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2019 оік – уд оік вігжлафдлля 70 
– оіффя гмймвлмї лаукмвм-гмпйіглмї 
упралмвз НАН Укоаїлз в гайужі гдо-
еавз і ноава – Ілпрзруру гдоеавз і  
ноава ік. В.М. Кмодущкмгм. За 70 ом-
ків Ілпрзрур ра имгм кмйдкрзв номи-
хйз вдйзкзи ра пйавлзи хйят рвм-
одлля, ндодкмг, рзраліфлмї омбмрз 
багарщмт лаукмвуів, ікдла якзт жмйм-
рзкз йірдоакз внзпалі в іпрмоіы ноа-
вмвмї лаукз Укоаїлз.    

У 1945 омуі ніпйя Доугмї  Свірм-
вмї віилз пвір жіхрмвтлувпя ж ном-
бйдкмы ніпйявмєллмї вігбугмвз і ніп-
йявмєллмї кмгдоліжауії пвмєї проук-
руоз. 25 емврля 1945 о. буйа првмод-
ла Оогаліжауія Об’єглалзт Науіи, 
яка явйяйа пмбмы гймбайщлу кіела-
омглу могаліжауіы. Оплмвмы її првм-
одлля буйа Хаорія Об’єглалзт Науіи. 
Ддкйаоарзвлмы кдрмы гіяйщлмпрі 
могаліжауії буйм, і ла пщмгмгліхліи 
гдлщ жайзхаєрщпя, жкіулдлля кзоу і 
кіелаомглмї бджндкз ра омжвзрмк 
пнівомбірлзурва кіе гдоеавакз пві-
ру. Укоаїла  прайа  мглієы ж гдоеав –
жаплмвлзущ ООН, нмвлмноавлзк 

пуб’єкрмк кіелаомглмгм ноава. З мг-
лмгм бмку, уд нозлдпйм ндвлд вз-
жлалля і внйзв ноава, а ж ілхмгм бм-
ку, нмпзйзйм омйщ Рагялпщкмгм Смы-
жу в ООН. Укоаїлпщкзи нодгправлзк 
в ООН жмбмв’яжувавпя гмрозкува-
рзпщ рієї пакмї нмжзуії, цм і нодгпра-
влзк  СРСР. З кмкдлру втмгедлля 
Укоаїлз в ООН взлзкйа лдмбтіг-
ліпрщ кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйы-
валля пзруауії, яка взлзкйа в лмвір-
лщмку рмгмфаплмку пвірі [1, п. 7-8.].  

У 1949 омуі жа нігрозккз жапрун-
лзка Гмймвз оагз Міліпроів ра Мілі-
проа жакмогмллзт пноав УРСР 
Д. З. Малуїйщпщкмгм буйм првмодлм 
Сдкрмо гдоеавз і ноава АН УРСР, 
мплмвлмы кдрмы якмгм буйм взжлафд-
лм, лапакндодг, рдмодрзфлд мбґоулру-
валля кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі 
УРСР і лагалля гмнмкмгз МЗС 
УРСР в имгм гіяйщлмпрі. Завігувафдк 
пдкрмоу буйм нозжлафдлм Вмймгзкз-
оа Мзтаиймвзфа Кмодущкмгм, якзи у 
нмвмєллзи фап і каиед гм кілуя езр-
ря був мглзк ж лаиакрзвліхзт уфап-
лзків у омбмрі лмвмї кіелаомглмї 
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могаліжауії ООН  віг Укоаїлпщкмї 
Рагялпщкмї Смуіайіпрзфлмї Рдпнубйі-
кз. Так, жа іліуіарзвмы рмгм е акагд-
кіка Д. З. Малуїйщпщкмгм В. М. Км-
одущкзи втмгзв гм пкйагу гдйдгауії 
УРСР ла I, II, ІІІ і IV пдпіят Гдлдоа-
йщлмї Апакбйдї ООН  (вігнмвіглм, в 
1946, 1947, 1948 ра 1949 омкат). 
Д. З. Малуїйщпкзи взпмкм уілував 
В. М. Кмодущкмгм як райалмвзрмгм 
вфдлмгм і взпмкмквайісікмвалмгм пнд-
уіайіпра у псдоі кіелаомглмгм ноава. 
У 1946 омуі вфдлзи був оаглзкмк 
Подгправлзка СРСР у Рагі Бджндкз 
ООН. У ндоімг ж 1947 нм 1949 омкз 
віл був фйдлмк і ндохзк жапрунлз-
кмк гмймвз Кмкіпії ж ноав йыгзлз, ла 
яку в рми фап буйм нмкйагдлм жавгал-
ля омжомбзрз номдкр Загайщлмї гд-
кйаоауії ноав йыгзлз, нозилярмї 
Гдлдоайщлмы Апакбйдєы ООН у 1948 
омуі. 

Взжлалля кіелаомглмы ыозгзф-
лмы гомкагпщкіпры райалру В. М. Км-
одущкмгм вігмбоажзймпя в мбоаллі 
имгм фйдлмк Кмкірдру ООН 31 піфля 
1947 омку. Такзк фзлмк, Вмймгзкзо 
Мзтаиймвзф увіихмв в іпрмоіы як 
ндохзи фйдл Кмкіпії ООН пдодг вір-
фзжлялзт ыозпрів-кіелаомглзків. 
Пдоха пдпія Кмкіпії номихйа ж 12 
квірля нм 9 фдовля 1949 омку; ла ліи 
В. М. Кмодущкзи мбіикав нмпагу 
ндохмгм віуд-гмймвз.. Наибійщхзк 
гмпяглдлляк у као'єоі вфдлмгм є имгм 
мбоалля в 1960 омуі ла XV пдпії Гд-
лдоайщлмї Апакбйдї ООН і жапігаллі 
Рагз Бджндкз ООН фйдлмк Міела-
омглмгм Сугу ООН в Гаажі  промкмк 
ла 9 омків ж 1961 нм 1970 оік. Коік 
рмгм, у ндоімг ж 1968 нм 1979 омкз віл 
ноауывав  віуд-ноджзгдлрмк Міела-
омглмгм Сугу. 

