
Президія НАН України розглянула 

 

Перед початком чергового засідання Президії НАН України 11 травня 

2011 року академік НАН України Б.Є.Патон вручив державні і урядові 

нагороди групі співробітників установ НАН України.  

 

Голова профспілки НАН України А.І.Широков передав академіку НАН 

України Б.Є.Патону Відзнаку ЦК профспілки працівників НАН України               

«За профспілкову діяльність» з нагоди 20-ї річниці профспілкової організації 

Академії. 

 

*** 
 

Учасники засідання заслухали й обговорили доповідь директора 

Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України  академіка  НАН 

України Ю.С.Шемшученка про наукову та науково-організаційну діяльність 

установи. 

У виступах президента НАН України академіка НАН України 

Б.Є.Патона, директора Інституту соціології НАН України академіка НАН 

України В.М.Ворони, народного депутата України, першого заступника 

голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики члена-

кореспондента Національної академії правових наук України С.М.Гусарова, 

радника Президента України – керівника Головного управління з питань 

конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України 

кандидата юридичних наук М.І.Ставнійчук, першого заступника міністра 

юстиції України І.І.Ємельянової, директора Інституту законодавства 

Верховної Ради України члена-кореспондента НАН України, академіка 

Національної академії правових наук України О.Л.Копиленка було зазначено, 

що Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України належить до 

числа найбільш продуктивних установ Секції суспільних і гуманітарних наук 

НАН України за рівнем і суспільною значимістю теоретичних та прикладних 

досліджень, ефективністю їх впровадження в практику державотворення і 

правотворення в Україні. 

Доповідь директора інституту академіка НАН України 

Ю.С.Шемшученка та виступи в її обговоренні засвідчили вагомі здобутки 

установи та ґрунтовний характер отриманих теоретичних і практичних 

результатів.  

Ці результати мають суттєве значення для становлення демократичної 

моделі політичної системи України та сучасної конкурентної влади, 

утвердження принципу верховенства права, сильного самоврядування, 

ефективного державного менеджменту. 

Було відзначено також активне залучення Інституту держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України до процесу конституційної, 

адміністративної і судової реформ, вдосконалення інвестиційного та 

інноваційного законодавства України, а також до забезпечення роботи 

нещодавно створеної Указом Президента України Науково-експертної групи 

з підготовки Конституційної Асамблеї. 

Водночас було зауважено, що інституту слід активізувати роботу з 

підготовки аналітичних та прогностичних доповідей, концепцій і 



законопроектів для забезпечення діяльності органів законодавчої, виконавчої 

та судової влади, а також з посилення його впливу на прийняття відповідних 

рішень. Досягти цього нелегко, але це завдання має бути реалізоване в 

інтересах вітчизняної науки і нашої держави. В установи є значні резерви для 

застосування нових алгоритмів і моделей впровадження своїх напрацювань у 

роботу владних структур, в розвиток правової системи України, правової 

свідомості та правової культури громадян України. 

Серед зауважень на адресу інституту було висловлено побажання 

якнайшвидше розпочати роботу новоствореного відділу космічного права, а 

також звернути увагу на необхідність підготовки достатньої кількості 

докторів наук. 

У цілому Президія НАН України схвалила діяльність Інституту 

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

 

*** 
 

Далі учасники засідання заслухали та обговорили доповідь віце-

президента НАН України академіка НАН України А.Г.Наумовця про 

результати виконання науково-технічних проектів установ НАН України у 

2010 році. 

В обговоренні взяли участь академіки НАН України Б.Є.Патон, віце-

президент НАН України академік НАН України В.М.Геєць, академік-

секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, 

директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академік НАН 

України С.В.Комісаренко. 

Взявши до уваги інформацію, викладену у доповіді, Президія НАН 

України доручила головам секцій НАН України академікам НАН України 

А.Г.Наумовцю, В.М.Гейцю та В.Д.Походенку підготувати конкретні 

пропозиції щодо активізації інноваційної діяльності в установах НАН 

України. 

 

*** 
 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про 

підготовку матеріалів до спільного засідання Президії Національної академії 

наук України і Президії Російської академії наук 14 червня 2011 р. у Москві; 

про увічнення пам’яті академіка НАН України П.Г.Костюка; про 

представлення до відзначення нагородами Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України працівників Інституту надтвердих матеріалів 

ім.В.М.Бакуля НАН України з нагоди 50-річчя від дня заснування установи; 

про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих 

показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні 

об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року 

Національної академії наук України» в 2010 році; про організаційні питання 

забезпечення розвитку досліджень у галузі моніторингу біорізноманіття в 

умовах мегаполісу; також було прийнято рішення про нагородження 

працівників установ Національної академії наук України. 

 

Секретаріат Президії НАН України 


