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

провідна академічна юридична установа

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної ака�
демії наук України є провідною юридичною науковою установою,
широко відомою в Україні та за її межами. Здійснює наукові
дослідження актуальних проблем державотворення і правотворення
в Україні та проблем міжнародного і європейського права.

Інститут веде свій початок від Сектора держави і права АН УРСР,
заснованого у травні 1949 р. У червні 1969 р. Сектор було перетворе�
но в Інститут. Завідувачем Сектора, а потім – першим директором
Інституту був академік В.М. Корецький. З 1974 по 1988 рік Інститут
очолював академік Б. М. Бабій. З 1988 року посаду директора Інсти�
туту обіймає академік НАН України Ю. С. Шемшученко.

Творчий потенціал Інституту становлять висококваліфіковані
фахівці: доктори і кандидати юридичних наук, академіки і члени�
кореспонденти НАН України і Академії правових наук України, За�
служені діячі науки і техніки та Заслужені юристи України, лауреа�
ти Державної премії України в галузі науки і техніки.

Структуру Інституту становлять наукові відділи та центри. Діють
аспірантура і докторантура, три спеціалізовані вчені ради із захисту
кандидатських і докторських дисертацій, Рада молодих вчених і Ра�
да з науково�правових експертиз. В Інституті є бібліотека, створено
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сучасну комп’ютерну інформаційну систему. На базі Інституту
працює Рада із координації фундаментальних правових досліджень
НАН України.

У 1996 році було утворено Вищу школу права при Інституті дер�
жави і права НАН України. Нині це Київський університет права
НАН України, який діє у співпраці з Інститутом і готує фахівців�
юристів. Інститутом і Університетом спільно видається «Часопис
Київського університету права».

Інститут підтримує творчі зв’язки з Верховною Радою України,
Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України,
міністерствами і відомствами, Київською міською радою, правоохо�
ронними і судовими органами. Вчені Інституту беруть участь у зако�
нопроектних роботах, здійснюють науково�правову експертизу, на�
дають консультативну допомогу відповідним державним органам,
громадським організаціям.

За результатами наукових досліджень Інститут видає моно�
графічні і науково�популярні праці, підручники та посібники, ко�
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ментарі законодавства тощо. Під егідою Інституту здійснено видан�
ня першої в Україні 6�томної «Юридичної енциклопедії» 10�томної
«Антології української юридичної думки», Великого юридичного
енциклопедичного словника.

Інститут також видає щорічник «Правова держава», збірник на�
укових праць «Держава і право», журнали «Судова апеляція»,
«Проблеми філософії права», «Порівняльно�правові дослідження»,
є співзасновником багатьох інших періодичних наукових і науково�
популярних видань.

Інститут проводить національні і міжнародні наукові і науково�
практичні конференції, симпозіуми, «круглі столи» тощо з актуаль�
них проблем юридичної науки і практики. В рамках Інституту на
постійній основі працює методологічний семінар «Юридична наука
і суспільство (проблеми теорії і практики)».

Інститут співпрацює з Академією правових наук України, інши�
ми юридичними науково�дослідними установами та вищими на�
вчальними закладами України, а також Радою Європи, іншими
міжнародними організаціями і зарубіжними науковими центрами.

Керівний склад Інституту

Директор Інституту — академік НАН України Шемшученко Ю. С.

Заступник директора з наукової роботи — д.політ.н. Горбатенко В. П.

Заступник директора з наукової роботи — к.ю.н. Нагребельний В. П. 

Вчений секретар Інституту – к.ю.н. Пархоменко Н. М. 

Відділ теорії держави і права — 
завідувач д.ю.н. Оніщенко Н. М.

Відділ історико�правових досліджень — 
завідувач к.ю.н. Усенко І. Б.

Відділ конституційного права та місцевого самоврядування — 

завідувач д.ю.н. Шемшученко Ю. С.

Відділ проблем цивільного, трудового і підприємницького права —
завідувач д.ю.н. Шевченко Я. М.

Відділ проблем державного управління та адміністративного права —
завідувач д.ю.н. Авер'янов В. Б.
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Відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права —

завідувач член�кор. НАН України Семчик В. І.

Відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою —
завідувач д.ю.н. Костенко О. М.

Відділ міжнародного права та порівняльного правознавства — 
завідувач д.ю.н. Денисов В. Н.

Відділ правових проблем політології — 
завідувач д.політ.н. Кресіна І. О.

Центр енциклопедичних юридичних досліджень — 
завідувач д.політ.н. Горбатенко В. П.

Міжнародний Центр космічного права — 
завідувач академік НАН України Шемшученко Ю. С.

Центр банківського права — 
завідувач к.ю.н. Нагребельний В. П.

Центр енергетичного, ядерного та природоресурсного права — 
завідувач к.географ.н. Олещенко В. І.

Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності —
завідувач к.ю.н. Бошицький Ю. Л.

Центр місцевого самоврядування — 
завідувач к.ю.н. Батанов О. В. 

Центр теоретичних проблем законотворчості — 
завідувач д.ю.н. Ющик О. І.

Центр правових досліджень гендерної політики – 
завідувач д.ю.н. Оніщенко Н. М. 

Бібліотека — 
завідувач Овчиннікова Н.І.
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