Помсдпімлайіжк В. М. Кмодущкм-
гм був гуед лдмбтіглзи кмймгіи одп-
нубйіуі УРСР, гмймп якмї ж нзралщ 
кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі, жву-
фав ж вупр аврмозрдрлмгм вфдлмгм. 
Сдодг сатівуів пвірмвмгм оівля сігу-
оа В. М. Кмодущкмгм в кіелаомглм-
ноавмвіи лаууі гмнмкагайа УРСР 
бурз гмпрмилм нодгправйдлмы ла оіж-
лзт кіелаомглзт смоукат і в  кіе-
лаомглзт могаліжауіят. В 1953 омуі, 

як оаглзк гдйдгауії УРСР, віл боав 
уфапрщ у Ждлдвпщкіи кіелаомгліи 
кмлсдодлуії ж взомбйдлля гмгаркмвмї 
Кмлвдлуії ном пкапувалля оабпрва і 
оабмрмогівйі. В 1957 омуі В. М. Км-
одущкзи боав уфапрщ у омбмрі кмлсд-
одлуії ЮНЕСКО ж нзралщ кзолмгм 
пнівіплувалля в Мылтдлі, а в 1958 ра 
1960 омкат омкат мфмйывав гдйдгауіы 
УРСР ла кмлсдодлуіят ООН ж кмо-
пщкмгм ноава. В. М. Кмодущкзи ракме 
був уфаплзкмк 48-ї пдпії Апмуіауії 
кіелаомглмгм ноава в Нщы-Ймоку 
(1958о.) і XIV пдпії Апакбйдї Впдпві-
рлщмї сдгдоауії апмуіауії пнозялля 
ООН (1959 о.) як нодгправлзк оа-
гялпщкзт гомкагпщкзт могаліжауіи. З 
1957 омку вфдлзи був фйдлмк оагял-
пщкмї гоунз Пмпріилмї найарз родрди-
пщкмгм пугу в Гаажі [2]. 

У 1980 омуі В. М. Кмодущкмку 
взнмвлзймпя 90 омків. За вдйзкі жа-
пйугз у омжвзрку ыозгзфлмї лаукз ра 
акрзвлу гомкагпщкм-нмйірзфлу гіяйщ-
ліпрщ имку буйм нозпвмєлм лаивзцд 
кзолд жвалля – жвалля Гдомя Смуіа-
йіпрзфлмї Поауі. Цд був бджнодудгдл-
рлзи взнагмк в іпрмоії оагялпщкмї 
ыозгзфлмї лаукз. Пмноз нмтзйзи 
вік, В. М. Кмодущкзи гм мпралліт глів 
жбдоігав ноауджгарліпрщ. Нд прайм 
вдйзкмгм вфдлмгм 25 йырмгм 1984  
омку. 

Сралмвйдлля Сдкрмоу гдоеавз і 
ноава АН УРСР ла рми фап вігбува-
ймпщ в укмват емопркмї прайілпщкмї 
кмкалглм-агкіліпроарзвлмї пзпрдкз і 
кйапмвмгм нігтмгу гм гмпйігедлля 
гдоеавлм-ноавмвзт явзц. Айд ж па-
кмгм нмфарку прає жомжукійм, цм псд-
оа лаукмвзт гмпйігедлщ Сдкрмоу лд 
мбкдеуєрщпя рійщкз нзраллякз кіе-
лаомглм-ноавмвмї гіяйщлмпрі Укоаїл-
пщкмї РСР, вмла мтмнйыє оіжлі гайужі 
ноава. 

Хоуцмвпщка вігйзга нмжзрзвлм 
внйзлуйа ла прал і таоакрдо лаукмвмї 
гіяйщлмпрі Сдкрмоу. Сакд жа фапів 
ндодбувалля М.С. Хоуцмва на нмпагі 
Пдохмгм пдкодраоя ЦК КПРС жомп-
рає кійщкіпрщ лаукмвуів Сдкрмоу, кає 
кіпуд омжхзодлля рдкарзкз, жмкодка, 
жа оатулмк гмпйігедлля номбйдк іп-
рмоії ра рдмоії гдоеавз і ноава. В рі 
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фапз жбійщхзйапщ кійщкіпрщ лаукмвзт 
рдк у псдоі гдоеавлмгм і агкіліпроа-
рзвлмгм ноава, узвійщлмгм, роугмвмгм 
і кмйгмпнлмгм ноава, козкілайщлмгм 
ноава, козкілайщлмгм номудпу і ноа-
вмвмї мтмомлз нозомглмгм ноава.  

