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ПЕРСОНАЛІЇ 

 

 

ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ УКРАЇНИ З ЮВІЛЕЯМИ 
 

 

КОМАРОВА Вячеслава Васильовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 1 січня 1950 р. у м. Комсомольську Донецької обл. 

У 1976 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Націона-

льний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1976 р. по 

1979 р. навчався в аспірантурі, і відтоді працює у цьому навчальному 

закладі. З 1982 р. – завідувач кафедри цивільного процесу. З 1988 р. 

обіймав посаду проректора з навчальної роботи, а з 2005 р. і донині – 

проректор з навчально-методичної роботи Національного юридично-

го університету імені Ярослава Мудрого. 

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-

пеня кандидата юридичних наук на тему: «Метод правового регу-

лювання цивільних процесуальних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Вчене зван-

ня професора присвоєно у 1990 р. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом, у 2004 р. – 

дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України. 

Напрями наукових досліджень – теоретичні проблеми цивільного процесу, госпо-

дарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу. Опублікував 

понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Суб’єкти цивільного 

процесуального права» (1990), «Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти» (у 

співавт., 1991), «Нотаріат» (1992, 2001), «Цивільне процесуальне право України: практика 

застосування» (1993), «Цивільне процесуальне право України» (2001), «Цивільний проце-

суальний кодекс: Науково-практичний коментар» (2001), «Проблеми науки цивільного 

процесуального права» (2002), «Нотаріат в Україні» (2006), «Право на справедливий судо-

вий розгляд у цивільному судочинстві» (2007), «Проблеми теорії та практики цивільного 

судочинства» (2008), «Міжнародний комерційний арбітраж» (2008), «Цивільне процесуа-

льне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного суду України» (2012), 

«Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: моногра-

фия» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права 

України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Виконавче провадження: навчально-

практичний посібник» (у співавт., 2014), «Цивільне судочинство України: основні засади 

та інститути: монографія» (у співавт., 2016) та ін. 

Брав участь у складі робочих груп Кабінету Міністрів України з розроблення ряду 

законопроектів, зокрема, проекту Цивільного процесуального кодексу України, «Про 

Конституційний Суд України», «Про судоустрій України» та ін. Підготував ініціативний 

проект Кодексу комерційного судочинства України, брав участь у підготовці проекту 

Модельного цивільного процесуального кодексу країн СНД. 

З 1997 р. по 2001 р. – перший президент Асоціації українських правничих шкіл як 

добровільної недержавної організації вищих юридичних навчальних закладів, один з 

ініціаторів створення цієї організації (на громадських засадах). Входив до складу Науко-

во-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивіль-

них і кримінальних справ. Член Міжнародної асоціації з процесуального права, член 

Національної спілки журналістів України. Член Акредитаційної комісії МОН України. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національної академії право-

вих наук України». 

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ 

ступеня (2004, 2015), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018). Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Премії імені Ярослава Мудро-

го (2001, 2008), конкурсу Спілки юристів України на краще юридичне видання (2000, 

2001). Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (2011). Видатний юрист України (2013). 
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ТАЦІЯ Василя Яковича 

Почесного президента 

Національної академії правових наук України, 

дійсного члена (академіка) НАН України та НАПрН України, 

радника президії НАПрН України 

 

Народився 13 січня 1940 р. у м. Полтаві. Почав свою трудо-

ву діяльність у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. 

Після закінчення у 1963 р. Харківського юридичного інституту 

(нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Му-

дрого) обіймав посади помічника прокурора району і прокурора 

відділу по нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у 

Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 р. його життя і діяль-

ність пов’язані з Національним юридичним університетом імені 

Ярослава Мудрого: аспірант, старший викладач, доцент, заступник 

декана денного факультету, проректор з наукової роботи, з липня 

1987 р. і до цього часу – ректор університету. У 1993 р. Указом Президента України від 

23.07.1993 р. був призначений президентом - організатором Академії правових наук 

України, а у грудні 1993 р. Загальними зборами був обраний президентом Національної 

академії правових наук України. З 3 березня 2016 р. – почесний президент Національної 

академії правових наук України та радник президії НАПрН України. 

