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Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України крокує до свого
75-річчя з часу свого створення. За роки своєї діяльності, особливо в період
незалежності Української держави Інститут як вища наукова установа в галузі
держави і права в системі Національної академії наук України, науковці Інституту
внесли визначальний вклад в забезпечення наукового супроводу державотворення
і правотворення в Україні. Наші науковці безпосередньо брали участь в розробці та
експертно-правовому забезпеченні прийняття Декларації про державний
суверенітет України, Конституції України, інших найважливіших законодавчих
актів спрямованих на розбудову демократичної, правової, соціальної держави та
громадянського суспільства в Україні. Під багаторічним керівництвом директора
Шемшученка Юрія Сергійовича пройдений великий шлях по перетворенню
Інституту в сучасну науково-освітню установу держави. Інститут сьогодні є
флагманом не тільки академічної юридичної науки, але й правової науки в державі.
Протягом тривалого часу Інститут перебуває у скрутному становищі через
скорочення фінансування, відсутність державних замовлень на правові наукові
розробки. Зниження престижу наукової праці призвели до недофінансування
фундаментальних досліджень, зниження заробітної платні наукових співробітників,
загострення проблеми кадрового забезпечення молодими науковцями та науковцями
середнього віку, що становить загрозу втрати носіїв знань та наукових шкіл Інституту в
майбутньому, здобутих поколіннями відомих вчених протягом багатьох десятків років.
Попри всі відомі труднощі об’єктивного та суб’єктивного характеру колектив
Інституту має глибокі наукові традиції, досвід фундаментальних напрацювань,
загальновизнані в Україні та за її межами наукові школи в галузі держави і права,
висококваліфікованих вчених-юристів та державознавців, готовий до вирішення
проблем та пошуку відповідей на виклики правового характеру державного та
суспільного розвитку.
Головною метою моєї діяльності на посаді директора має стати збереженні
здобутків і досягнень колективу Інституту в цей непростий період розвитку нашої
держави. Сучасні безпекові та пандемічні виклики актуалізують необхідність
мобілізаційних і модернізаційних зусиль для забезпечення подальшого розвитку
установи, поглиблення унікальної наукової атмосфери та конструктивної співпраці
між науковими підрозділами, окремими вченими та поваги до особистості. Саме
тому модернізація і подальший розвиток Інституту, примноження його наукової
спадщини, створення нових міждисциплінарних напрямків досліджень, подальший
розвиток системи українського права, підготовка високоякісних фахівців-юристів
через розвиток освітянської діяльності, підготовку наукових та науково-освітніх
кадрів вищої кваліфікації, в тому числі для іноземних держав, подальше
нарощування науково-експертної діяльності стануть ключовими напрямками моєї
діяльності на посаді директора задля подальшого забезпечення престижу установи,
відновлення її автори тету та посилення його ролі і значення в державі.
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Разом з тим очевидною є необхідність подальшого реформування внутрішнього
життя та вдосконалення структури Інституту, активізації зв’язків з органами
державної влади, бізнесом, активна участь співробітників в правовому забезпечені
реалізації державних програм, посилення зв’язків з громадкістю, популяризація
досягнень науковців і досягнення активного міжнародного наукового співробітництва
через виконання спільних міжнародних наукових проектів в галузі держави і права та
інтегрування юридичної науки в європейські наукові програми та інституції.
Місія Інституту:
- лідерство в юридичній науці, формування найбільш затребуваних державою та
суспільством правових ідей, концепцій і проектів, подальший розвиток і
утвердження академічної юридичної наукової школи, підготовка науковців
високого рівня, які завжди були поза конкуренцією та науковому ринку праці;
- надання знань та формування навичок у здобувачів освітньо-наукового та
наукового ступенів та магістрів на рівні сучасних світових стандартів, заснованих
на цифровізаційних, інноваційних та технологічних платформах, інтеграції
високоосвіченої та наукової молоді в сучасний життєвий та науковий простори;
- започаткування та розвиток в установі неформальної освіти, підготовка освітньонаукових та наукових кадрів відповідно до запитів та потреб суспільства; підвищення
на базі Інституту кваліфікації викладачів юридичних дисциплін вишів України;
- розширення та поглиблення науково-експертної діяльності, як на виконання
доручень державних органів, так і з власної ініціативи;
- оптимізація наукової інфраструктури Інституту, орієнтованої на проведення
результативних досліджень.