Сакд жа фапів тоуцмвпщкмї вігйз-
гз ж 1950 нм 1968 омкз лаукмвуякз 
Сдкрмоу буйм ніггмрмвйдлм і взгалм 
92 кмлмгоасії,  73 бомхуоз і нмлаг 
340 лаукмвзт прарди. Воатмвуыфз 
взцджгагалі нмкажлзкз, Сдкрмо прав 
нодрдлгуварз ла лаикдлувалля лау-
кмвмгм Ілпрзруру в пкйагі Акагдкії 
лаук УРСР. Цд нзралля буйм ж омжу-
кілляк пнозилярм Поджзгієы АН 
УРСР і мпмбзпрм Поджзгдлрмк Ака-
гдкії, акагдкікмк Бмозпмк Євгдлмвз-
фдк Пармлмк.  Оглак жаявйдлд нз-
ралля мгоажу взоіхдлм лд буйм, мпкі-
йщкз Укоаїла в рми фап жлатмгзйапщ у 
пкйагі СРСР і Акагдкія лаук СРСР 
лд буйа жауікавйдла в првмодллі па-
кмпріилмї лаукмвмї проукруоз в пмы-
жліи одпнубйіуі. Помрд ніпйя розваймї 
быомкоарзфлмї бмомрщбз буйм мроз-
калм жгмгу ла ндодрвмодлля Сдкрмоу 
в Ілпрзрур гдоеавз і ноава. Цд пра-
ймпя жавгякз ланмйдгйзвзк жупзййяк 
Б.Є. Пармла.  

12 фдовля 1969 омку Рага Міліп-
роів УРСР утвайзйа нмпралмву лм-
кдо 360    ―Пом првмодлля Ілпрзруру 
гдоеавз і ноава Акагдкії лаук 
УРСР‖. На взкмлалля уієї нмпралмвз 
Поджзгія АН УРСР 24 фдовля рмгм е 
омку утвайзйа нмпралмву жа лмкдомк 
202 ―Пом првмодлля Ілпрзруру гдо-
еавз і ноава Акагдкії лаук УРСР‖. 
Нмвмпрвмодлзи Ілпрзрур буйм вкйы-
фдлм гм пкйагу Віггійу дкмлмкікз, 
іпрмоії, сіймпмсії ра ноава АН УРСР. 
Взкмлуыфзк мбмв’яжкз гзодкрмоа 
Ілпрзруру буйм нозжлафдлм 
В. М. Кмодущкмгм, а жапрунлзкмк 
гзодкрмоа ж лаукмвмї омбмрз – 
Б. М. Бабія. 

Цієы нмпралмвмы взжлафайзпя и 
мплмвлі ланоякз лаукмвзт гмпйі-
гедлщ Ілпрзруру: а) гмпйігедлля ак-
руайщлзт номбйдк оагялпщкмгм гдо-
еавлмгм бугівлзурва і омжвзрку 
Укоаїлпщкмї РСР як пкйагмвмї єгзлмї 
багармлауімлайщлмї пмуіайіпрзфлмї 

гдоеавз СРСР; б) омжомбка йдлілпщ-
кмї рдмодрзфлмї пнагцзлз ж нзралщ 
урвмодлля Укоаїлпщкмї оагялпщкмї 
гдоеавз; в) гмпйігедлля номбйдк, 
нмв’яжалзт ж угмпкмлайдлляк жакмлм-
гавпрва Укоаїлпщкмї РСР; г) гмпйі-
гедлля номбйдк уноавйілля лаомг-
лзк гмпнмгаопрвмк Укоаїлпщкмї РСР, 
ра ноавмвмгм одгуйывалля гмпнмгао-
пщкзт віглмпзл в Укоаїлпщкіи РСР; 
г) взвфдлля лаиваейзвіхзт нзралщ 
жкіулдлля пмуіайіпрзфлмї жакмллмпрі 
ра жанмбігалля і взкмоілдлля жймфзл-
лмпрі і омжомбка жатмгів, цмгм нмпз-
йдлля бмомрщбз ж нмоухдллякз гом-
кагпщкмгм нмоягку в УРСР; є) коз-
рзка буоеуажлм-лауімлайіпрзфлзт ра 
одвіжімліпрпщкзт нмгйягів ж нзралщ 
омжвзрку укоаїлпщкмї пмуіайіпрзфлмї 
гдоеавлмпрі ра іл.  

У 1974 омуі акагдкік Б. М. Бабіи 
прав гзодкрмомк Ілпрзруру, а 
В. М. Кмодущкзи – нмфдплзк гзодк-
рмомк. У йзпрмнагі 1979 омку Ілпрз-
рур жкілзв кіпуд пвмгм омжрахувалля, 
гд жлатмгзрщпя і гмрдндо ла вуйзуі 
Гдомїв Рдвмйыуії, 4 (рдндо Тощмтпвя-
рзрдйщпщка).  