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Кримінальна відповідаль-

ність за комерційне посередництво» (спеціальність 12.00.08). У 1973 р. присвоєно вчене 

звання доцента. У 1984 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Проблеми відпові-

дальності за господарські злочини: об’єкт та система» (спеціальність 12.00.08). У 1985 р. 

присвоєно вчене звання професора. У 1997 р. обраний дійсним членом (академіком) Наці-

ональної академії наук України і входить до складу Президії НАН України (з 1998 р.). 

Напрями наукової діяльності – кримінальне право (зокрема, питання об’єкта, 

суб’єкта та предмета злочину, кримінальної відповідальності за злочини проти особи, 

держави, довкілля, злочини у сфері господарської діяльності), проблеми теорії держави 

та права (питання методології правової науки, порівняльно-правових досліджень і пра-

возастосування), конституційного права (принципи організації законотворчого процесу, 

правова природа та ієрархія правових актів тощо). 

Автор понад 500 наукових праць, у тому числі понад 50 монографій, ряду навча-

льних посібників та підручників, серед яких: «Понятие, система и общие виды хозяйст-

венных преступлений» (1974); «Ответственность за хозяйственные преступления» 

(1979); «Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система» (1984), 

«Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий» (у співавт., 

1987); «Кримінальне право України: Загальна частина» та «Кримінальне право України: 

Особлива частина» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015); «Консти-

туційне право України» (у співав., 1999), «Конституція України: Науково-практичний 

коментар» (у співавт., 2003, 2011); «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008, 2013); «Правова система України: історія, 

стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми форму-

вання і розвитку правової системи України; Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні 

проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 

(англ.), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: 

у 2 т» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та 

історична юриспруденція; Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та 

шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), 2015 (англ.), «Об’єкт і предмет 

злочину в кримінальному праві» (2016), «Актуальні питання кримінального законодав-

ства України та практики його застосування» (у співав., 2017), «Юридична енциклопе-

дія» (1998-2004), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна тео-

рія права; Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017). 

Член низки президентських та урядових комісій, громадських організацій, зокре-

ма Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Науково-експертної 

ради Служби безпеки України, Колегії Міністерства освіти і науки України, Президії 

НАН України, Бюро Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, 
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Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, Між-

народної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юридичної методології, Ради 

директорів Європейської організації публічного права, Міжнародної асоціації криміна-

льного права, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», віце-президент 

Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін. Голова спеціалізованої вченої 

ради Д. 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Як член Конституційної комісії брав участь у розробці проекту Конституції Укра-

їни 1996 р., був головою робочої групи Кабінету Міністрів по розробці Кримінального 

кодексу України 2001 р., членом Вищої Ради юстиції України, Конституційної Асамблеї, 

Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, брав участь у розробці проекту Статуту Міжнародного 

Кримінального Суду та багатьох інших законопроектів і проектів нормативних актів. 

Голова наукової ради збірника наукових статей «Вісник Національної академії 

правових наук України», відповідальний редактор збірника наукових праць «Проблеми 

законності», співголова наукової ради журналу «Право України», голова редакційної 

колегії збірника наукових праць «Щорічник українського права», член редакційної коле-

гії журналів «Вісник прокуратури», «Вища школа», «Бюлетень Міністерства юстиції 

України», головний редактор електронного видання «Вісник Асоціації кримінального 

права України» та ін. 

