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2016 рік був дуже складним як для 
країни, так і для нашої академії. Водно-
час минулого року було зроблено багато 
важливих справ, що становитимуть під-
ґрунтя необхідних змін на майбутнє, 
розпочато нові проекти та визначено 
нові напрями діяльності академії. На 
початку року набув чинності найбільш 
важливий для академії Закон України 
«Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», який розроблявся за безпосеред-
ньою участю наших науковців. Понад 
рік у постійному режимі члени академії 
займалися доопрацюванням його про-
екту. Закон прямо закріпив існування та 
правовий статус галузевих академій 
наук, гарантії їх самоврядності та ста-
тус головного розпорядника бюджетних 

Доповідь президента  
Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина про основні  
результати діяльності академії у 2016 р. 

коштів, організаційну побудову та про-
цедури виборів тощо.

Протягом року у Верховній Раді 
України відбулося декілька парламент-
ських та комітетських слухань з питань 
розвитку освіти і науки, їх фінансуван-
ня, розвитку інновацій та захисту інте-
лектуальної власності, на яких ми по-
стійно відстоювали інтереси академії. 
Під головуванням Прем’єр-міністра 
України В. Б. Гройсмана було проведено 
низку нарад щодо розвитку академічної 
науки та розроблення концепції рефор-
мування наукової сфери, у роботі яких 
взяли участь Міністр освіти і науки 
України Л. М. Гриневич, президенти 
НАН України та галузевих академій 
наук, ректори провідних ВНЗ України. 
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Відбулося декілька спільних нарад 
НАН України та галузевих академій 
наук, на яких було вироблено спільні 
позиції щодо імплементації положень 
Закону, змін у підготовці наукових ка-
дрів, фінансуванні наукових дослі-
джень, узгодженні статутних норм 
тощо. Національна академія правових 
наук України є активним учасником 
цього процесу.

Отже, держава остаточно визнала 
важливість існування як університет-
ської, так і академічної науки. Подібні 
установи ефективно працюють у бага-
тьох країнах світу (Чехія, Польща, Ки-
тай, Німеччина тощо).

Національна академія правових наук 
України на наступний рік не лише отри-
мала державне фінансування, а й до-
моглася його збільшення на 30 %, що 
дозволить профінансувати на мінімаль-
ному рівні всі необхідні видатки, в тому 
числі академічні виплати. У 2016 р., 
найбільш складному, академія отримала 
23,8 млн грн. Загалом через брак коштів 
за останні два роки було скорочено 
близько 25 % співробітників. Держав-
ним бюджетом на 2017 р. передбачено 
фінансування у розмірі 31,4 млн грн. Із 
метою підвищення прогнозованості 
Державного бюджету Міністерство фі-
нансів України починаючи з 2017 р. 
планує запровадити середньострокове 
прогнозування фінансування держав-
них витрат, це потрібно усім нам урахо-
вувати та відповідним чином планувати 
власний розвиток.

Протягом кількох останніх років 
увага установ академії акцентується на 
необхідності пошуку додаткових дже-
рел фінансування наукових дослі-
джень. Наукові установи академії шля-

хом укладення господарських догово-
рів на виконання наукових досліджень, 
проведення експертиз надають послуги 
наукового та юридичного характеру 
зацікавленим державним та недержав-
ним організаціям. Так, у 2016 р. власні 
надходження всіх установ академії ста-
новили 4 млн 278 тис. грн. Лідером 
є Науково-дослідний інститут інтелек-
туальної власності, який заробив за 
2016 р. 1 млн 323 тис. грн.

Одним із важливих напрямів розви-
тку академії має стати участь у між-
народних та вітчизняних конкурсах 
наукових проектів (грантах). Це від-
носно новий та складний для нас на-
прям. Лише протягом 2016 р. президія 
академії виграла два гранти на міжна-
родних конкурсах наукових проектів, 
що дозволило залучити додаткове фі-
нансування на загальну суму близько 
500 тис. грн. Перший грант «Толерант-
ність у постконфліктних суспільствах» 
здійснювався за фінансової підтримки 
Robert bosch Foundation. За його ре-
зультатами отримано окрему подяку 
від Фонду за якість проведення про-
екту. У межах другого гранту Міжна-
родного Вишеградського Фонду «Кон-
ституційна реформа в Україні в сфері 
місцевого самоврядування: уроки від 
країн Вишеградської четвірки» було 
проведено міжнародну наукову конфе-
ренцію, в роботі якої взяли участь як 
представники вітчизняної науки, так 
і провідні фахівці від усіх країн Ви-
шеградської групи та Литви.