В разі обрання мене директором в наступні п’ять років спрямовуватиму свою
діяльність, всього керівництва установи, вченої ради на організацію ефективного
виконання колективом статутних завдань, зростання внеску наукових співробітників
Інституту в науково-правове забезпечення розвитку країни.
Вважаю при цьому необхідним зосередити зусилля на реалізації стратегічних
пріоритетів.
1. Забезпечити не декларативне, а реальне виконання Стратегії розвитку Інституту
на 2017–2026 рр. до розробки якої був особисто причетний, її оптимізація та
вдосконалення. Підтримка високого рівня наукових досліджень, збереження та
розвиток наукових шкіл, збереження наукових традицій та подальший розвиток
свободи наукової творчості. Досягнення цієї мети передбачає:
- дбайливе ставлення та збереження наукових традицій та здобутків Інституту протягом
75-літньої його діяльності, їх ефективне використання і примноження. Розвиток
існуючих та започаткування нових наукових шкіл та осередків, використання
наукового потенціалу досвіду старшого покоління науковців, створення сприятливих
умов для подальшої їх праці, передачі їх знань та досвіду молодшому поколінню
вчених, гідного фінансового забезпечення всіх співробітників;
- пошук нових форм ефективної реалізації принципів діяльності Інституту
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спрямованих на всебічний розвиток фундаментальних та прикладних досліджень
в галузі держави і права;
- зосередження зусиль на провідних наукових напрямках, що відповідають
новітнім досягненням європейської та світової юридичної науки. З цією метою
постійно практикувати заслуховування на засіданнях вченої ради доповіді про
найновітніші досягнення у відповідних галузях юридичної науки з оцінкою
стану проведення таких досліджень в Інституті та можливостей і перспектив їх
подальшого розвитку з ухваленням по них відповідних організаційних рішень;
- концентрація наукових досліджень на пріоритетах державного і суспільного розвитку
в тому числі і через отримання державних замовлень та замовлень від органів місцевої
влади, укладання договорів з підприємствами та бізнес структурами;
- розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо подолання економічних
та соціальних проблем державного розвитку;
- активізація наукових міжгалузевих, міждисциплінарних досліджень, започаткування
та реалізація нових міждисциплінарних науково-дослідних проектів та тем в галузі
держави і права;
- підтримка ініціативи щодо самостійного формування тематики фундаментальних
досліджень окремими вченими, відділами, центрами, вибір тематики досліджень
відповідно до головних тенденцій та напрямів розвитку світової науки.
2. Виважена та обґрунтована оптимізація мережі та внутрішньої структури Інституту.
В зв’язку із запровадженням нових напрямків діяльності Інституту необхідне буде
збільшення співробітників, які відповідатимуть за організацію роботи з підготовки
освітньо-наукових та наукових кадрів, розвиток неформальної освіти, підготовку та
перепідготовку кадрів вищої наукової кваліфікації, профорієнтацію, наукову
міжнародну проектну діяльність та інформаційну діяльність.
3. Постійна робота над розширенням зв’язків з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, протегування наукових співробітників
Інституту до представницьких колегіальних органів державної влади та місцевого
самоврядування до їх науково-консультативних рад та інших їх допоміжних
органів; забезпечення правового супроводу щодо розробки та внесення змін
спрямованих на вдосконалення самоврядності академічного життя, статусу і ролі
Національної академії наук України як самоврядної наукової установи України,
правове забезпечення розробки та прийняття програм державного та суспільного
розвитку, подальша участь наших науковців в розробці щорічних Національних
доповідей Національної академії наук України.
4. Системна робота над забезпеченням Інституту високопрофесійними
науковцями. Омолодження кадрового складу, створення кадрового резерву на
посади директора, його заступників, вченого секретаря та завідувачів відділів.
Залучення до роботи в Інституті наукової молоді через вдосконалення
функціонування роботи аспірантури і докторантури; сприяння отриманню
молодим науковцям грантів на проведення наукових досліджень; систематичне
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заслуховування на засіданні вчених рад наукових повідомлень молодих вчених;
створення умов для кар’єрного їх зростання.
5. Зміцнення матеріально-технічної бази Інституту, проведення модернізації науковоінформаційних фондів, широке використання інтелектуальних технологій.
