
Інститутові держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України – 

60 років

У травні 2009 року одному із засновників нашого журналу Інститутові держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України виповнюється 60 років від дня утворення.
Його попередником був Сектор держави і права АН УРСР, організований з ініціати�
ви видатного правознавця�міжнародника, академіка Володимира Михайловича Ко�
рецького відповідно до постанови Президії АН УРСР від 13 травня 1949 року.

У червні 1969 року Сектор було перетворено в Інститут держави і права АН УРСР.
Президіальну постанову з цього приводу підписав президент НАН України, академік
Борис Євгенович Патон.

Нині Інститут держави і права НАН України носить ім’я його першого директо�
ра В.М. Корецького. З 1974 року Інститут очолював академік Борис Мусійович
Бабій. З 1988 року його директором є академік Юрій Сергійович Шемшученко –
відомий український вчений у галузі конституційного, адміністративного і еко�
логічного права, академік, голова Наукової ради нашого журналу.

Інститут є провідною в Україні науковою юридичною установою, широковідомою
і в зарубіжних наукових колах. У його складі діє дев’ять наукових відділів та
декілька наукових центрів.

Тут працює 17 академіків і членів�кореспондентів НАН України і Академії пра�
вових наук України, 10 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки,
значна кількість докторів юридичних і політичних наук, професорів, заслужених
діячів науки і техніки та заслужених юристів України.

Інститутом підготовлено і видано сотні монографічних праць з актуальних про�
блем юридичної науки і практики, у тому числі з проблем кримінального, цивільно�
го і адміністративного права, судоустрою, судової апеляції тощо. Під егідою Інститу�
ту було підготовлено і видано 6�томну «Юридичну енциклопедію», 10�томну «Анто�
логію української юридичної думки», «Великий юридичний енциклопедичний слов�
ник», серію підручників для вищих юридичних навчальних закладів.

Інститут підтримує творчі стосунки із судовими органами, зокрема з Апе�
ляційним судом м. Києва. Співробітники Інституту є активними дописувачами ста�
тей до нашого журналу, надають кваліфіковані експертні висновки з різних питань
судово�апеляційної діяльності.

Редакція журналу «Судова апеляція» щиро вітає колектив Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України з 60�річним ювілеєм і бажає йому нових
творчих успіхів у розбудові правової держави та громадянського суспільства в Ук�
раїні.

Голова редколегії, 
кандидат юридичних наук А. В. Чернушенко

6

№
 1

(1
4

), 
2

0
0

9