Герой України (2004). Заслужений діяч науки і техніки України (1989). Нагоро-

джений орденами князя Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ, ІІ та I ступенів (1995, 1998, 2009, 

2015, 2018), орденом «За заслуги» ІІ і І ступенів (2000, 2012), орденом «Знак Пошани» 

(1981), Почесними грамотами Верховної Ради України (2001), Кабінету Міністрів Укра-

їни (2002), Подякою Служби Безпеки України із врученням нагрудного знаку (2018), 

Золотою медаллю Національної академії правових наук України (2013). Лауреат Держа-

вної премії України в галузі архітектури (2001), Державної премії України у галузі науки 

і техніки (2004), Премії ім. В. Вернадського (2001), Премії імені Ярослава Мудрого 

(2001, 2002), Премії «Феміда-99». Має ряд відомчих, громадських, церковних нагород та 

урядові нагороди інших держав. Державний радник юстиції І класу (2010). 

Почесний доктор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка 

(2000), Харківського національного університету внутрішніх справ (2002), Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова (2004), заслужений професор Національ-

ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2005), почесний академік Ост-

розького академічного братства (2005), почесний академік спільноти академіків Харків-

ського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (2005), почесний професор Дніпропетровського університету ім. Альфреда 

Нобеля (2012) та ін. Почесний громадянин міст Полтави (2001), Харкова (2004) та Хар-

ківської області (2014). 

 

 

 

ГРИЩУКА Віктора Климовича 

члена президії НАПрН України, 

голову Західного регіонального центру НАПрН України,  

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народився 27 січня 1950 р. в с. Сохуженці, Ізяславського 

району, Хмельницької області. Розпочав свій трудовий шлях ви-

кладачем Плужнянського СПТУ № 3 у 1970–1971 рр. В 1971–

1976 pp. навчався на юридичному факультеті Львівського держа-

вного університету імені Івана Франка (нині – Львівський націо-

нальний університет імены Івана Франка). З 1976–1981 рр. пра-

цював у виконкомі Львівської міської Ради народних депутатів 

помічником першого заступника голови, заступником завідую-

чого відділом, завідуючим відділу. У 1984–1985 pp. – навчався в 

аспірантурі Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка, 1989–1992 pp. – навчався в докторантурі Київського державного універси-

тету імені Тараса Шевченка. З 1981 р. і до 2003 р. працював на юридичному факульте-

ті Львівського університету імені Івана Франка на посадах старшого викладача кафед-
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ри, з 1986 р. – доцентом кафедри, з 1993 p. – професором кафедри, з 1999 р. по 2003 р. 

– завідувачем кафедри кримінального права і кримінології. З 2003 р. до 2006 р. – декан 

факультету економічної безпеки, завідуючий кафедрою кримінального права і кримі-

нології Львівського юридичного інституту, з 2006 р. до 2007 р. – проректор з наукової 

роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, з 2007 р. до 2011 р. – 

перший проректор з навчальної та методичної роботи Львівського державного універ-

ситету внутрішніх справ; з 2011 р. до лютого 2015 р. – директор Навчально-наукового 

інституту права, психології та економіки; з лютого 2015 до квітня 2019 р. – декан 

юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ; з кві-

тня 2019 р. - член Вищої ради правосуддя. 

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Історія кодифікації законодавства розвинутого соціалізму (на матері-

алах Української РСР)» (спеціальність 12.00.01), а у 1993 р. – на здобуття наукового сту-

пеня доктора юридичних наук на тему: «Кодифікація кримінального законодавства 

України: проблеми історії, методології та теорії» (спеціальність 12.00.08). У 2001 р. при-

своєно вчене звання професора. Обраний членом-кореспондентом Національної академії 

правових наук України у 2012 р. 

Напрямами наукової діяльності – дослідження проблем розвитку законодавства, 

наукових основ кодифікації кримінального законодавства, кримінальної політики украї-

нської держави, удосконалення норм чинного Кримінального кодексу України. Опублі-

кував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Кодификация 

законодательства Украинской ССР (1956–1987 гг.)» (1991), «Кодифікація кримінального 

законодавства України: проблеми історії та методології» (1992), «Проблеми кодифікації 

кримінального законодавства України» (1993), «Кримінальний кодекс України: Науко-

во-практичного коментар» (у співавт., 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 

