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Засідання Президії НАН України 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р. 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. Шемшученка «Судова влада в Україні: сучасна 

доктрина, механізми та перспективи реалізації»  (Національна академія наук 

України). 

У доповіді та виступах першого віце-президента НАН України академіка 

НАН України А. Наумовця, голови Верховного Суду України кандидата 

юридичних наук Я. Романюка, професора школи права імені Дікінсона 

Університету штату Пенсильванія (США), почесного професора Лондонського 

університету іноземного члена НАН України і НАПрН України члена-

кореспондента Міжнародної академії порівняльного права Уїльяма Е. Батлера, 

члена Президії НАН України, почесного президента Національної академії 

правових наук України академіка НАН України В. Тація, директора Інституту 

законодавства Верховної Ради України члена-кореспондента НАН України 

О. Копиленка, члена Президії НАН України, директора Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академіка НАН України Я. Яцківа висвітлено 

широке коло проблем, пов’язаних з реформуванням судової влади в контексті її 

наближення до загальноєвропейських стандартів.  

Було зауважено, що Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України своїми дослідженнями, активною експертною та консультативною 

участю в сучасному конституційному процесі робить вагомий внесок у наукове 

забезпечення заходів з реформування судової влади в Україні. Інститут формує 

ґрунтовні пропозиції і рекомендації з питань удосконалення відповідного 

законодавства та його застосування в діяльності судових органів.  

Разом з тим процес реалізації судової реформи вимагає додаткових зусиль 

для вдосконалення діяльності судової системи, наукового обґрунтування 

вирішення проблем у цій сфері, зокрема пов’язаних з підвищенням 

ефективності судових органів у захисті прав громадян.  

З цією метою, як підкреслювалося, слід розширити теоретичне 

дослідження актуальних проблем організації і діяльності судової влади, 

забезпечити якісну підготовку експертних висновків з відповідних питань.  

Через це особливого значення набуває співпраця Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України з іншими науковими юридичними 

установами, вищими навчальними закладами та юридичними факультетами 

провідних університетів.  

Президія НАН України високо оцінила ґрунтовний аналіз проблематики і 

результати плідної роботи в цій дуже важливій для держави і суспільства сфері. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx?ffv1=2016&ffv2=270
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Адже ця діяльність спрямована на захист прав і інтересів людини і 

громадянина, надійного правопорядку в країні.  

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 