У 2016 р. на підставі оновленого за-
конодавства про науку академія розро-
била та затвердила в Міністерстві юс-
тиції України нову редакцію Статуту, 
який деталізував норми закону щодо 
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діяльності академії, врахував її 20-річ-
ний досвід та запровадив нові необхід-
ні правила. Усі науково-дослідні інсти-
тути академії відповідно розробили та 
зареєстрували свої власні статути.

Стратегією розвитку академії та її 
інститутів мають стати реформування 
правової науки, запровадження іннова-
цій, інтеграція університетської науки, 
входження в європейський науковий 
простір. Усі наукові установи академії 
мають стати провідними центрами на-
укових досліджень у відповідних сфе-
рах. Інститути повинні провадити ак-
тивну політику розвитку, створювати 
нові підрозділи, досліджувати нові та 
актуальні проблеми, запрошувати тала-
новитих науковців, установлювати по-
стійні контакти з провідними наукови-
ми установами з усього світу, пропо-
нувати нові інноваційні підходи. 
З цього випливає ключове завдання – 
кожному інституту необхідно розроби-
ти власну програму розвитку на най-
ближчі роки, приміром – на 5 років.

Уперше за новими правилами від-
булися вибори директорів Науково-до-
слідного інституту державного будів-
ництва та місцевого самоврядування 
(колективом науковців обрано С. Г. Се-
рьогіну) та Науково-дослідного інсти-
туту правового забезпечення іннова-
ційного розвитку (обрано С. В. Глібка). 
Відповідно до законодавства академія 
повинна укладати з директорами конт-
ракт. Така процедура чекає на кожного 
директора інституту.

Належні умови матеріального та со-
ціального забезпечення працівників ін-
ститутів сьогодні передбачають необ-
хідність включення інститутів академії 
до Державного реєстру наукових уста-

нов, яким надається підтримка держави. 
За 2016 р. два інститути були включені 
до цього реєстру – Науково-дослідний 
інститут вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса (дирек-
тор – В. І. Борисов) та Науково-дослід-
ний інститут інтелектуальної власності 
(директор – О. П. Орлюк). Науково-до-
слідний ін ститут державного будівни-
цтва та місцевого самоврядування та 
Науково-дослідний інститут правового 
забезпечення інноваційного розвитку 
подали всі необхідні документи та най-
ближчим часом очікують рішення про 
включення до реєстру. Науково-дослід-
ний інститут приватного права і підпри-
ємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
та Науково-дослідний інститут інфор-
матики і права готують комплект до-
кументів.

Ще одним із шляхів розвитку акаде-
мії залишається розширення мережі її 
наукових підрозділів та напрямів науко-
вих досліджень. Створення нових ін-
ститутів з огляду на складну економічну 
ситуацію в державі наразі є проблема-
тичним, проте є й інший шлях – функ-
ціонування спільних лабораторій та на-
уково-освітніх центрів, які мають по-
єднати досягнення університетської та 
академічної науки. Академія бере на 
себе науково-методичне забезпечення 
їх діяльності, а її партнери – фінансу-
вання. Досвід створення таких лабора-
торій на сьогодні є. Так, з 2006 р. пра-
цює Науково-навчальний центр з про-
блем правознавства, який очолює 
ректор Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого, По-
чесний президент Національної акаде-
мії правових наук України В. Я. Тацій. 
У 2016 р. Науково-дослідним інститу-
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том інтелектуальної власності та Київ-
ським національним університетом іме-
ні Тараса Шевченка було утворено 
спільний Науково-освітній центр з ін-
телектуальної власності. Найстаршій 
лабораторії в складі академії – Львів-
ській лабораторії прав людини, яку очо-
лює академік П. М. Рабінович, у 2016 р. 
виповнилося 20 років.