Вдйзкзи вкйаг у пралмвйдлля Іл-
прзруру як пуфаплмгм удлроу лаукз 
жомбзв як могаліжармо і вфдлзи 
Б. М. Бабіи. Піпйя жавдохдлля віипщ-
кмвмї пйуебз у 1947 омуі віл омжнм-
фав взкйагаущку гіяйщліпрщ, жгмгмк 
ноауывав жапрунлзкмк гдкала ыоз-
гзфлмгм сакуйщрдру Кзївпщкмгм гдо-
еавлмгм улівдопзрдру ік. Т. Г. Шдв-
фдлкм (лзлі – Кзївпщкзи лауімлайщлзи 
улівдопзрдр ікдлі Таоапа Шдвфдлкм). 
Звігпз в піфлі 1949 омку  віл ндоди-
хмв ла омбмру в Акагдкіы лаук, гд 
лдвгмвжі був нозжлафдлзи вфдлзк 
пдкодраодк, а ніпйя ввдгдлля гм хра-
рлмгм омжнзпу вігнмвіглмї нмпагз – 
жапрунлзкмк гзодкрмоа Сдкрмоу 
гдоеавз і ноава АН УРСР. Багарзи 
гмпвіг одгакрмопщкмї ноауі і ноакрзф-
лмї ыозгзфлмї гіяйщлмпрі пнозяв пра-
лмвйдллы ноавмжлавуя як лаукмвуя. 
Кмйдгак ракме ікнмлувайа имгм вз-
пмка могаліжмваліпрщ і гзпузнйілмва-
ліпрщ, кмодкрліпрщ в кіейыгпщкзт 
прмпулкат, ланмйдгйзвіпрщ у гмпяг-
лдллі нмправйдлмї кдрз. Ці озпз лд-
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бджнігправлм вваеайзпя нмжзрзвлзкз 
лапйігкакз багармоіфлмгм ндодбувал-
ля ла віипщкмвіи пйуебі. У 1950 омуі  
Б. М. Бабіи прав калгзгармк ыозгз-
флзт лаук, у 1964 омуі жатзпрзв гмк-
рмопщку гзпдорауіы, у 1966 омуі имку 
нозпвмєлм жвалля номсдпмоа, а у 
1967 омуі имгм мбзоаырщ фйдлмк-
кмодпнмлгдлрмк АН УРСР. Нд жа-
йзхзйзпщ лднмкіфдлзкз имгм жгіблм-
прі гм лаукмвм-могаліжауіилмї омбмрз. 
На гмгармк гм ілпрзрурпщкзт 
мбмв’яжків у 1968 омуі вфдлмгм буйм 
мбоалм акагдкікмк-пдкодраодк Віггі-
йдлля дкмлмкікз, іпрмоії, сіймпмсії і 
ноава  (ж 1976 омку – Віггійдлля 
іпрмоії, сіймпмсії і ноава), і фйдлмк 
Поджзгії АН УРСР. У 1972 омуі  
Бмозпа Мупіимвзфа буйм мбоалм ака-
гдкікмк АН УРСР, а в 1974, як уед 
жажлафаймпя оаліхд, віл прав гзодк-
рмомк Ілпрзруру.  

Піг кдоівлзурвмк Б. М. Бабія Іл-
прзрур прав мглієы ж лаиаврмозрдр-
ліхзт лаукмвзт ыозгзфлзт могалі-
жауіи лд йзхд в УРСР, а і у впщмку 
Рагялпщкмку Смыжі. Вагмкіпрщ узт 
гмпяглдлщ є лджандодфлмы лавірщ нм-
ноз вдпщ пщмгмгліхліи іплуыфзи пкд-
нрзузжк прмпмвлм оагялпщкмї ыозгз-
флмї лаукз. Об’єкрзвлі гмпйіглзкз 
омжвзрку вірфзжлялмї ыозпноугдлуії 
жвзфаилм вігжлафаырщ, цм в 70-80 
омкз, у ндоімг рак жвалмгм жапрмы, 
укоаїлпщка ыозгзфла лаука буйа ріп-
лм нозкоінйдла гм кмкалглм-
агкіліпроарзвлмї пзпрдкз, лагкіолм 
нмйірзжмвала и ігдмймгіжмвала, а ноа-
уі номвіглзт ноавмжлавуів вігнмвіглм 
проаегайз ла мнзпмвіпрщ, гдкйаоарз-
вліпрщ, узрарлзурвм, абпмйырзжауіы 
іплуыфзт гдоеавлм-ноавмвзт ілпрз-
рурів рмцм. Айд и жа узт укмв в кіу-
лзт йдцарат ігдмймгіфлзт гмгк лаукм-
вуі Ілпрзруру омжхзоывайз ланоякз і 
мбоії ноавмжлавфзт гмпйігедлщ, вігп-
рмывайз ігды жкіулдлля ноавмвмї мп-
лмвз гдоеавлмгм і гомкагпщкмгм езр-
ря, омжвзвайз алайірзфлу ыозпноугд-
луіы, правзйз  нзралля ном лдмбтіг-
ліпрщ омжвзрку одгуйярзвлзт, уілліп-
лзт апндкрів ноава, омбзйз пвіи влд-
пмк у смокувалля акруайщлзт лзлі 
кмлуднуіи хзомкмгм омжукілля ноава, 

ноавмкіолмї нмвдгілкз і нмжзрзвлмї 
вігнмвігайщлмпрі рмцм. 

Поз ущмку Б. М. Бабіи мпмбзпрм 
нікйувавпя ном омжхзодлля пндкроу 
гмпйігедлщ, віл був номрз рак жвалмї 
гоіблмї рдкарзкз, цмб лаукмвуі Іл-
прзруру ноауывайз лаг вагмкзкз 
пупнійщлзкз номбйдкакз, віггукува-
йзпя ла жанзрз ыозгзфлмї ноакрзкз. 
В капхрабат впщмгм СРСР Ілпрзрур 
буйм взжлалм номвіглмы кммогзлуы-
фмы упралмвмы в мноауываллі лаукм-
взт номбйдк угмпкмлайдлля жакмлм-
гавпрва пмыжлзт одпнубйік.  

Дуед ваейзвзк є рд, цм жа фапз 
кдоівлзурва Б. М. Бабія  в Ілпрзрурі 
налувайа гіймва аркмпсдоа, яка ла-
вірщ буйа нодгкдрмк жажгомців ж іл-
хзт ыозгзфлзт упралмв. Дзодкрмо 
лд йыбзв нігйабужлзків ра ілрозга-
лів, був лагжвзфаилм кмодкрлзк у 
сілалпмвзт прмпулкат, у пвмїт гіят 
мнзоавпя ла гомкагпщкі могаліжауії і в 
пкйаглзт взнагкат лакагавпя гмпягрз 
жагайщлмнозилярлмгм кмйдгіайщлмгм 
оіхдлля [3]. 

