
ЗАСІДАННЯ П Р Е З И Д І Ї АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

19 березня 1998 р. у м. Харкові відбулось засідання Пре-
зидії Академії правових наук України. 

З першого питання «Про обговорення звітної доповіді про 
діяльність Академії правових наук України у 1997 р. та 
перспективи її діяльності на майбутнє» виступив президент 
Академії, академік НАН та АПрН України В. Тацій. В об-
говоренні прийняли участь академіки В. Сташис, Ю. Гроше-
вий, М. Цвік, А. Закалюк, В. Коновалова, член-кореспондэнт 
М. Сібільов. Президія Академії схвалила в цілому звітну до-
повідь та доручи'ла виступити з нею на Загальних зборах 
Академії президенту Академії В. Тацію. 

На засіданні Президії було заслухано інформацію прези-
дента Академії В. Я. Тація щодо створення в АПрН відді-
лення правових та політологічних проблем державотворення. 
По результатам обговорення зазначеного питання було прий-
нято рішення про необхідність підготовки проекту Указу Пре-
зидента України про розширення складу Академії та ство-
рення окремого відділення правових та політологічних проб-
лем державотворення і внесення проекту зазначеного Указу 
для обговорення на Загальних зборах Академії. 

З інформацією про створення при Науково-дослідному 
інституті вивчення проблем злочинності тимчасового твор-
чого колективу по роботі над темою «Порівняльно-правовпй 
аналіз законодавства європейських держав та США, що ре-
гулює боротьбу з організованою злочинністю» виступив ака-
демік Ю. Грошевий. В обговоренні зазначеного питання взяли 
участь директор НД1ВПЗ, члеи-корссгіондент В. Борисов та 
заступник директора Н Д І В П З з наукової роботи професор 
В. Зеленецький. 

Членами Президії Академії було обговорено питання про 
висунення роботи «Система інформаційно-аналітичного забез-
печення законотворчої та правозастосовної діяльності» на 
здобуття державної премії України в галузі науки і техніки 
1998 р. Президент Академії В. Тацій відзначив, що подана 
робота спрямована на вирішення завдань удосконалення за-
конотворчого процесу, становлення правової інформаційної 
системи України, дозволяє підвищити оперативність, якість 
розробки та доведення законів та підзакону актів до широ-
кого кола користувачів в Україні та за її межами. У своїх 
виступах члени Президії підтримали пропозицію про вису-
нення запропонованої роботи на здобуття Державної премії 
України в галузі науки і техніки 1998 року. 

На засіданні Президії були також заслухані питання про 
основні напрямки наукових досліджень в галузі держави 
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і права на 1998—2000 роки (доповідав академік Ю. Гроше-
вий), про затвердження Зведеного плану науково-дослідних 
робіт, що виконуються АГІрН України в 1998 р. (доповідав 
академік Ю. Грошевий) , про підтримку пропозиції Київсь-
кого регіонального центру Академії щодо представлення ака-
деміка А. З а к а л ю к а до почесного звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» доповідав президент Академії , ака-
демік В. Тацїй) , про продовження повноважень Президії Ака-
демії (доповідав президент Академії , академік В. Тацін) , та 
про фінансування у 1998 р. тимчасового творчого колективу 
по роботі над темою «Наукове обгрунтування створення дер-
жавної автоматизованої системи кримінологічної інформації 
( Д А С К І ) » (доповідав академік Ю. Грошевий) . 

А. Гетьман, начальник управління планування 
та координації правових досліджень АПрН 
України 

Н А Ш І Ю В І Л Я Р И 

* * * 

Виповнилося 60 років від дня народження Віктора Федо-
ровича Погорілка — одного з найбільш відомих фахівців 
у галузі конституційного права, члена-кореспондента Акаде-
мії правових наук України, доктора юридичних наук, профе-
сора. 

В. Ф. Погорілко народився 12 серпня 1938 р. в с. Мари-
нівка Донецької області. У 1963 р. закінчив юридичний фа-
культет Київського держуніверситету. З 1963 по 1966 p.p. пра-
цював в органах прокуратури Вінницької області, з 1966 по 
1969 p.p. навчався в аспірантурі при Інституті держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького НАН України, а потім працював 
молодшим науковим співробітником цього Інституту. З 1973 р. 
працював старшим викладачем, доцентом, професором, заві-
дувачем кафедри у Вищій партійній школі, а потім у Інсти-
туті політології і соціального управління. З 1 жовтня 1991 р. 
працює завідувачем відділу законотворчості , а потім відділу 
конституційного права, проблем законотворчості і місцевого 
самоврядування. 

В. Ф. Погорілко в 1970 р. захистив кандидатську, 
а в 1978 р. докторську дисертацію. З 1989 р. — професор. 
Ним опубліковано біля 200 наукових праць, з них 12 колек-
тивних і індивідуальних монографій, серед яких: «Господарсь-
ко-організаторська діяльність місцевих Р а д народних депута-
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