2013, 2014, 2015), «Основи права України: підручник» (у співавт., 2005), «Кримінальне 

право України. Загальна частина: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Правознавс-

тво: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Кримінальна відповідальність за самові-

льне залишення військової частини або місця служби» (у співавт., 2007), «Кримінальне 

право України. Загальна частина. Тести: навчальний посібник» (у співавт., 2007), «Угор-

ська національна меншина в Україні: правові засади політичної суб’єктності» (у співавт., 

2008), «Соціальна відповідальність: навчальний посібник» (2012), «Юридична відпові-

дальність: навчальний посібник» (2012), «Філософсько-правове розуміння відповідаль-

ності людини: монографія» (2012, 2013), «Умисні вбивства за кримінальним правом 

України та Республіки Польща» (у співавт., 2012), «Кримінальна відповідальність юри-

дичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія» (у співавт., 2013), «Правова 

доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та 

шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Философско-правовая парадигма 

ответственности человека: монография» (2015), «Кримінальна відповідальність юридич-

них осіб міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: науково-практичний посіб-

ник» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2: Філо-

софія права; Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017). 

Член редакційних колегій наукових видань «Слідча практика», «Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична», «Універси-

тетські наукові записки», «Часопис Хмельницького університету управління та права», 

«Митна справа», «Вісник кримінального судочинства», Internal Securiti. Publisher of the 

Higher School in Szczytno. 

Член Комісії з питань правової реформи, член Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді України. Впродовж 1989 – 2001 рр. був науковим консультантом комі-

тетів Верховної Ради України, де брав участь у розробці та доповненні більше 70 зако-

нопроектів. З 2007 р. по 2011 р. – член експертної Ради ВАК України з юридичних наук. 

Академік Академії наук вищої освіти України (2011). Голова спеціалізованої вченої ради 

К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ. 

Заслужений юрист України (2008), нагороджений Грамотою Міністерства внут-

рішніх справ України (2018), премією імені Святого Володимира (2013), премією Євра-

зійської асоціації правничих шкіл та правників (2014). 
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АНДРІЙКО Ольгу Федорівну 

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків, Бориспільського 

р-ну Київської обл. Після закінчення в 1972 р. юридичного факу-

льтету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 

(нині – Київський національний університет імені Тараса Шевчен-

ка) поступила до аспірантури Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від молодшого 

наукового співробітника до завідувача відділу проблем державного 

управління та адміністративного права, де працює донині. 

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-

пеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання авто-

матизації управління виробничим об’єднанням» (спеціальність 

12.00.02 – нині 12.00.07), у 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Організа-

ційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади». Вчене звання 

старшого наукового співробітника присвоєно у 1995 р., професора – 2004 р. Обрана чле-

ном-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р. 

Напрями наукових досліджень – державне управління та адміністративне право, 

державна служба і адміністративна юстиція, проблеми організаційно-правового забезпе-

чення державного контролю, адміністративна відповідальність. Автор понад 200 науко-

вих та навчально-методичних праць, серед яких: «Контроль в демократическом государ-

стве: проблемы и тенденции» (1994), «Державне управління: теорія і практика» (1998), 

«Виконавча влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: проблеми 

адміністративно-правової теорії та практики» (2003), «Державний контроль в Україні: 

організаційно-правові засади» (2004), «Адміністративне право України. Академічний 

курс. Підручник у двох томах» (2004, 2009), «Проблеми вдосконалення організаційно-

правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні» (у співавт., 2006), «Права 

громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та 

захисту» (2007), «Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністратив-

не право» (2007), «Принципи верховенства права у діяльності держави та адміністратив-

ному праві» (2008), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» 

(у співавт., 2013), «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдос-

коналення організації та діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми адміністративно-

правового забезпечення оптимізації управління в Україні на сучасному етапі» (у спі-

вавт., 2014), «Концептуальні засади реформування інституту адміністративної відпові-

дальності в Україні у контексті забезпечення прав і свобод громадян» (у співавт., 2016). 

