
25 червня 2015 р. відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Конституція і виборчий процес в Україні», присвячена 19 
річниці прийняття Конституції України.  

Конференція була організована Інститутом держави і права                    
ім. В. М. Корецького НАН України спільно з Конституційним Судом 
України, Фондом ім. К. Скубішевського (Республіка Польща), Київським 
університетом права НАН України та юридичною фірмою «Салком» з метою 
проведення фахової наукової дискусії з питань оновлення чинної Конституції 
України, удосконалення виборчого законодавства тощо.  

У заході взяли участь представники органів влади, відомі науковці та 
викладачі вищих навчальних закладів, а також провідні фахівці з виборчого 
права і виборчого процесу з Республіки Польща. 

Із вступними словами виступили віце-президент НАН України академік 
НАН України С. Пирожков, Голова Конституційного Суду України академік 
НАПрН України Ю. Баулін та академік-секретар Відділення історії, філософії 
та права НАН України академік НАН України В. Смолій.  

З науковими доповідями виступили директор Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України академік НАН України Ю. Шемшученко, 
перший віце-президент НАПрН України академік НАПрН України                      
О. Петришин, директор Інституту законодавства Верховної Ради України 
член-кореспондент НАН України О. Копиленко, професор кафедри 
конституційного права Київського національного університету                          
ім. Т. Шевченка доктор юридичних наук, професор О. Марцеляк, головний 
науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України член-кореспондент НАПрН України Є. Кубко, провідний науковий 
співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
академік НАПрН України О. Скрипнюк та ін.  

Польські експерти – колишній голова польського Конституційного 
трибуналу, проректор Університету Лазарскєго (Варшава) Є. Стемпєнь, 
керівник Центру міжнародної безпеки і стратегічних досліджень Інституту 
політичних досліджень Польської академії наук, викладач Collegium Civitas 
доктор соціологічних наук, професор А. Камінські, науковий співробітник 
Університету «Вроцлавська політехніка» доктор політичних наук З. Ілскі та 
заступник голови Фонду ім. К. Скубішевського кандидат наук з інформатики 
М. Скубішевскі обговорили проблеми місцевого самоврядування і 
децентралізації, зміни в Конституції для країн-членів ЄС, особливості 
виборчої системи в Україні.  

Під час конференції були висвітлені питання конституційного права, 
конституційної регламентації виборів, напрями вдосконалення 



конституційного процесу, виборчі системи та критерії їх обрання, шляхи 
вдосконалення національного законодавства про вибори, модернізації 
діяльності ЦВК і виборчих комісій різних рівнів, проблеми застосування 
законодавства про вибори, вплив суб’єктів виборчого процесу на результати 
виборів, специфіки організації та проведення місцевих виборів, міжнародних 
виборчих стандартів та їх імплементації в законодавство України. За 
результатами конференції буде видано збірку матеріалів (Міжнародна 
науково-практична конференція «Конституція і виборчий процес в 
Україні» // Національна академія наук України (http://goo.gl/psgsfM). – 
2015. – 30.06). 
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