Крім того, на сьогодні функціонують 
лабораторії:

– з проблем корпоративного права 
Науково-дослідного інституту приват-
ного права і підприємництва імені ака-
деміка Ф. Г. Бурчака (у м. Івано-Фран-
ківськ), утворена на базі Прикарпат-
ського національного університету 
імені Василя Стефаника (очолює кан-
дидат юридичних наук І. Б. Саракун);

– інформаційно-правових проблем 
інноваційного розвитку та освіти Нау-
ково-дослідного інституту інформатики 
і права (у м. Вінниця), утворена на базі 
Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбин-
ського (очолює кандидат наук з держав-
ного управління О. І. Яременко);

– з проблем гендерної рівності та 
тимчасово переміщених осіб (у м. Дні-
про) (очолює доктор юридичних наук 
Л. Р. Наливайко).

Відділення академії постійно онов-
люють мережу координаційних бюро, 
через які залучають фахівців з юри-
дичних наукових установ та універси-
тетів і опановують нові напрями нау-
кових досліджень. Так, відділенням 
теорії та історії держави і права було 
утворено два нових бюро: з філософії 
права (очолює член-кореспондент 
НАПрН України С. І. Максимов) та 
порівняльного правознавства (очолює 

член-кореспондент НАПрН України 
В. В. Лемак).

Одним із головних досягнень акаде-
мії у 2016 р. стало видання започаткова-
ної за ініціативи Почесного президента 
академії В. Я. Тація 20-томної «Великої 
української юридичної енциклопедії». 
Наприкінці 2016 р. вийшов друком 1-й 
том «Історія держави і права України» 
загальним обсягом більш як 60 дру-
кованих аркушів, у підготовці якого 
взяли участь понад 50 провідних нау-
ковців. На початку 2017 р. побачив світ 
2-й том «Філософія права» загальним 
обсягом понад 80 друкованих аркушів, 
у підготовці якого взяли участь майже 
90 провідних науковців. Опублікова-
ні академічні праці дістали схвалення 
відповідно як у наукових, так і у широ-
ких громадських колах. Видавництво 
«Право» сьогодні отримує замовлення 
на придбання енциклопедії від науко-
вих та навчальних закладів не лише 
України, а й Німеччини, Литви, Росії.

Слід наголосити, що такий величез-
ний проект здійснюється без окремого 
державного фінансування, без автор-
ських гонорарів тощо. Тому висловлю-
ємо слова вдячності всім науковцям, 
які відгукнулися на пропозицію щодо 
створення «Енциклопедії», доклали 
неабияких зусиль та витратили влас-
ний час на написання і редагування її 
статей. Особлива подяка працівникам 
видавництва «Право» та його директо-
ру В. А. Прудникову.

На сьогодні у видавництві триває 
робота над третім томом «Енциклопе-
дії», що присвячений загальнотеоре-
тичним питанням юриспруденції та 
порівняльному правознавству. Також 
до видавництва «Право» надійшли ма-
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теріали для томів «Енциклопедії» 
з кримінального права, криміналістики 
та екологічного права. Отже, редакцій-
ний портфель видавництва на 2017 рік 
практично сформовано. Усі інші томи 
енциклопедії готуватимуться до друку 
у міру подання матеріалів.

Починаючи з 2009 р. Національною 
академією правових наук України ви-
дається «Щорічник українського пра-
ва», в якому публікуються найкращі 
статті членів академії та науковців її 
установ. З 2014 р. «Щорічник» друку-
ється англійською мовою (yearbook of 
Ukrainian law). Наразі кожен випуск ан-
гломовної версії надсилається у понад 
70 юридичних бібліотек світу, зокрема 
США, Канади, Австралії, Великої Бри-
танії, Німеччини, Португалії, Швейца-
рії, Норвегії, Данії, Латвії, Литви.

Упродовж останнього року співро-
бітництво із закордонними науковими 
та навчальними закладами переходить 
від стадії ознайомлення та епізодич-
них контактів до постійної робочої 
співпраці.

