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 75-річчя члена-кореспондента 
НАН України Є.Р. БЕРШЕДИ 

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, член-кореспондент НАН України Євген Ро-
манович Бершеда народився 3 вересня 1945 р. у Києві. У 1967 р. 
закінчив Київський інститут народного господарства (нині — 
Київський національний економічний університет ім. В. Геть-
мана). Захистив кандидатську (1970) та докторську (1983) 
дисертації. Після захисту докторської дисертації Є.Р. Бершеду 
було запрошено на роботу до Ради з вивчення продуктивних 
сил України АН України, де він працював до 1992 р. заступни-
ком голови. В 1993 р. став помічником Президента України з 
питань науки. У 1994 р. очолив відділ стратегічного плануван-
ня та координації політики національної безпеки Ради націо-
нальної безпеки при Президентові України, з 1996 р. — перший 
помічник секретаря РНБО України. Брав безпосередню участь 
у підготовці європейської та євроатлантичної стратегії України.

З 1998 р. — на дипломатичній роботі: перший заступник міні-
стра МЗС України, Надзвичайний і Повноважний Посол Украї-
ни у Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні, Алжирській 
Республіці, Королівстві Бельгія, Великому Герцогстві Люксем-
бург; постійний представник України при Відділенні ООН та 
інших міжнародних організаціях у Женеві, при Конференції 
з роззброєння у Женеві. Був одним з ініціаторів налагоджен-
ня співпраці НАН України з науковими й освітніми центрами 
Швейцарії, Франції, Бельгії, Європейською організацією ядер-
них досліджень (CERN), ініціював увічнення пам’яті видатних 
українців у країнах Європи, встановлення меморіальних дощок 
на честь перших дипломатичних установ УНР та Української 
Держави в Берні та Брюсселі. З 2011 р. працює в Інституті за-
конодавства Верховної Ради України, нині — в.о. директора.

Є.Р. Бершеда — відомий учений-економіст, автор кількох со-
тень наукових праць. Сфера його наукових інтересів охоплює 
фундаментальні проблеми законодавчого забезпечення пріо-
ритетних сфер суспільних відносин, національної безпеки, ін-
вестиційної політики, євроінтеграції.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, 
медаллю «За працю і звитягу», офіцерським хрестом «За заслу-
ги» (Польща), Почесною грамотою Верховної Ради України.