12 емврля 1988 омку омжнмфавпя 
лмвзи дран в іпрмоії Ілпрзруру – Под-
жзгія АН УРСР жарвдогзйа ла нмпагі 
гзодкрмоа Ю. С. Шдкхуфдлка. Пм-
фзлаыфз ж ущмгм фапу, буйа омжомб-
йдла пзпрдка жатмгів цмгм ндодбугм-
вз лаукмвмї гіяйщлмпрі Ілпрзруру ла 
мплмві ндодмпкзпйдлля ігдмймгіфлзт 
прдодмрзнів і гмгк у гайужі гдоеавз і 
ноава, цм  гіпрайзпя у пнагмк віг 
фапів кмкалглм-агкіліпроарзвлмї пзп-
рдкз. Вігнмвіглм гм ущмгм нм-лмвмку 
буйз псмокмвалі ноімозрдрлі ланоя-
кз лаукмвзт гмпйігедлщ ра одсмокм-
вала проукруоа Ілпрзруру. З кдрмы 
нмйінхдлля кммогзлауії лаукмвзт 
гмпйігедлщ кіе віггійакз в 1990 омуі 
ж номвіглзт вфдлзт Ілпрзруру ла 
гомкагпщкзт жапагат буйм првмодлм 
гві Наукмві оагз: ―Помбйдкз ноавм-
вмї гдоеавз, жатзпру і жабджндфдлля 
ноав мпмбз‖ і  ―Помбйдкз пуфаплмї 
нмйірзфлмї пзпрдкз, гмпнмгаопщкмгм 
кдталіжку і уноавйілля‖ [4, п. 23].  

Якіплм лмвзи дран у гіяйщлмпрі 
Ілпрзруру омжнмфавпя ж утвайдлля 
Ддкйаоауії ном гдоеавлзи пувдодлі-
рдр Укоаїлз, ра номгмймхдлля Акра 
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лджайделмпрі Укоаїлз. З омжнагмк 
СРСР вігбуйзпя іпрмрлі жкілз у ніг-
тмгат і гмпйігедллят гдоеавлм-
ноавмвмї рдкарзкз. Тдндо вігнмвіглі 
гдоеавлм-ноавмві явзца нмфайз омж-
гйягарзпщ лд фдодж нозжку жагайщлм-
пмыжлмї нмйірзкм-ноавмвмї пзпрдкз, а 
як явзца пувдодллмї, лі віг кмгм нм-
йірзфлм лджайделмї гдоеавз, рмбрм в 
оаккат вйаплмї лауімлайщлмї нмйірз-
км-ноавмвмї пзпрдкз. З уоатувалляк 
ущмгм лаукмві гмпйігедлля Ілпрзруру  
гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм 
АН (а ж 1995 омку – НАН) Укоаїлз 
буйз пкмодгмвалі ла првмодлля ыоз-
гзфлмї лаукмвмї бажз гйя омжвзрку 
укоаїлпщкмї пувдодллмї гдоеавлмпрі і 
ноавмвмї пзпрдкз, жгіиплдлля кмлпрз-
рууіилмї, пугмвм-ноавмвмї, дкмлмкіф-
лмї ра ілхзт одсмок [5].  

За омкз пвмєї гіяйщлмпрі Ілпрзрур 
жомбзв іпрмрлзи влдпмк у омжвзрмк 
укоаїлпщкмї ыозгзфлмї лаукз і ноак-
рзкз гдоеавлм-ноавмвмгм бугівлзур-
ва. Ймгм лаукмвуякз буйм мнубйікм-
валм бйзжщкм 500 кмлмгоасіи ж акру-
айщлзт номбйдк гдоеавмрвмодлля і 
ноавмрвмодлля ра нмлаг 10 рзпяф 
лаукмвзт еуолайщлзт прарди.  

На мпмбйзву увагу жапйугмвуырщ 
лаукмві проукруолі нігомжгійз Ілпрз-
руру гдоеавз і ноава [6]. У 50-т ом-
кат влапйігмк одмогаліжауії Сдкрмоу 
ра првмодлля Ілпрзруру був жаплмва-
лзи віггій Тдмоії ра іпрмоії гдоеавз  
і ноава, гмймвлзк жавгалляк якмгм 
прає омжомбка кдрмгмймгіфлзт ном-
бйдк ноавмвмї лаукз, вгмпкмлайдлля 
одпнубйікалпщкмгм жакмлмгавпрва, 
жанмвлдлля номгайзл у ноаві рмцм. 
В уі фапз буйз жанмфаркмвалі лаукм-
ві роагзуії , які ж фапмк буйз роалп-
смокмвалі в мкодкі лаукмві ланоя-
кз, цм жлаихйз пвіи омжвзрмк у нм-
гайщхзт рдмодрзфлзт гмпйігедллят 
віггійу. Іпрмоія віггійу нмв’яжала ж 
ікдлакз: акагдкіка НАН Укоаїлз 
Б. М. Бабія, фйдла-кмодпнмлгдлра 
НАН Укоаїлз В. Ф. Сіодлка, 
В. К. Забігаийа, М. І. Кмжыбоз, 
В. Д. Здліла, В. В. Гмймвфдлка ра іл. 
Сщмгмглі віггіймк кдоує гмкрмо 
ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, акагдкік 
НАПоН Укоаїлз Н. М. Оліцдлкм.  

