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Відбулись загальні збори Національної академії правових наук 

України 

 

16–17 березня 2017 р. у м. Харкові в приміщенні Національної академії 

правових наук України відбулися засідання президії та щорічні загальні 

збори НАПрН України, на яких було розглянуто важливі питання її 

життєдіяльності – підбиття підсумків роботи в 2016 р., вирішення ряду 

організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2017 р., 

вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН 

України   (Національна академія правових наук України).  

16 березня відбулось засідання президії НАПрН України. Участь у 

засіданні взяли почесний президент НАПрН України В. Тацій, президент 

НАПрН України О. Петришин, перший віце-президент М. Кучерявенко, віце-

президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України 

В. Тихий, головний учений секретар В. Журавель, члени президії, директори 

науково-дослідних інститутів, представники регіональних центрів. На 

засіданні розглянуто низку важливих питань з діяльності Національної 

академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема 

заслухано звіт про основні підсумки діяльності Національної академії 

правових наук України у 2016 р., звіт про витрачання бюджетних коштів 

Національною академією правових наук України у 2016 р., розглянуто та 

схвалено нові редакції Положення про порядок обрання дійсних членів 

(академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Національної 

академії правових наук України та Положення про порядок обрання, 

затвердження на посаді та звільнення директорів науково-дослідних 

інститутів Національної академії правових наук України. Також вирішено 

ряд організаційних та кадрових питань та прийнято відповідні рішення 

президії Національної академії правових наук України.  

Далі проходили засідання відділень НАПрН України <…> Після 

засідання відділень розпочали роботу загальні збори Національної академії 

правових наук України. У роботі загальних зборів взяли участь керівництво 

академії, дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, делегати науково-

дослідних установ НАПрН України, представники Харківської міської ради, 

Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради. 

Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових 

наук України у 2016 р. виступив президент НАПрН України О. Петришин. 
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«В сьогоднішніх складних умовах підвищується наша відповідальність за 

збереження та розвиток академії, її реформування відповідно до потреб часу. 

Необхідно підвищити роль наукових установ академії у науковому 

забезпеченні конституційно-правових реформи, законотворчій діяльності 

Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів та 

гармонізації законодавства України з нормами Європейського Союзу», – 

зазначив у доповіді президент НАПрН України. 

Також розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних 

коштів Національною академією правових наук України у 2016 р. 

<…> Відбулися вибори нових членів академії на 23 вакантні місця (6 

вакансій дійсних членів (академіків) та 17 вакансій членів-кореспондентів), 

на які претендували 86 осіб. 

Вибори в цьому році проходили за новою процедурою, у повній 

відповідності до нової редакції Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та чинного законодавства. Зокрема, вибори за 

кандидатів у дійсні члени (академіки) проходили шляхом відкритого 

голосування. За результатами відкритого голосування було обрано 6 дійсних 

членів (академіків), а за результатами таємного голосування – 11 членів-

кореспондентів. Шість вакансій членів-кореспондентів НАПрН України 

залишились незаповненими. 

Результати голосування 
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