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Я, Устименко Володимир Анатолійович, член-кореспондент НАН України, 

член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, значну частину свого життєвого та творчого шляху 

пройшов у стінах Інституту економіко-правових досліджень НАН України, 

саме так донедавна називався наш Інститут. І з гордістю можу сказати, що 

Інститут наразі має честь бути названим ім’ям першого директора, академіка 

НАН України Валентина Карловича Мамутова. 

Як кандидат на посаду директора та одночасно чинний директор Інституту 

хочу висловити слова подяки колективу наукової установи, адже саме 

талановиті, щирі та самовіддані люди, з якими я працюю пліч о пліч протягом 

багатьох років, без перебільшення є «душею» Інституту. 

Чи можна було б уявити майбутнє нашої установи у не такому вже 

далекому 2014 році, коли через буремні події довелося покидати м. Донецьк та 

м. Луганськ, рятуючи життя співробітників Інституту та членів їх родин? Якби 

кожний з Вас – моїх колег – не солідаризувався у рішенні підтримати Інститут 

у важку годину та особисто мене, навряд чи я мав би можливість звернутися до 

Вас зі своєю програмою та поділитися з Вами своїм баченням подальших 

напрямів розвитку нашого Інституту! 

Попри те, що Інститут зазнав багато матеріальних та кадрових втрат у 

процесі внутрішнього переміщення, варто визнати, що спільними зусиллями 

нам вдалося вистояти і досягти значних результатів за всіма напрямами 

діяльності установи.  

В той же час вважаю за доцільне висловити своє бачення ключових 
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завдань, вирішення яких у найближчій перспективі може створити підґрунтя 

для більшої реалізації потенціалу Інституту та наукових співробітників. 

I. У сфері організації науково-дослідної роботи пропоную 

сконцентрувати зусилля на вирішенні наступних завдань: 

1. Виявлення, підтримка та розвиток нових перспективних напрямів 

наукової діяльності Інституту, комерціалізація отриманих наукових результатів 

за рахунок партнерства з національними та зарубіжними державними та 

приватними структурами, здобуття переваг Інституту у його унікальності серед 

інших науково-дослідних установ.  

2. Консолідація та концентрація матеріальних і людських ресурсів на 

виконання завдань за базовими науковими напрямами Інституту, пов’язаними з 

проведенням фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних 

проблем економіко-правового розвитку з метою отримання нових знань та їх 

практичного використання у галузі економіки та її правового забезпечення. 

3. Гармонізація наукової тематики Інституту з пріоритетами визначеними 

національним законодавством та рамковими документами інших країн, 

міжнародними угодами та конвенціями. 

4. Імплементація новітніх підходів та дослідницьких практик, що 

сприятиме максимізації ефективності наукових досліджень на перетині 

економіки та права. 

5. Посилення діяльності зі співробітництва із закладами вищої освіти, 

зокрема шляхом укладення та реалізації договорів про співробітництво, 

залучення вчених-освітян до розробки наукових тем і проектів Інституту, участі 

у спеціалізованих вчених радах при закладах вищої освіти, забезпечення 

проходження в Інституті студентами практики, публікації спільно з вченими-

освітянами монографій, підручників та навчальних посібників, участі у якості 

наукових консультантів та/або керівників під час підготовки кваліфікаційних 

робіт вчених-освітян. 

6. Розширення напрямів діяльності Інституту у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності, зокрема активізація роботи з реєстрації авторських 
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прав на наукові твори, у тому числі службові. 

II. У сфері збереження та примноження наявного кадрового 

потенціалу Інституту, залучення молодих висококваліфікованих наукових 

кадрів, посилення співпраці з закладами вищої освіти України, 

підвищення ефективності роботи аспірантури та докторантури Інституту, 

забезпечення гендерної рівності та гармонійного розподілу часу 

працівників між роботою та родиною вбачається за доцільне: 

1. Сприяти активній взаємодії співробітників Інституту з науковими 

колективами установ Національної академії наук України за основними 

напрямами наукової діяльності. 

2. Удосконалити систему підвищення професійної кваліфікації та сприяти 

здобуттю наукових ступенів та вчених звань співробітниками Інституту. 

3. Сприяти активному міжнародному співробітництву, участі у виконанні 

спільних наукових проектів і грантів, роботі за кордоном, у тому числі за 

запрошеннями органів влади, наукових установ, закладів вищої освіти та інших 

організацій, стажуванню у провідних наукових центрах України та світу з 

основних напрямів наукової діяльності Інституту. 

4. Сприяти залученню аспірантів, докторантів і молодих учених до участі в 

міжнародних наукових та науково-практичних заходах, використовувати творчі 

зв’язки з випускниками аспірантури та докторантури Інституту, які працюють у 

вітчизняних та закордонних наукових центрах та установах. 

5. Підтримувати найбільш перспективні наукові напрями діяльності 

Інституту. 

6. Удосконалити практику проведення конкурсів наукових робіт студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених, що проводяться  Інститутом, 

забезпечити матеріальне заохочення переможців. 

7. Сприяти участі наукових співробітників Інституту в експертних радах, 

комітетах, спеціалізованих вчених радах, редакціях вітчизняних та закордонних 

наукових видань. 

8. Сприяти створенню привабливих умов організації та оплати праці для 
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наукових співробітників Інституту, особливо молодих учених. 

9. Сприяти вирішенню побутових проблем науковців Інституту, 

насамперед житлових. 

10. Сприяти активізації роботи аспірантури та докторантури Інституту, 

здійснювати постійну роботу з вдосконалення навчальних програм аспірантів 

та докторантів. 

11. Вживати заходи, спрямовані на протидію та унеможливлення ґендерної 

дискримінації в Інституті. 

