
13 травня 2014 р. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН 

України – провідна наукова установа юридичного профілю в Україні – 

урочисто відзначив 65-у річницю від дня свого заснування.  

 

В історії української науки Інституту держави і права                                        

ім. В.М.Корецького НАН належить окрема визначна сторінка. Інститут веде 

свій початок від 13 травня 1949 р., коли у складі АН УРСР було утворено 

окрему самостійну науково-дослідну установу – Сектор держави і права. У 

червні 1969 р. Сектор було перетворено на Інститут держави і права АН УРСР.  
Заснований  у складні післявоєнні роки, Інститут пройшов славетний 

творчий шлях. Свого часу його очолювали видатні  українські правознавці, 

академіки В.М.Корецький і Б.М.Бабій, а нині Інститут плідно і наполегливо 

працює під керівництвом академіка Ю.С.Шемшученка.  

Про високий інтелектуальний потенціал Інституту переконливо свідчить 

те, що з працюючих сьогодні у ньому близько 100 наукових працівників 90 є 

докторами і кандидатами наук. Серед учених Інституту – один академік та два 

члени-кореспонденти НАН України, 14 академіків та членів-кореспондентів 

Національної академії правових наук України, 10 заслужених діячів науки і 

техніки України, 7 заслужених юристів України, 12 лауреатів державних премій 

України. 

  В Інституті започатковані і успішно розвиваються  авторитетні  наукові 

школи в галузі конституційного, міжнародного, цивільного права, державного 

управління, охорони інтелектуальної власності.  

 Злагоджена робота колективу Інституту протягом багатьох років стала 

значним внеском у розвиток вітчизняної юридичної науки. За 65 років 

науковцями Інституту опубліковано близько 700 монографій, понад 350 

підручників, збірників, довідників і словників, 530 брошур, майже 2500 

наукових статей з юридичної тематики. Серед найвагоміших досягнень 

науковців – шеститомна «Юридична енциклопедія», десятитомна «Антологія 

української юридичної думки», «Великий енциклопедичний юридичний 

словник».  

Науковцями Інституту зроблено вагомий внесок у державотворчий 

процес, його інституціональне і законодавче забезпечення. На високу оцінку 

заслуговує їх діяльність з дослідження теоретичних засад українського 

конституціоналізму, участь у розробці проекту Конституції України 1996 року, 

підготовці конституційних законопроектів, зокрема у рамках Конституційної 

Асамблеї, проектів багатьох законів України і нормативно-правових актів.  

Інститут активно співпрацює з провідними центрами вітчизняної і 

світової юридичної наукової думки, забезпечуючи впевнений поступ 

академічного правознавства. 

За вагомі здобутки в розвитку української юридичної науки, розбудову 

України як незалежної демократичної правової держави провідних учених  

Інституту було відзначено державними нагородами, відзнаками Президента 

України, преміями НАН України імені видатних вчених. 
 
13 травня 2014 р. з нагоди 65-ї річниці заснування Інституту держави і 

права ім. В.М.Корецького НАН України відбулася міжнародна наукова 



конференція «Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному етапі», в 
роботі якої взяли участь перший Президент України Л.М.Кравчук, Голова 
Конституційного Суду України д.ю.н. Ю.В.Баулін, Голова Комітету Верховної 
Ради України з питань національної безпеки та оборони академік НАН України 

В.М.Литвин, віце-президент НАН України академік НАН України В.М.Геєць, 
представники Кабінету Міністрів України, Національної академії правових 
наук України, провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-правознавці.  

Відкриваючи конференцію, директор Інституту держави і права                   
ім. В.М.Корецького академік НАН України Ю.С.Шемшученко повідомив 
учасників та гостей про основні наукові здобутки та досягнення Інституту, 
звернув увагу на його активну участь у конституційному процесі, правовій 
експертизі проектів нормативно-правових актів; окремо зупинився на 
потужних наукових школах, які були сформовані та успішно діють в Інституті 
протягом всього періоду його існування. Також академіком 
Ю.С.Шемшученком було зазначено, що в сучасних складних умовах саме 
юридична наука може стати тим «дороговказом», який забезпечить 

відновлення належного правопорядку в країні. 
В ході конференції відбулося плідне обговорення актуальних проблем 

державотворення і правотворення в Україні, серед яких: конституційний 
процес і розвиток національної правової системи; реформування політичної 
системи; реформування державної і публічної влади та їх організація в 
контексті європейської інтеграції України; розвиток парламентаризму та 
місцевого самоврядування; адміністративна реформа; судово-правова реформа 
тощо. 

За підсумками роботи конференції схвалено відповідні рекомендації. 
Після завершення конференції відбулися Урочисті збори трудового 

колективу Інституту, присвячені ювілею.  

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 