Брала участь у розробці законопроектів у складі робочих груп Міністерства юсти-

ції України, Кабінету Міністрів України, комісій Верховної Ради України, зокрема: Ко-

дексу правил поведінки державного службовця, Кодексу адміністративних процедур в 

Україні, Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, Кодексу дисциплінарної відповідальності державного службовця, Концепції 

реформи адміністративного права, Стратегії розвитку законодавства про державну слу-

жбу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, зміни та доповнення до 

Законів України «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Мі-

ністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні пос-

луги» та ін. 

Член редколегії щорічника наукових праць «Правова держава», збірника наукових 

праць «Держава і право», науково-практичного юридичного журналу «Публічне право», 

українського науково-теоретичного часопису «Часопис Київського університету права». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Коре-

цького НАН України. 

Нагороджена Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2015), Почесними грамотами 

Верховної Ради України (2003), Державної служби України (2004), Союзу юристів Укра-

їни (2014), Подякою Київського міського голови (2007), Президента Національної ака-

демії правових наук України (2014), Дипломом Вищого адміністративного суду України 

(2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2015). 
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СЕЛІВАНОВА Анатолія Олександровича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 
 

Народився 29 січня 1945 р. в м. Харкові. У 1964 р. закінчив 

Харківський радіотехнічний технікум, у 1970 р. закінчив Харків-

ський юридичний інститут (нині – Національний юридичний уні-

верситет імені Ярослава Мудрого). З 1970 р. по 1978 р. працював у 

керівних комсомольських органах, апараті Ради Міністрів УРСР, з 

1978 р. по 1991 р. – старший викладач, доцент, професор Київсь-

кого державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка), з 1990 р. 

по 1995 р. – голова районної ради і виконавчого комітету Староки-

ївської районної ради депутатів м. Києва, з 1995 р. по 1996 р. – 

головний консультант, в. о. завідувача секретаріату Комісії Верхо-

вної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. У 1996 р. – радник 

Прем’єр-міністра України. З 1997 р.– завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя 

Апарату Верховної Ради України. З 1999 р. і до цього часу – постійний представник 

Верховної Ради України у Конституційному Суді України. 

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад депутатів тру-

дящих» (спеціальність 12.00.07). У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук на тему: «Територіально-галузеве керівництво госпо-

дарським комплексом союзної республіки: проблеми теорії і практики» (спеціальність 

12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом 

Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 

2004 р., у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НАПрН України. 

Напрями наукової діяльності – дослідження проблем конституційного права, ад-

міністративного права і державного управління, банківського права України. Опубліку-

вав понад 460 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Верховенство 

права в конституційному правосудді (предмет конституційного права)» (2005), «Права і 

свободи громадян під захистом Конституційного Суду України» (2005), «Законодавство 

про виконавче провадження» (2005), «Верховенство права в конституційному правосуд-

ді» (2006), «Конституційна юрисдикція» (2006), «Наука і закон» (2007), «Правова систе-

ма України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової сис-

теми України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 

(англ.), «Конституційні проблеми в сучасній теорії права» (2011, 2012), «Конституційна 

юрисдикція: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-

практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публі-

чно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Конституційне 

правосуддя в Україні» (2015), «Записки конституціоналіста» (2016), «Науково-

практичний коментар Закону України «Про державну службу» (2017). 

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про порядок виконання рішень 

та висновків Конституційного Суду України Верховною Радою України», «Про внесен-

ня змін до Закону України «Про Конституційний Суд України», «Про Національний 

банк України», «Про Рахункову палату України», «Про судоустрій та статус суддів». 

Входив до складу Конституційної Асамблеї України. Був членом Вищої ради юс-

тиції (2001–2004), членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. 

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН Украї-

ни з юридичних наук. 

