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ШЕМШУЧÉНКО Юрій Сергійо
вич (14 груд. 1935, м. Глухів Сумської 
обл.) – акад.-секретар від-ня екол., госп. 
та агр. права, дійсний член (акад.) НАН 
України та НАПрН України.

У 1962 закінчив юрид. ф-т Київ. 
держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (тепер – 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). 
У 1962–66 працював помічником про-
курора, прокурором району в Сумській 
обл. Протягом 1966–69 навчався в ас-
пірантурі при Ін-ті держави і права АН 
УРСР (тепер – Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України), 
після закінчення якої залишився у цьо-
му ж навч. закладі: з 1972 – ст. наук. 
співробітник, з 1979 – зав. відділу, а з 
1988 – директор Ін-ту.

У 1970 захистив дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. н. на тему: 
«Прокурорський нагляд за законністю 
в діяльності виконкомів місцевих Рад» 
(спеціальність 12.00.02), у 1979 – дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. н. на 
тему: «Організаційно-правові пробле-
ми державного управління охороною 
навколишнього середовища в СРСР» 
(спеціальність 12.00.02, тепер – 12.00.07). 
Вчене звання проф. присвоєно у 1985. 
Обраний дійсним членом (акад.) НАН 
України у 1992, дійсним членом (акад.) 
Академії прав. наук України (тепер – 
НАПрН України) у 1993.

Ф а х і в е ц ь 
у галузі кон-
ституційного 
права, держ. 
у п р а вл і н н я , 
екол., агр. і кос-
мічного права. 
Опублікував 
понад 900 наук. 
праць, з них 35 
індивідуальних 
і колективних 
монографій, серед яких: «Правовые 
проблемы экологии» (1989), багатотом-
ник «Антологія української юридичної 
думки: у 10 т.» (1998, у співавт.), «Укра-
їнський парламентаризм: минуле і су-
часне» (1999, у співавт.), «Юридична 
енциклопедія: в 6 т.» (головний ред.), 
«Конституція України: Науково-прак-
тичний коментар» (2003), «Земельний 
кодекс України: Коментар» (2003), «Те-
оретические проблемы гармонизации 
законодательства Украины с европей-
ским правом. Проблемы гармонизации 
законодательства Украины и стран 
Европы» (2003), «До проблеми форму-
вання законодавчої політики в Укра-
їні» (2005), «Земельний кодекс Украї-
ни: Науково-практичний коментар» 
(2004), «Порівняльне правознавство 
у системі юридичних наук: проблеми 
методології» (2006), «Великий енци-
клопедичний юридичний словник» 
(2007), «Гендерні паритети в умовах 
трансформації суспільства» (2007, 
у співавт.), «Кодифікація законодавства 
України: теорія, методологія, техніка» 
(2007, у співавт.), підручники «Еколо-
гічне право України: Академічний 
курс» (2008, 2-ге вид., у співавт.), «Кос-
мічне право» (2012).
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ШеМШученко юрій сергійович

Входив до складу Конституційної 
комісії ВРУ і робочої групи із розробки 
проекту КУ 1996, а також був членом 
Комісії з підготовки змін до КУ та ін. 
законопроектів (2000) та Нац. консти-
туційної ради (2008), Конституційної 
Асамблеї (2012–14). З 2015 активно 
працює у складі Конституційної комісії 
щодо внесення змін і доповнень до КУ. 
Протягом десяти років (1994–2004) 
очолював Комісію з питань громадян-
ства при Президентові України. Є чле-
ном Секції сусп. наук Комітету з Держ. 
премій України в галузі науки і техніки 
(з 1993).

Брав участь у розробленні проектів 
ЗУ «Про наукову і науково-дослідну ді-
яльність», «Про мисливське господар-
ство та полювання», «Про енергозбере-
ження» та ін. Президент Укр. асоціації 
політологів (1991–94), член Конститу-
ційної комісії України (1990–93), голова 
Комісії при Президентові України з пи-
тань громадянства (1994–2005). Акад. 
Укр. академії політ. наук (з 1995). Екс-
перт Ради Європи з екол. права (з 1993). 
Головний ред. журн. «Правова держа-
ва», «Держава і право» та ін.

Є експертом Ради Європи, членом 
Міжнар. арбітражного суду, Міжнар. 
ради з права навколишнього середови-
ща, Комісії екол. права Міжнар. союзу 
захисту природи, почесним членом 
Ін-ту прав. досліджень Польської АН, 
членом Міжнар. академії порівняль-
ного права, був учасником багатьох 
міжнар. наук. конференцій, членом 
делегації України на сесіях Генераль-
ної Асамблеї ООН. З 1998 очолює 
Міжнар. центр космічного права НАН 
України.

Голова Спеціалізованої вченої ради 
із захисту дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра н. при Ін-ті. Особисто підготу-
вав понад 30 д-рів і канд. юрид. н., 
ініціював утворення нового навч. за-
кладу – Київського ун-ту права НАН 
України і був 10 років його ректором 
(1995–2005), з 2006 – почесний ректор.

Заслужений діяч науки і техніки 
України (1995). Нагороджений орденом 
князя Ярослава Мудрого III ст. (2009), 
IV ст. (2006), V ст. (1999), орденом «За 
заслуги» III ст. (2010), орденом Володи-
мира Монамаха (2015), Почесною гра-
мотою ВРУ (2002), Почесною грамотою 
КМУ (2003), відзнакою НАН України 
«За підготовку наукової зміни» (2015), 
медаллю НАПрН України (2015), від-
знакою КСУ (2015). Лауреат Премії 
ім. Ярослава Мудрого «За підготовку 
і видання підручників для студентів 
юридичних спеціальностей вищих за-
кладів освіти» (2014), держ. премії 
України в галузі науки і техніки 2004 – 
за багатотомну наук. працю «Юридична 
енциклопедія» (у складі колективу).

А. П. Гетьман.