У заходах академії протягом 2016 р. 
брали участь представники Лодзинсько-
го університету, Ягеллонського універ-
ситету, Дебреценського університету, 
Університету Миколаса Ромеріса, Віль-
нюського університету, Університету 
імені Вітаутаса Великого. Наразі про-
вадяться перемовини про підписання 
угоди про співпрацю з Карловим уні-
верситетом (Чехія) – одним із найдавні-
ших університетів Європи; Таллінн-
ською школою права (Естонія); Універ-
ситетом штату Пенсильванія – одним 
із найкращих публічних дослідницьких 
університетів США, в якому навчається 
більш як 45 тис. студентів.

Постійним партнером Національної 
академії правових наук України у про-
веденні багатьох наукових проектів 
є Координатор проектів ОБСЄ в Укра-
їні. У травні 2016 р. у м. Харкові від-
бувся перший Східноєвропейський 
форум з правової реформи «20 років 
Конституції України: європейська пра-
вова традиція і український контекст – 
виміри правової реформи», у роботі 
якого взяли участь близько 150 вчених, 
серед яких 9 науковців із провідних 
університетів Польщі та Литви. У груд-
ні 2016 р. на базі Полтавського юри-
дичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава 
Мудрого, який очолює академік 
Н. О. Гуторова, відбувся Медико-пра-
вовий форум «Захист прав і свобод 
людини у сфері охорони здоров’я: ви-
клики та реалії реформ».

Президія здійснює постійну роботу 
щодо зміцнення зв’язків з органами 
державної влади, налагодження постій-
ної співпраці, популяризації наукових 
досягнень академії.

У жовтні 2016 р. у приміщенні пре-
зидії Національної академії правових 
наук України пройшов Національний 
форум «Всеукраїнське громадське об-
говорення реформи державної системи 
правової охорони інтелектуальної влас-
ності в Україні», організований Мін-
економрозвитку України спільно з Хар-
ківською обласною державною адміні-
страцією та Харківською обласною 
радою. Захід відбувся за участю Першо-
го віце-прем’єр-міністра України С. Ку-
біва. Учасники форуму обговорили кон-
цепцію реформи сфери інтелектуальної 
власності та проект закону про націо-
нальну систему інтелектуальної влас-
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ності, розробленого за участю науковців 
академії. Перший віце-прем’єр-міністр 
України високо оцінив роботу науков-
ців з розробки проекту Інноваційного 
кодексу України. Результати роботи фо-
руму були широко висвітлені в парла-
ментських та спеціальних юридичних 
виданнях.

Зміцнюються зв’язки академії 
з Конституційним Судом України та 
Верхов ним Судом. Так, 24–25 листо-
пада 2016 р. у Верховному Суді відбу-
лася Міжнародна конференція «Судо-
ва правотворчість у механізмі забез-
печення принципу верховенства права 
в умовах реформування правосуддя», 
співорганізатором якої виступила На-
ціональна академія правових наук Укра-
їни. У складі Науково-консультативної 
ради при Верховному Суді наразі пра-
цює близько 30 науковців Національ-
ної академії правових наук України 
(більш як 40 % від складу). Безумовно, 
це є визнан ням високого фахового рівня 
науковців академії.

Академія разом із Конституційним 
Судом України взяла активну участь 
в організації та проведенні Міжнарод-
ної конференції «Конституційний 
контроль і процеси демократичної 
трансформації у сучасному суспіль-
стві». Троє суддів Конституційного 
Суду України, включаючи і його Голо-
ву Ю. В. Бауліна, є членами Національ-
ної академії правових наук України.

У червні 2016 р. у Верховній Раді 
України відбулася виставка наукових 
досягнень Національної академії наук 
України та національних галузевих 
академій наук. НАПрН України та її 
наукові інститути взяли активну участь 

у роботі заходу, представили основні 
досягнення академії – наукові дослі-
дження, фундаментальні праці, роз-
роблені законопроекти. Виставку від-
відали Голова Верховної Ради Ук-
раїни А. Парубій, народні депутати 
України, голови постійних комітетів.

