядку. Очевидно, що вирішення більшості 
важливих і складних питань можна вирішити лише спільними зусиллями 
представників вітчизняних наукових шкіл у їх співпраці з нашими за-
рубіжними колегами. Давайте разом прагнути до досягнення нашої 
спільної мети: зробити міжнародне право основним і найважливішим 
інструментом зовнішньої політики не лише України, але й всього між-
народного співтовариства.

Бажаю учасникам конференції активної та плідної роботи.
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