Член наукової ради юридичного журналу «Право України», член редакційних ко-

легій наукових видань «Вісник Верховного Суду України», «Вісник конституційного 

суду України», «Бюлетень Вищої ради юстиції України». Член спеціалізованої вченої 

ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Заслужений юрист України (1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступе-

ня (2010), Грамотою Верховної Ради України (2001), Почесною грамотою Верховної 

Ради України (2003), Нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду Укра-

їни» (2018), двома дипломами Міжкольцкого та Кошицького університетів (2012). Лау-

реат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), лауреат Премії імені Яро-

слава Мудрого (2011). 
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ЛЕМАКА Василя Васильовича 

члена-кореспондента НАПрН України 
 

Народився 15 лютого 1970 р. у с. Вільхівка Іршавського р-

ну Закарпатської обл. У 1993 р. закінчив історичний факультет 

Ужгородського державного університету (нині – Ужгородський 

національний університет), в 1997 р. – юридичний факультет цього 

ж університету. З 1993 р. по 2004 р. працював на посадах старшого 

юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професо-

ра кафедри теорії та історії держави і права юридичного факульте-

ту Ужгородського національного університету. З 1998 р. по 2004 р. 

одночасно – заступник декана юридичного факультету з виховної 

роботи, у 2004-2018 рр. – завідувач кафедри теорії та історії дер-

жави і права юридичного факультету цього ж університету. З 2012 

р. по серпень 2013 р. – виконував обов’язки першого проректора. З 27 лютого 2018 р. – 

суддя Конституційного Суду України (призначений за квотою Президента України). 

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук на тему: «Закарпаття в державно-правовій системі Чехословацької Республіки 

(1919–1939 рр.)» (спеціальність 12.00.01). У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. У 

2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на 

тему: «Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: 

теоретичні і практичні аспекти» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора 

юридичних наук присуджено у 2004 р., вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Об-

раний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна 

академія правових наук України) у 2009 р. 

Напрями наукових досліджень – теоретико-правові проблеми державотворення в 

Україні в контексті досвіду країн Центральної Європи. Опублікував понад 150 наукових 

та навчально-методичних праць, серед яких: «Карпатська Україна 1938–1939 рр.: держа-

вно-правовий аспект» (1993), «Основи держави і права: навчальний посібник» (1999), 

«Конституційне (державне) право зарубіжних країн» (2001), «Теорія держави для юрис-

тів і політологів: навчальний посібник» (2002), «Постсоціалістична держава: теоретико-

правові проблеми: монографія» (2003), «Загальна теорія держави і права: методичні ма-

теріали» (2004), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Ме-

тодологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи 

України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Актуальні проблеми розвит-

ку правової системи України: навчально-методичний посібник» (2009), «Конституція 

України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Актуальні проблеми теорії 

держави і права (для магістрів і спеціалістів)» (у співавт., 2012), «Теорія держави і права 

(навчально-методичний комплекс)» (у співавт., 2012), «Тестові завдання з теорії держави 

і права. Базовий рівень для студентів 1-го курсу напряму «Правознавство» (у співавт., 

2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юрис-

пруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Велика українська юридична енцикло-

педія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України; Т. 2: Філософія права; Т. 3: Загальна 

теорія права» (у співавт., 2016 - 2017). 

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про політичні партії», «Про ві-

дновлення і збереження національної пам’яті Українського народу». Був включений до 

складу Наукової комісії Міністерства освіти і науки України (2007–2008), а також до 

складу групи експертів МОН України з питань ліцензування та акредитації (2005–2009). 

У складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проек-

ту закону «Про Конституційний Суд України» (2016). Перебував у складі Національної 

конституційної ради, створеної Президентом України. Вчений секретар Західного регіо-

нального центру НАПрН України (2017). 

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії право-

вих наук України», «Регіональні студії», «Науковий вісник Ужгородського національно-

го університету (серія «Право»)», «Публічне право», «Філософія права та загальна теорія 

права». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному уні-

верситеті імені Ярослава Мудрого та спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівсь-

кому національному університеті імені Івана Франка. 

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2011). 