Активно сприяє розвитку відносин 
із центральними органами державної 
влади Київський регіональний центр. 
Так, у грудні 2016 р. спільно з Вищим 
господарським судом України було ор-
ганізовано та проведено конференцію 
«Корпоративний договір: доктрина та 
зарубіжний досвід», у роботі якої взяли 
участь судді господарських судів, пред-
ставники органів державної влади, на-
уковці та експерти у галузі корпоратив-
ного управління, юристи-практики. Ві-
це-президент – керівник КРЦ НАПрН 
України В. П. Тихий є позаштатним 
консультантом Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності, 
членом Науково-методичної Ради Вер-
ховного Суду України, Ради при Гене-
ральній прокуратурі України. У 2016 р. 
Київським регіональним центром для 
Генеральної прокуратури України 
було надано 7 наукових висновків. Не-
зважаючи на суттєві скорочення шта-
тів, Київський регіональний центр 
протягом останніх років демонструє 
стабільне зростання, вийшов на рі-
вень самостійного фінансування всіх 
витрат на утримання центру, у 2016 р. 
заробив додаткового фінансування на 
суму понад 300 тис. грн.

Одним із основних завдань академії 
є науково-експертне супроводження за-
конотворчої діяльності органів держав-
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ної влади. Члени Національної академії 
правових наук України взяли участь 
у розробленні більш як 60 проектів за-
конів та інших нормативно-правових 
актів. Серед них: проект Кодексу Укра-
їни про кримінальні проступки, нової 
редакції Кодексу України про адміні-
стративні проступки, Адміністративно-
процедурного кодексу України, нової 
редакції Митного кодексу України, а та-
кож проектів законів України «Про Кон-
ституційний Суд України», «Про Вищу 
раду правосуддя», «Про національну 
безпеку України», «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України», 
«Про органи внутрішніх справ», «Про 
Національну систему охорони інтелек-
туальної власності в Україні» тощо.

Провідні фахівці установ академії на 
постійній основі беруть участь у діяль-
ності понад 45 робочих груп із розроб-
лення законів та інших нормативно-
правових актів, серед яких слід виді-
лити Конституційну Комісію, членами 
якої є 12 членів академії (М. В. Буро-
менський, С. П. Головатий, А. П. Заєць, 
М. І. Козюбра, В. П. Колісник, О. Л. Ко-
пиленко, Є. Б. Кубко, Н. С. Кузнєцова, 
О. П. Подцерковний, С. Г. Серьогіна, 
І. А. Тимченко, Ю. С. Шемшученко).

Академіки Ю. В. Баулін, Н. С. Куз-
нєцова та член-кореспондент М. І. Ко-
зюбра входять до складу Ради з питань 
судової реформи, яка опікується роз-
робленням відповідних законопроектів. 
Завдяки їх наполегливій праці 2 червня 
2016 р. Верховною Радою України були 
ухвалені зміни до Конституції України, 
з яких розпочато кардинальну судову 
реформу. Значних змін зазнав статус 
Верхового Суду, Конституційного Суду 

України, прокуратури та адвокатури 
України, створено Вищу раду право-
суддя. Протягом року членами академії, 
науковцями її установ для центральних 
органів державної влади було підготов-
лено більше 230 наукових висновків, 
пропозицій, рекомендацій та експертиз 
до нормативно-правових актів. Особли-
во плідно у 2016 р. академія співпрацює 
з Комітетом Верховної Ради України 
з питань освіти і науки.

Науковці академії розробили 19 за-
конопроектів в ініціативному порядку. 
Так, член-кореспондент В. В. Лемак – 
проект Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України»; член-кореспондент 
І. О. Кресіна – проект Закону України 
«Про Концепцію державної етнонаціо-
нальної політики»; член-кореспондент 
В. Г. Пилипчук – проект Концепції ре-
формування Служби безпеки України; 
член-кореспондент О. П. Орлюк – про-
ект Закону України «Про Національну 
систему охорони інтелектуальної влас-
ності в Україні»; член-кореспондент 
В. В. Костицький – проект Закону Укра-
їни «Про обіг земель».