12. Забезпечити рівні професійні можливості для всіх науковців Інституту 

на основі гендерної рівності. 

13. Сприяти мотивації ефективної трудової діяльності та оптимізації 

повноважень науковців Інституту для забезпечення гармонійного розподілу 

часу між роботою та родиною. 

ІІІ. У сфері підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів, що спрямовуються на фінансування наукової̈ діяльності, 

диверсифікації̈ джерел фінансування досліджень, подальшого зростання 

частки науково-дослідних робіт на конкурсних і програмно-цільових 

засадах вбачається за доцільне: 

1. Забезпечити реалізацію заходів з належного утримання та ремонту 

приміщень Інституту. 

2. Сприяти збільшенню частки надходжень до спеціального фонду 

бюджету Інституту. 

3. Створити передумови для розширення госпдоговірної тематики та 

надання науково-експертних послуг на замовлення органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання; 

4. Забезпечити подальше зростання частки науково-дослідних робіт, які 

виконуються на конкурсних і програмно-цільових засадах. 

IV. У сфері інтеграції у міжнародне наукове співтовариство, 

міжнародного наукового співробітництва Інституту вбачається за 

доцільне: 
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1. Розширити мережу наукових зв’язків Інституту з науковими установами 

сусідніх країн–членів ЄС з метою спільної підготовки та реалізації проектів в 

рамках наукових програм ЄС, Вишеградської групи, програм добросусідства, а 

також програми «ГОРИЗОНТ 2020». 

2. Забезпечити участь Інституту у діяльності міжнародних наукових 

співтовариств та міжнародних організацій, які координують 

мультидисциплінарні дослідження у сфері економіки та права; 

3. Розвивати наукове співробітництво із академічними установами країн 

СНД. 

4. Активізувати участь молодих вчених у міжнародних програмах 

академічної мобільності. 

5. Забезпечити фінансову підтримку участі науковців у міжнародних 

конференціях, відрядження працівників Інституту в закордонні наукові 

установи-партнери та прийом іноземних вчених з цих наукових установ. 

6. Розвивати зв’язки з науковою діаспорою, в тому числі шляхом 

започаткування та підтримки спеціальних проектів.  

V. У сфері активізації науково-експертної̈ діяльності, налагодження 

тісної взаємодії з органами влади, суб’єктами господарювання та 

громадським сектором, висвітлення та популяризації результатів 

досліджень Інституту у засобах масової інформації, підвищення престижу 

наукової праці у широких колах суспільства, органах влади усіх рівнів 

вбачається за доцільне: 

1. Активізувати науково-консультативне забезпечення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, забезпечити участь науковців 

Інституту у роботі їх дорадчих органів. 

2. Забезпечити подальший розвиток Центру з підготовки незалежних 

експертиз у сфері права та економіки Інституту та Центру перспективних 

досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки. 

3. Забезпечити подальшу роботу Наукової Ради з економіко-правових 

проблем розвитку міст України Інституту з акцентуванням уваги на інтеграції 
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науки та практики та розробки науково-методичного інструментарію для 

вирішення актуальних проблем економічного розвитку міст; 

4. Здійснювати науково-консультативний супровід діяльності 

Конституційного Суду України, Верховного Суду. 

5. Систематично наповнювати актуальною інформацією веб-сайт 

Інституту, у тому числі шляхом розміщення наукових видань Інституту в 

електронному форматі для забезпечення відкритого доступу до наукових праць 

Інституту та інформацією про науковців Інституту у контексті останніх 

найважливіших робіт та здобутків; 

6. Збільшити кількість аналітичних, публіцистичних, просвітницьких 

статей як у друкованих, так і електронних ЗМІ, інтерв’ю на радіо та 

телеканалах з актуальних питань економіки та права. 

7. Сприяти проведенню круглих столів, семінарів та науково-практичних 

конференцій, у тому числі в межах міжнародного співробітництва, з метою 

апробації результатів досліджень Інституту. 

VІ. У сфері підвищення рівня видавничої діяльності Інституту, 

використання інформаційних технологій, інформаційно-аналітичного 

забезпечення наукових досліджень вбачається за доцільне: 

1. Забезпечити збільшення кількості англомовних публікацій у 

періодичних наукових виданнях Інституту. 

2. Здійснити підготовку та забезпечити входження періодичних наукових 

видань Інституту до таких міжнародних наукометричних баз даних, як Scopus 

або Web of Science. 

3. Продовжити практику підготовки монографій за результатами 

виконання науково-дослідних робіт фундаментальної та прикладної тематики. 

4. Розвивати практику підготовки спільних із зарубіжними установами – 

партнерами англомовних колективних монографій та видання їх за кордоном. 

5. Сприяти збільшенню кількості та якості наукових публікацій 

співробітників Інституту у виданнях, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах, забезпечити представлення найважливіших публікацій 
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на англійській мові;  

6. Сприяти забезпеченню надання фінансової підтримки у здійсненні 

зарубіжних публікацій шляхом повного або часткового покриття витрат 

науковців Інституту за публікацію у міжнародних фахових виданнях. 

7. Забезпечити наукових працівників постійним доступом до міжнародних 

баз наукової інформації та електронних науково-інформаційних продуктів із 

використанням можливостей загальноакадемічного мережевого доступу до 

таких ресурсів. 

 

Усвідомлюю всю складність роботи в сучасних умовах, але вірю в успіх, 

оскільки сподіваюся і розраховую на підтримку колективу Інституту.  

У своїй діяльності керуюсь і буду керуватись принципами людяності, 

чесності, порядності, демократичності, поваги до думок інших і вміння їх 

враховувати заради спільної мети! 

 