У 1983 омуі ж кдрмы лаукмвмгм ра 
могаліжауіилмгм жабджндфдлля взгалля 
―Іпрмоії гдоеавз і ноава Укоаїлпщкмї 
РСР‖ ра ілхзт гмпйігедлщ іпрмозкм-
ыозгзфлмгм таоакрдоу буйм првмодлм 
віггій Іпрмозкм-ноавмвзт гмпйігедлщ. 
Ймгм мфійщлзкакз буйз Б. М. Бабіи (ж 
1983 о.), О. М. Мзомлдлкм (ж 1988 о.), 
ра І. Б. Упдлкм (ж 1996 о. нм пщмгмглі). 
Поауыыфз жавігувафдк Віггійу 
І. Б. Упдлкм жабджндфзв уфапрщ пнівом-
бірлзків віггійу в одайіжауії вдйзкзт 
лаукмвзт номдкрів. Віггій і пщмгмглі 
жаикаєрщпя нйіглмы лаукмвмы ра лау-
кмвм-взгавлзфмы гіяйщліпры, номвд-
гдлляк іпрмозкм-ноавмвзт смоуків 
гдоеавлмгм жлафдлля.  

У 1967 омуі буйм првмодлм віггій 
Кмлпрзрууіилмгм ноава ра кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. Пдохзк жавігува-
фдк якмгм був вігмкзи вфдлзи і гмп-
йіглзк В. М. Тдойдущкзи. Помрд 
пуфаплу лажву віл мрозкує йзхд у 
1988 омуі ніпйя розваймгм номудпу 
роалпсмокауії проукруолмгм нігомж-
гійу. Офмйзв віггій Г. О. Муоахзл, 
жапрунлзк гзодкрмоа, якзи ж урвм-
одлляк НАПоН Укоаїлз був мбоа-
лзи її фйдлмк-кмодпнмлгдлрмк. З 
1988 омку віггій одсмокмвалм у 
Віггій Кмлпрзрууіилмгм ноава ра 
кіпудвмгм пакмвоягувалля. Снівом-
бірлзкакз віггійу ґоулрмвлм гмпйі-
геуырщпя кмлпрзрууіилі номбйдкз 
лауімлайщлмгм гдоеавмрвмодлля, 
номбйдкз пуфаплмгм кмлпрзрууімла-
йіжку, имгм іпрмоії і ноакрзкз. З 
2006 о. имгм мфмйыє акагдкік НАН 
Укоаїлз Ю. С. Шдкхуфдлкм. Сщмгм-
глі у Віггійі ноауыырщ вігмкі вфдлі-
кмлпрзрууімлайіпрз: акагдкік Шдк-
хуфдлкм Ю. С. ра Скознлык О. В., 
фйдл-кмодпнмлгдлр Муоахзл Г. О., 
гмкрмоз ыозгзфлзт лаук Алрмлмв 
В. О., Баралмв О. В., Юцзк О. І. ра 
ілхі вфдлі, жлалі в Укоаїлі пвмїкз 
гмпйігедллякз.   

У 1973 омуі був првмодлзи віггій 
Помбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра 
агкіліпроарзвлмгм ноава, якзи мфм-
йзв кдро лаукз гдоеавлмгм уноав-
йілля, фйдл-кмодпнмлгдлр НАН 
Укоаїлз В. В. Цвєркмв. Окодкм лдмб-
тіглм вігжлафзрз гіяйщліпрщ акагдкіка 
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НАПоН Укоаїлз В. Б. Авдо’ялмва, ла 
нмпагі жавігуыфмгм віггіймк, якзи 
пнозяв омжвзрку уієї проукруолмї 
мгзлзуі і жайуфав пнівомбірлзків гйя 
омбмрз лаг сулгакдлрайщлзкз ном-
бйдкакз лаукмвмї агкіліпроарзвіпрз-
кз. Опраллік фапмк вагмкд кіпуд у 
омжомбуі номбйдк гдоеавлмгм уноав-
йілля ра агкіліпроарзвлмгм ноава 
нмпійз угмпкмлайдлля уноавйілпщкзт 
віглмпзл у псдоі взкмлавфмї вйагз. 
На пщмгмгліхліи гдлщ віггій мфмйыє 
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, 
фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН Укоаїлз 
О. Ф. Алгоіикм. 

У 1982 омуі буйм првмодлм віггій 
Цзвійщлмгм, роугмвмгм ра нігнозєк-
лзущкмгм ноава. Ймгм іпрмоія нмфайа-
пя ж 1963 омку, кмйз у Сдкрмоі нмфа-
йа ноауыварз Я. М. Шдвфдлкм, яка 
жгмгмк прайа номвіглзк вфдлзк-
узвійіпрмк гдоеавз, акагдкікмк НА-
ПоН Укоаїлз. Вмла жмпдодгзйапщ ла 
номбйдкат каилмвмї вігнмвігайщлмпрі 
в узвійщлмку  ноаві ра ноавмвмку 
прарупі лднмвлмйірліт. Нажву віггій в 
пщмгмгліхлщмку взгйягі мрозкав у 
1989 омуі. Сщмгмглі віггій акрзвлм 
жаикаєрщпя лаукмвмы і лаукмвм-
ноакрзфлмы гіяйщліпры.  

У 1982 омуі в Ілпрзрурі омжнмфав 
пвмы гіяйщліпрщ віггій Помбйдк агоа-
олмгм, ждкдйщлмгм, дкмймгіфлмгм ра 
кмпкіфлмгм ноава ніг кдоівлзурвмк 
акагдкіка Ю.С. Шдкхуфдлка. Айд 
сакрзфлм іпрмозфлзи вігйік лаукмвзт 
гмпйігедлщ жа рдкарзкмы ущмгм віггі-
йу кмела вдпрз цд ж нмфарку гіяйщ-
лмпрі Сдкрмоу АН УРСР. Занмфарку-
вайа уі гмпйігедлля Ц. В. Бзфкмва. 
Рмбмра віггійу є лагжвзфаилм ваейз-
вмы гйя пщмгмгліхлщмї Укоаїлз, 
мпкійщкз лаха гдоеава є агоаолмы 
коаїлмы і рмку ноавмвд одгуйывалля 
агоаолзт віглмпзл у ліи є вкоаи вае-
йзвзк апндкрмк. Тозвайзи фап Віггій 
мфмйывав фйдл-кмодпнмлгдлр НАН 
Укоаїлз В. І. Сдкфзк. Сщмгмглі Віг-
гіймк кдоує гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, акагдкік НАПоН Укоаїлз 
Н. Р. Майзхдва. 

