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Відбулись урочисті загальні збори Національної академії правових 

наук України з нагоди 25-річчя 

29 вересня відбулись урочисті збори Національної академії правових 

наук України з нагоди 25-річчя з дня заснування. Участь в урочистих заходах 

взяв Президент України П. Порошенко  (Національна академія правових наук 

України). 
 

 
 

У роботі загальних зборів НАПрН України також взяли участь Глава 

Адміністрації Президента І. Райнін, заступник Керівника Апарату Верховної 

Ради України – керівник Головного юридичного управління М. Теплюк, 

голова Харківської обласної державної адміністрації Ю. Світлична, депутат 

Харківської обласної ради М. Титов, секретар Харківської міської ради 

О. Новак, голова Північно-Східного центру Національної академії наук 

України та Міністерства освіти і науки України В. Семиноженко, народний 

депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань 

гендерної рівності Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин І. Луценко, представники 

державних органів, галузевих академій наук, члени та співробітники 

НАПрНУ та ін. 

«Харківщина – лідер у галузі освіти й науки, один із найпотужніших 

юридичних наукових центрів. І тому невипадково, що ініціатива створення 

вищої галузевої наукової установи, яка об’єднала правову науку всієї 

держави, зародилася саме тут», – відзначив Президент. Він підкреслив, що 

становлення Академії правових наук України співпало з початком 

відтворення незалежності України. Фахівці Академії відіграли провідну роль 

у формуванні наукових засад національної правової системи. 

Президент відзначив роль Національної академії правових наук України 

в формуванні наукових засад національної правової системи: «Усі ці роки ви 
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забезпечували експертний супровід розробки й прийняття законодавства 

незалежної України. Науковці Академії склали основу робочих груп з 

розробки Конституції України 1996 року, найважливіших нормативно-

правових актів та кодексів, які зараз становлять базу сучасного 

національного законодавства. Я хотів би подякувати за те, що ви зараз 

щільно співпрацюєте з Офісом Ради Європи в Україні та Управлінням 

Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців». 

«За 25 років науковці академії забезпечили розвиток правової доктрини 

та національного законодавства. Стратегія європейської та євроатлантичної 

інтеграції, яка зумовлює докорінне реформування всіх сфер суспільного 

життя, відкриває перед академією нові горизонти для подальших досліджень, 

наукових досягнень та творчих здобутків. Хочу наголосити як людина, яка 

брала безпосередню участь у підготовці Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом, цей документ – просто план дій, і юридична частина там 

надзвичайно важлива. І ваш розум, ваша практика, ваші зусилля конче 

потрібні для імплементації угоди в національне законодавство», – підкреслив 

Президент. 

Завершуючи промову Президент зазначив: «Боротьба за законність і 

справедливість – це сенс роботи кожного з присутніх у цій залі. Я твердо 

переконаний, що всі ми разом змінимо Україну на краще і забезпечимо 

незворотність цих змін». 

З нагоди 25-річчя заснування Національної академії правових наук 

Президент відзначив високими державними нагородами та присвоїв почесні 

звання провідним науковцям Академії. 

Так, Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня відзначено Тація 

Василя Яковича – почесного президента НАПрН України, ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, дійсного 

члена (академіка) НАН України та НАПрН України, орденом князя Ярослава 

Мудрого V ступеня відзначено Битяка Юрія Прокоповича, академіка-

секретаря відділення державно-правових наук i міжнародного права НАПрН 

України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, орденом «За заслуги» 

III ступеня нагороджено Журавля Володимира Андрійовича – головного 

ученого секретаря НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН 

України, Гончаренка Володимира Дмитровича – академіка-секретаря 

відділення теорії та історії держави і права, дійсного члена (академіка) 

НАПрН України, орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено Орлюк 

Олену Павлівну – директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАПрН України, 

Серьогіну Світлану Григорівну – директора Науково-дослідного інституту 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, 

члена-кореспондента НАПрН України. Почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України» присвоєно Довганю Олександру Дмитровичу – 

першому заступникові директора Науково-дослідного інституту інформатики 

і права НАПрН України, доктору юридичних наук, старшому науковому 

співробітникові, Капліній Оксані Володимирівні – члену-кореспонденту 



НАПрН України, завідувачеві кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктору 

юридичних наук, професору, Кохановській Олені Велеонінівні – в. о. 

академіка-секретаря відділення цивільно-правових наук НАПрН України, 

члену-кореспонденту НАПрН України, доктору юридичних наук, професору, 

Музиці Анатолію Ананійовичу – члену-кореспонденту НАПрН України, 

доктору юридичних наук, професору. Почесне звання «Заслужений юрист 

України» присвоєно Бобковій Антоніні Григоріївні керівнику Донецького 

регіонального наукового центру НАПрН України, дійсному члену 

(академіку) НАПрН України та Яковлєву Андрію Анатолійовичу – 

заступнику головного ученого секретаря НАПрН України. 

Зі словами вдячності за увагу до Академії та її науковців виступили 

почесний президент Національної академії правових наук України, ректор 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В. Тацій та 

президент Національної академії правових наук України О. Петришин. 

Привітали Академію з 25-річчям та вручили високі нагороди її членам та 

співробітникам наукових установ представники вищих органів державної 

влади, судових та правоохоронних органів, наукових на навчальних установ. 

Зокрема, від Верховної Ради України оголосив привітання заступник 

Керівника Апарату Верховної Ради України – керівник Головного 

юридичного управління Теплюк М., від Конституційного Суду України – 

суддя Конституційного Суду України Лемак В., від Верховного Суду – 

голова Апеляційного суду Харківської області Колтунова А., від 

Генерального прокурора України – перший заступник прокурора Харківської 

області Степанов А., від Служби безпеки України – заступник начальника 

управління Служби безпеки України в Харківській області Рябуха Ю., від 

Харківської обласної ради – депутат Ради Тітов М., від Харківської міської 

ради та її Голови – секретар Харківської міської ради Новак О., від 

Національної академії наук України – голова Північно-Східного наукового 

центру НАН України, академік НАН Семиноженко В., від Національної 

академії педагогічних наук України – президент, академік НАН України 

Кремень В., від Національної академії мистецтв України – перший віце-

президент Яковлєв М., від Союзу юристів України та Харківської обласної 

організації Союзу юристів України – голова Ради Харківської обласної 

організації Кривобок В. та ін. 

 


