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Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

відзначив своє 70-річчя 

13 і 14 травня 2019 р. в Києві відбулися заходи з нагоди 70-річного ювілею 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України  (Національна 

академія наук України). 

13 травня в українській столиці урочисто відкрили меморіальну дошку 

академікові Володимиру Михайловичу Корецькому – відомому вченому, 

засновникові Інституту держави і права у системі Національної академії наук 

України, який, до того ж, брав активну участь у роботі ООН від УРСР, 

розробленні проекту Загальної декларації прав людини, ухваленої 1948 р., 

працював суддею Міжнародного Суду ООН. Нинішні співробітники цієї 

академічної установи продовжують славетні наукові традиції, започатковані 

їхніми визначними попередниками. 

Цього ж дня відбулася презентація англійського видання завідувача 

сектору порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. 

Корецького НАН України доктора юридичних наук Олексія Кресіна 

«Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій 

половині XVIII – першій третині ХІХ ст.», котра отримала визнання як в 

Україні, так і за її межами. Докладно про презентацію читайте у статті з газети 

Верховної Ради України «Голос України»:  

http://www.golos.com.ua/article/317163. 

14 травня 2019 р. у Великому конференц-залі НАН України пройшла 

міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (до 70-річчя Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України). 
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України організував 

цей захід із метою визначення сучасного стану та перспектив розвитку 

юридичної науки. Участь у зібранні взяли працівники Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, установ Національної академії наук України, 

Національної академії правових наук України, а також викладачі вітчизняних 

закладів вищої освіти. 

Під час конференції було обговорено широке коло питань, а саме: 

теоретико-методологічні засади реформування державної влади в Україні; 

проблеми реформування політичної системи і публічної влади в Україні; 

проблеми забезпечення політико-правової реформи: необхідність, поняття, 

зміст, проблеми і перспективи реалізації в Україні; поділ і єдність державної 

влади в Україні: питання співвідношення; державна влада і місцеве 

самоврядування в Україні; утвердження парламентаризму – ключовий фактор 

розвитку України як демократичної правової держави; адміністративна 

реформа в контексті здійснення політико-правової реформи в Україні; судово-

правова реформа в Україні: необхідність, концептуальні засади, проблеми 

реалізації; конституційний процес і розвиток національної правової системи; 

проблеми організації державної влади в контексті європейської інтеграції 

України тощо. 

З вітальним словом до присутніх звернулися академік-секретар  Відділення 

історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України 
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НАН України академік НАН України Валерій Смолій, директор Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького академік НАН України Юрій 

Шемшученко, директор Інституту законодавства Верховної Ради України 

академік НАН України Олександр Копиленко, Президент Національної академії 

правових наук (НАПрН) України академік НАПрН України Олександр 

Петришин. 

У межах заходу: 

– директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України академік НАН України Юрій Шемшученко розповів про роль і місце 

очолюваної ним академічної установи в розвитку вітчизняної юридичної науки; 

– заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України доктор юридичних наук, професор Олександр 

Скрипнюк окреслив стратегічні напрями наукових досліджень Інституту в 

ретроспективному й перспективному аспектах; 

– віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального 

центру НАПрН України академік НАПрН України Наталія Кузнєцова розкрила 

взаємозв’язок юридичної науки та юридичної освіти; 

– завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України доктор юридичних наук, професор Наталія 

Оніщенко розтлумачила юридичну науку через алгоритм комунікацій; 

– Народний депутат України, доктор юридичних наук Валерій 

Карпунцов означив формування юридичної професії як важливу умову 

забезпечення розвитку юридичної науки; 

– іноземний член НАН України та НАПрН України доктор 

філософії Вільям Еліот Батлер (США) зосередився на дії порівняльного права 

на прикладі робіт С. Десницького та В. Блекстона; 

– генеральний секретар Асоціації суддів країн-підписантів Меморандуму 

співпраці (Вірменії, Грузії, Естонії, України, Казахстану та Польщі) Вахтанг 

Тордія поділився досвідом із розвитку медіації в Грузії; 

