
Президія НАН України розглянула 

 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 року 

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.С.Шемшученка «Судова влада в Україні: сучасна 

доктрина, механізми та перспективи реалізації». 

У доповіді та виступах першого віце-президента НАН України 

академіка НАН України А.Г.Наумовця, голови Верховного Суду України 

кандидата юридичних наук Я.М.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 Елліота Батлера, члена Президії НАН України, почесного 

президента Національної академії правових наук України академіка НАН 

України В.Я.Тація, директора Інституту законодавства Верховної Ради 

України члена-кореспондента НАН України О.Л.Копиленка, члена Президії 

НАН України, директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України 

академіка НАН України Я.С.Яцківа висвітлено широке коло проблем, 

пов’язаних із 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 у діяльності судових 

органів. 

Разом із тим процес реалізації судової реформи вимагає додаткових 

зусиль для удосконалення 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 у цій дуже важливій для держави і 

суспільства сфері. Адже ця діяльність спрямована на захист прав і інтересів 

людини і громадянина, надійного правопорядку у країні. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 
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*** 

 

Потім учасники засідання заслухали та обговорили наукові 

повідомлення молодих учених НАН України: 

– провідного наукового співробітника Інституту молекулярної біології 

і генетики НАН України доктора фізико-математичних наук О.О.Броварець 

на тему: «Молекулярні механізми виникнення точкових мутацій в ДНК»; 

– старшого наукового співробітника Інституту проблем міцності 

ім.Г.С.Писаренка НАН України кандидата технічних наук Р.П.Приходька на 

тему: «Прогнозування тривалої міцності та моделювання процесів повзучості 

жароміцних матеріалів»; 

– старшого наукового співробітника Інституту держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України доктора юридичних наук М.М.Шумила 

на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного 

забезпечення в Україні». 

В обговоренні взяли участь перший віце-президент НАН України 

академік НАН України А.Г.Наумовець, член Президії НАН України, 

почесний директор Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН 

України академік НАН України В.Д.Походенко, академік-секретар 

Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України 

В.М.Локтєв, заступник директора Інституту молекулярної біології і генетики 

НАН України член-кореспондент НАН України Д.М.Говорун, голова 

Західного наукового центру НАН України та МОН України, директор 

Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України академік НАН 

України З.Т.Назарчук, академік-секретар Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України, заступник директора Інституту 

електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України академік НАН України 

Л.М.Лобанов, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН 

України, директор Інституту історії України НАН України академік НАН 

України В.А.Смолій, директор Державної установи «Інститут еволюційної 

екології НАН України» академік НАН України В.Г.Радченко. 

Згідно з Порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України 

для виступів на засіданнях Президії НАН України та надання цільового 

фінансування з метою підтримки їх наукових досліджень було прийнято 

рішення схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 

повідомленнях молодих учених Інституту молекулярної біології і генетики 

НАН України, Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України, 

Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, й доручено 

Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України разом із Науково-

організаційним відділом Президії НАН України врахувати результати 

розгляду наукових повідомлень при підготовці проекту постанови Президії 

НАН України «Про відкриття у 2017 році додаткових відомчих тем для 

молодих учених-доповідачів» та передбачити додаткові кошти на ці теми. 
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*** 

 

Крім того, Президія НАН України погодила новий склад редакційної 

колегії журналу «Світогляд»; затвердила скориговані плани підготовки та 

випуску видавничої продукції видавництвами НАН України у 2016 році; 

прийняла рішення про видання у серії «Біобібліографія вчених України»  

книг «Леонід Андрійович Пастур» та «Євген Якович Хруслов»; також було 

розглянуто низку кадрових і організаційних питань та прийнято рішення про 

нагородження відзнаками Національної академії наук України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 

 


