
Президія НАН України розглянула 

 

 

 

На черговому засіданні Президії HAH України 26 червня 2013 року члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

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

академіка НАН України Ю.С.Шемшученка «Наукові засади конституційної 

реформи в Україні». 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, постійний 

представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України член-

кореспондент Національної академії правових наук України А.О.Селіванов, 

директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 

України А.В.Єрмолаєв, декан юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка доктор юридичних наук 

І.С.Гриценко, керівник управління по зв’язках з органами державної влади та з 

міжнародними організаціями Національної академії правових наук України 

академік Національної академії правових наук України О.В.Скрипнюк.  

У доповіді та виступах під час обговорення було порушено важливі 

питання наукового забезпечення процесу конституційного реформування в 

Україні.  

Підкреслювалося, що установи та провідні вчені НАН України широко 

задіяні у цьому процесі, зокрема шляхом активної участі у діяльності 

Конституційної Асамблеї.  

Ця робота здійснюється у тісній співпраці з органами державної влади, 

громадськими організаціями та науково-експертним середовищем. Результатом 

зазначеної роботи стали вагомі теоретичні напрацювання та конкретні 

пропозиції щодо оновлення Основного Закону України в частині засад 

конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, народовладдя, 

організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою тощо. 

Відзначалося, що необхідно посилити взаємодію Інституту держави і 

права ім.В.М.Корецького НАН України, установ соціогуманітарного профілю 

Академії з іншими провідними науковими організаціями, насамперед 

Національної академії правових наук України та вищими навчальними 

закладами, у наданні науково-експертної допомоги Конституційній Асамблеї в 

ході підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України».  

Президія НАН України прийняла відповідний проект постанови. 

 

 

 

 



*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про оголошення 

чергового конкурсу в рамках співробітництва НАН України та Російського 

фонду фундаментальних досліджень; про створення робочої групи з підготовки 

спільного засідання Президії НАН України та Колегії Міністерства освіти і 

науки України; про заходи з реалізації пропозицій та зауважень, висловлених на 

Загальних зборах НАН України 18 квітня 2013 р.; про створення Національної 

комісії з питань Червоної книги України; про підготовку російсько-українського 

симпозіуму з проблем розвитку атомної енергетики; також було розглянуто 

низку кадрових питань, прийнято рішення про нагородження відзнаками 

Національної академії наук України.  
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