– заступник директора – керівник Інституту правових досліджень 

Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки 

Білорусь кандидат юридичних наук, доцент Сергій Сівецьпоінформував про 

трансформацію законотворчого процесу в Республіці Білорусь; 

– директор Інституту правових досліджень Наукового центру суспільних 

наук Угорської академії наукГардош-Орос Фружіна розкрив феномен свободи в 

наукових досліджень у міжнародному та внутрішньому праві; 

– почесний професор-дослідник Інституту правових досліджень Наукового 

центру суспільних наук Угорської академії наук, почесний професор 

Католицького університету імені Петера Пазманя доктор юридичних наук, 

професор Чаба Варга зупинився на питаннях онтології права і складності 

соціального буття права; 

– завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і 

права імені В. М. Корецького НАН України кандидат юридичних наук, 

професор Ігор Усенко поділився новими фактами й документами про 

заснування Сектору (пізніше – Інституту) держави і права в системі АН УРСР. 

За результатами конференції було ухвалено відповідні рекомендації. 



Після завершення зібрання відбулось урочисте засідання, присвячене 

ювілейній даті. Інститут у цілому й більшість його співробітників було 

відзначено нагородами Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, 

Київської міської державної адміністрації, Союзу юристів України й інших 

організацій – за вагомі здобутки в розвитку української юридичної науки, 

розбудову України як незалежної демократичної, правової 

держави. Нагороди отримали академік НАН України Ю. С. Шемшученко, 

член-кореспондент НАН України В. Ф. Сіренко, а також О. В. Скрипнюк, Н. М. 

Пархоменко, В. П. Нагребельний, Н. М. Оніщенко, В.Н. Денисов, К. О. Савчук, 

О. В. Кресін, І. О. Кресіна, І. Б. Усенко, Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко, О. М. 

Костенко, О. Ф. Андрійко, П. Ф. Кулинич та ін. 

Роботу конференції висвітлили українські ЗМІ. Зокрема, у відеосюжеті 

телеканалу «1+1» Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України представлено відомою в нашій державі та за її межами провідною 

вітчизняною науковою установою юридичного профілю, в якій протягом 

70  років здійснюються фундаментальні й прикладні дослідження в галузі 

державознавства і правознавства, що впливають на прийняття доленосних для 

України політико-правових рішень.  

Відеосюжет доступний за посиланням: https://bit.ly/2ZbhUCY (або 

https://youtu.be/DXPdv9Kw6vs). 

 Крім того, до ювілею Інституту держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України світ побачив документальний фільм, в якому відображено 

історичний поступ установи, що бере початок 13 травня 1949 р., коли у складі 

АН УРСР було утворено окрему самостійну науково-дослідну установу – 

Сектор держави і права, а вже у червні 1969 року Сектор було перетворено на 

Інститут держави і права АН УРСР. У цій стрічці широко висвітлено науковий 

доробок низки видатних постатей, у тому числі директорів Інституту – 

академіка В. М. Корецького (директорував у 1969–1974 роках), академіка Б. М. 

Бабія (1974–1988 роки) й академіка Ю. С. Шемшученка (від 1988 року й 

донині). Наразі в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України працює 80 наукових працівників,  у тому числі 79 докторів і кандидатів 

наук. Серед учених установи – один академік та один член-кореспондент НАН 

України, 14 академіків і членів-кореспондентів НАПрН України, 6 заслужених 

діячів науки і техніки України, 11 заслужених юристів України, 10 лауреатів 

Державної премії України. За 70 років науковці Інституту опублікували близько 

750 монографій, понад 350 підручників, збірників, довідників і словників, 550 

брошур, майже 5500 наукових статей з юридичної тематики. До найвагоміших 

досягнень науковців належать видання шеститомної «Юридичної 

енциклопедії», десятитомної «Антології української юридичної думки», 

тритомної «Енциклопедії міжнародного права», «Великого енциклопедичного 

юридичного словника». 

Документальний фільм доступний для перегляду за 

посиланням: https://youtu.be/S3knWH6RwQw. 

Про історію та сьогодення Інституту держави і права імені В. М. 

Корецького НАН України читайте також у статті з журналу «Вісник 

Національної академії наук України»: https://bit.ly/2MxZyL6.  
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