6. Посилення використання можливостей міжнародної співпраці через
започаткування нових програм двосторонньої співпраці з науковими
академічними центрами та вишами юридичного профілю; розширення практики
укладання прямих угод між Інститутом та іноземними партнерами; розвиток
стажування наукових співробітників в західних наукових центрах та
університетах; активна участь в конкурсах програм ЄС «Горизонт Європа».
7. Посилення координаційних функцій Інституту через участь його
співробітників – академіків та членів-кореспондентів НАПрН України на
координацію наукових досліджень в галузі юридичних наук через НАПрН
України в координаційних бюро якої вони працюють; співпраці з Інститутом
законодавства Верховної Ради України, Національною академією правових наук
України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Київським
університетом права НАН України, Національним юридичним університетом
імені Ярослава Мудрого, юридичними інститутами та факультетами провідних
вишів України. Оновлення договорів про співробітництво та наповнення їх
конкретикою відповідно до викликів та завдань державного розвитку; надання
правової допомоги інститутам системи НАН України в їх діяльності.
8. В контексті інтеграції юридичної науки та освіти започаткування практики
спільної підготовки магістрів та наукових кадрів вищої кваліфікації, активнішого
залучення фахівців Інституту до підготовки та рецензування підручників для
учнів шкіл та студентів вишів з правознавства; рецензування програм з
правознавства середньої освіти; здійснення подальшої кооперації юристівнауковців та освітян з метою проведення спільних наукових полілогів,
конференцій, круглих столів, методологічних семінарів та здійснення спільних
досліджень, написання монографій і підручників, довідкової, енциклопедичної
та науково-популярної літератури з проблем правознавства. Залучення
провідних
науковців –
конституціоналістів
вишів
до
написання
фундаментального наукового видання в 10-ти тт. «Конституційне право
України», яке планується здійснити протягом найближчих п’яти років.
9. В плані розширення інноваційної діяльності та власної інноваційної
інфраструктури слід створити в Інституті госпрозрахункові структури
орієнтовані на комерціалізацію наукових розробок та надання освітніх послуг в
контексті розвитку неформальної освіти. За її результатами передбачити
запровадження видачі дипломів «Доктор філософії Інституту держави і права»,
«Доктор наук Інституту держави і права».
10. Популяризація результатів досліджень Інституту в науковому правовому та
гуманітарному інформаційному просторі через оприлюднення результатів
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досліджень у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science; розвитку баз
персональної бібліометричної, наукометричної та повнотекстової інформації на
веб-сайті Інституту. Досягнення довіри між юридичною академічною
спільнотою та громадськістю, формування позитивного іміджу Інституту та
престижності професії науковця-правознавця у суспільстві через активізацію
його інформаційної діяльності, офіційної комунікації вчених Інституту із ЗМІ,
юридичними зокрема та громадськістю на засадах відкритості та прозорості;
інформування ЗМІ та громадськості про діяльність Інституту, наукові досягнення
його вчених, здобутки юридичної сфери тощо; активне висвітлення на веб-сторінці
Інституту та у Фейсбуці інформації про наукове життя та досягнення.
11. Забезпечення вимогливості щодо дотримання аспірантами, докторантами та
науковими співробітниками принципів академічної доброчесності та етичного
кодексу вченого, створення у 2022 р. при Вченій раді Інституту Етичної комісії,
діяльність якої спрямуватиметься на захист юридичної науки, протидії
псевдонауці, фальсифікації наукових досліджень та організації широкого
обговорення в науковій спільноті випадків плагіату.
12. В процесі підготовки Інституту до зустрічі 75-річчя його заснування вивчити
питання про вдосконалення системи відзнак Інституту, створення музею
Інституту, підготовки та видання «Енциклопедії Інституту держави і права імені
В.М.Корецького Національної академії наук України».
На моє глибоке переконання, нашими спільними цілеспрямованими зусиллями
і наполегливою працею ми здатні зберегти Інститут, його надбання, забезпечити
його поступальний та стабільний розвиток в майбутньому, його гідний внесок в
подальший державотворчий та правотворчий процеси нашої держави.
Глибоко усвідомлюю відповідальність за подальшу долю Інституту. В разі
обрання мене директором розраховую на підтримку кожного співробітника,
всього колективу на спільну співпрацю в ім’я Інституту та юридичної науки
нашої держави.
18.11.2021 р.

О.В. Скрипнюк