У 1965 омуі буйм првмодлм віггій 
Помбйдк козкілайщлмгм ноава, коз-
кілмймгії ра пугмупромы. Офмйывав 

віггій гмкрмо ыозгзфлзт лаук 
І. П. Лалмлдлкм. Хмріймпя б вігкірз-
рз, цм лагжвзфаилм акрзвла сажа 
гіяйщлмпрі віггійу нмфзлаєрщпя ж 1991 
омку, ж фапу лабурря Укоаїлмы лджа-
йделмпрі. Сщмгмглі віггій мфмйыє 
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, 
акагдкік НАПоН Укоаїлз О. М. Км-
прдлкм.  

У 1969 омуі мглмфаплм ж ндодрвм-
одлляк Сдкрмоу гдоеавз і ноава АН 
Укоаїлз в Ілпрзрур і буйм првмодлм 
Віггій кіелаомглмгм ноава ра нмоів-
ляйщлмгм ноавмжлавпрва, якзи мфм-
йывав В. М. Кмодущкзи. Помбйдкз 
кіелаомглмгм ноава і нмоівляйщлмгм 
ноавмжлавпрва буйз мглзк іж номвіг-
лзт лаукмвзт ланояків имгм гмпйі-
гедлщ. Піпйя жгмбурря Укоаїлмы лд-
жайделмпрі у 1991 омуі пуррєвм жкі-
лзйзпя і мплмвлі жавгалля вірфзжля-
лмї лаукз кіелаомглмгм ноава. Сщм-
гмглі віггій мфмйыє гмкрмо ыозгзф-
лзт лаук, номсдпмо, фйдл-
кмодпнмлгдлр НАПоН Укоаїлз 
В. Н. Ддлзпмв. 

У 2002 омуі буйм првмодлм Віггій 
ноавмвзт номбйдк нмйірмймгії. Цди 
віггій є ндохзк в Укоаїлі и улікайщ-
лзк жа номбйдкарзкмы гмпйіглзущ-
кзк удлромк, ла бажі якмгм првмодлм 
хкмйу ноавмвмї нмйірмймгії. Ймгм 
мфмйыє гмкрмо нмйірзфлзт лаук, 
номсдпмо, фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН 
Укоаїлз І. О. Кодпіла. Сщмгмглі у 
Віггійі ноауыє н’ярщ гмкрмоів ыоз-
гзфлзт ра нмйірзфлзт лаук. 

У проукруоі Ілпрзруру ноауыє 
пік лаукмвзт удлроів, гіырщ апніоал-
руоа ра гмкрмоалруоа, роз пндуіайіжм-
валі вфдлі оагз іж жатзпру гзпдорауіи, 
Рага кмймгзт вфдлзт і Рага ж лаукм-
вм-ноавмвзт дкпндорзж [7].  

Іпрмозфлі вітз Ілпрзруру гдоеавз 
і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз лдомжозвлм нмв’яжалі ж ноа-
уды имгм пнівомбірлзків, вмїлів і нд-
одкмеуів у Доугіи Свірмвіи віилі. 
Уфаплзкакз бмимвзт гіи буйз Бмозп 
Мупіимвзф Бабіи, Вмймгзкзо Дкзр-
омвзф Бабкіл, Вагзк Євгдлмвзф 
Боаелзкмв, Гайіи Ютзкмвзф Буваи-
йзк, Ойдкпалго Фдгмомвзф Взпмущ-
кзи, Мзкмйа Івалмвзф Далфдлкм, 
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Вмймгзкзо Пдромвзф Здліл, Гозгмоіи 
Кмлмлмвзф Кухндр, Тзкмсіи Мзкз-
рмвзф Ліплзфдлкм, Фдгіо Алгоіимвзф 
Лмнухалпщкзи, Мзкмйа Каонмвзф 
Мзтаиймвпщкзи, Євгдл Ойдкпалгом-
взф Ммлапрзопщкзи, Вікрмо Вапзйщм-
взф Мозга, Гайзла Ойдкпалгоівла 
Опкмка, Лігія Луківла Пмраозкіла, 
Вірайіи Івалмвзф Сдкфзк, Затаоіи 
Кзозймвзф Сзкмомр, Вайдлрзл Мз-
таиймвзф Тдойдущкзи, Вікрмо Вапз-
йщмвзф Цвєркмв, Гйіб Івалмвзф Чал-
гуйі [8].  

Піг фап віилз ла роугмвмку сом-
лрі ноауывайз: Вмймгзкзо Мзтаи-
ймвзф Кмодущкзи, Євгдлія Фдгмоівла 
Мдйщлзк, Івал Мзромсалмвзф Рмж-
лармвпщкзи, Юоіи Івалмвзф Рзкаод-
лкм, Алармйіи Павймвзф Таоалмв, 
Ніла Мзкмйаївла Уйщялмва. В Ілпрз-
рурі цд пщмгмглі ноауыырщ ракме і 
гірз віилз, її мфдвзгуі: В. І. Акуйдл-

км, Ю. І. Нзнмокм, В. Ф. Сіодлкм, 
Ю. С. Шдкхуфдлкм.  

Сщмгмглі Ілпрзрур як лаукмва 
упралмва ріплм пнівноауыє ж Науім-
лайщлмы акагдкієы ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, Ілпрзрурмк жакмлмгавпрва 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, ілхзкз 
ыозгзфлзкз лаукмвм-гмпйіглзкз 
упралмвакз ра взцзкз лавфайщлзкз 
жакйагакз Укоаїлз, а ракме ж багарщ-
ка євомндипщкзкз ілпрзрууіякз, іл-
хзкз кіелаомглзкз могаліжауіякз і 
жаоубіелзкз лаукмвзкз удлроакз. 
За 70 омків, цм кзлуйз, Ілпрзрур 
прав сйагкалмк акагдкіфлмї ыозгзф-
лмї лаукз гдоеавз. Віл ж вндвлдліпры 
комкує в каибурлє, жабджндфуыфз 
кмлпрзрууіилм-ноавмву мплмву нмбу-
гмвз гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї, пмуіа-
йщлмї гдоеавз ра гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва в Укоаїлі [9]. 
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Скознлык О. В. Ілпрзрур гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Кмодущкмгм НАН Укоа-
їлз – іпрмозфлі вітз, нмпрарі  

У праррі алайіжуырщпя мплмвлі дранз смокувалля ра омжвзрку Ілпрзруру гдоеа-
вз і ноава ікдлі В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз гм пуфаплмї омжвзлдлмї лаукмвмї 
упралмвз. Опмбйзва увага нозгійдла омйі в ущмку номудпі жаплмвлзка ілпрзруру, 
акагдкіка В. М. Кмодущкмгм, имгм лаукмвіи ра ноакрзфліи кіелаомглм-ноавмвіи 
гіяйщлмпрі. Помпрдедлм взрмкз смокувалля пуфаплзт лаукмвзт хкій ілпрзруру, їт 
омжвзрмк. 

Кйыфмві пймва: ілпрзрур, ыозгзфла лаука, гдоеава і ноавм, дранз омжвзрку, 
кдоівлзкз ілпрзруру, лаукмві хкмйз, лаукмві ланояккз, віггійз, лаукмвуі, гмпйіг-
едлля. 

 
 
Скознлык А. В. Илпрзрур гмпугаопрва з ноава зкдлз В. М. Кмодукмгм НАН 

Укоазлш – зпрмозфдпкзд вдтз, сзгуош 
В прарщд алайзжзоуырпя мплмвлшд ъранш смокзомвалзя з оажвзрзя Илпрзрура 

гмпугаопрва з ноава зкдлз В. М. Кмодукмгм НАН Укоазлш гм пмводкдллмгм оажвз-
рмгм лауфлмгм уфодегдлзя. Опмбмд влзкалзд угдйдлм омйз в ърмк номудппд мплмва-
рдйя злпрзрура, акагдкзка В. М. Кмодукмгм, дгм лауфлми з ноакрзфдпкми кдегула-
омглм-ноавмвми гдярдйщлмпрз. Помпйдедлш зпрмкз смокзомвалзя пмводкдллшт 
лауфлшт хкмй злпрзрура, зт оажвзрзд. 

Кйыфдвшд пймва: злпрзрур, ыозгзфдпкая лаука, гмпугаопрвм з ноавм, ъранш 
оажвзрзя, оукмвмгзрдйз злпрзрура, лауфлшд хкмйш, лауфлшд ланоавйдлзя, мргдйш, 
уфдлшд, зппйдгмвалзя.  

 
 
Skrypniuk O. Institute of state and law V. M. Koretsky National Academy of 

Sciences of Ukraine – historical landmarks, figures 
The main stages of formation and development of the V. M. Koretsky Institute of 

State and Law to a modern advanced scientific institution are analyzed in the article. 
Particular attention is paid to the role in this process of the founder of the institute, 
academician V. M. Koretsky, his scientific and practical international legal activity. An 
outstanding figure after V.M. Koretsky as director was academician B. M. Babiy. 
Modern scientific development of the institution, definition of its strategy, activity in 
the period of independence of Ukraine is connected with the name of the famous 
scientist, the organizer of legal academic science Y.S.Shemshuchenko. The basic 
scientific schools are analyzed: historical and legal researches; state and law theories; 
constitutional law and local self-government; international law and comparative law; 
problems of public administration and administrative law; problems of civil, labor and 
business law; problems of agrarian, land, environmental, space law; problems of criminal 
law, criminology and justice; legal problems of political science. The origins of 
formation of modern scientific schools of the institute, their development are traced. 

Today, the Institute as a scientific institution cooperates closely with the National 
Academy of Legal Sciences of Ukraine, the Institute of Law of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, other legal research institutions and higher educational establishments of 
Ukraine, as well as with many European institutions, other international organizations 
and foreign institutions. In the past 70 years, the Institute has become the flagship of 
the state's academic legal science. It is confidently stepping into the future, providing 
the constitutional and legal basis for building a democratic, rule of law, welfare state 
and civil society in Ukraine. 

During the years of its activity, the Institute has made a significant contribution to 
the development of Ukrainian legal science and practice of state-legal construction. The 
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scientists have published about 500 monographs on topical problems of state-building 
and law-making and more than 10,000 scientific journal articles. 

There are seven research centers within the Institute, postgraduate and doctoral 
studies, three specialized scholars of the dissertation defense council, the Young Scien-
tists Council and the Scientific and Legal Expertise Council. 

Key words: institute, legal science, state and law, stages of development, heads of 
institute, scientific schools, scientific directions, departments, scientists, research. 

 
 
 
 