Слід наголосити й на тому, що нау-
ковці академії повинні не лише розроб-
ляти відповідні законопроекти, а й 
провадити роботу щодо їх рекламуван-
ня, популяризації результатів цієї ді-
яльності як серед високопосадовців, так 
і широкого юридичного загалу та гро-
мадян. Заслуговує на підтримку й по-
ширення досвід В. І. Борисова та 
О. П. Орлюк, які на сторінках юридич-
них газет та журналів регулярно розпо-
відають про розроблені законопроекти, 
та доводять необхідність їх прийняття. 
Слід висловити слова вдячності керів-
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никам відповідних видань: академіку 
О. Д. Святоцькому, В. С. Ковальському 
та багатьом іншим, які активно спів-
працюють з академією у цих питаннях.

Одним із основних напрямів роботи 
академії на найближчі роки має стати 
дослідження механізмів правового за-
безпечення національної безпеки нашої 
держави. Цю роботу розпочато за ініці-
ативою академіка-секретаря Н. С. Куз-
нєцової. Питання забезпечення націо-
нальної безпеки є пріоритетним для 
всіх державних інституцій, у тому чис-
лі й академій наук. Кожне відділення та 
інститут мають знайти власні аспекти 
правового забезпечення національної 
безпеки відповідно до свого фаху, пере-
глянути тематику досліджень на най-
ближчі роки, запропонувати законопро-
екти, які потрібні сьогодні державі.

Важливим напрямом діяльності На-
ціональної академії правових наук 
України є розвиток системи підготовки 
наукових кадрів через аспірантуру та 
докторантуру. Відповідно до нових за-
конів України «Про вищу світу» та 
«Про ліцензування видів господарської 
діяльності» діяльність науково-дослід-
них інститутів з цього питання підлягає 
ліцензуванню. За пропозицією науков-
ців Верховна Рада України намагалася 
відкласти ліцензування на два роки, але 
в залі забракло голосів народних депу-
татів. Отже, на сьогодні ліцензування 
є обов’язковим.

Усю складну процедуру пройшли та 
отримали ліцензії Науково-дослідний 
інститут вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса (дирек-
тор – В. І. Борисов) кількістю 25 осіб та 
Науково-дослідний інститут інформа-
тики і права (директор – В. Г. Пилип-

чук) – 15 осіб. Науково-дослідний ін-
ститут інтелектуальної власності, Нау-
ково-дослідний інститут приватного 
права та підприємництва імені академі-
ка Ф. Г. Бурчака, Науково-дослідний 
інститут державного будівництва та 
місцевого самоврядування підготували 
й направили всі необхідні документи та 
очікують рішення Міністерства освіти 
і науки України.

Уже більш як двадцять років поспіль 
президія академії здійснює аналітичну 
роботу щодо підготовки та видання Пе-
реліку тем дисертацій з юридичних 
наук, який стає все більш затребуваним 
під час пошуку нових та актуальних тем 
дисертацій. Науковцями Науково-до-
слідного інституту інформатики і права 
під керівництвом В. Г. Пилипчука на 
продовження цієї діяльності розроблено 
інтернет-ресурс «Правова наука», який 
містить не тільки базу даних щодо за-
тверджених тем кандидатських і док-
торських дисертацій, а й уже захищених 
робіт.

Водночас практика підготовки тако-
го видання показує також й існуючі не-
доліки, наприклад, надмірну кількість 
затверджених тем з окремих наукових 
спеціальностей (лише за спеціальністю 
12.00.07 у 2016 р. – 300 тем (24 %)). Де-
які науковці на порушення вимог зако-
нодавства виступають науковими керів-
никами одночасно великої кількості 
аспірантів та докторантів. Очевидно ця 
проблема має бути висвітлена у висту-
пах з обговорення звітної доповіді.

Одним із важливих питань, які слід 
вирішити під час цієї сесії загальних 
зборів, є вибори нових членів академії, 
які вперше будуть проходити за новим 
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Законом та новим Статутом. Слід під-
креслити, що дві галузеві академії – пе-
дагогічна та медична вже провели ви-
бори за новими правилами.

Президією академії було оголошено 
вибори на 23 вакансії, з яких 6 вакансій 
академіків, 17 – членів-кореспондентів. 
Це становить майже 20 % від наявних 
членів академії. Зареєстровано на сьо-
годні 87 кандидатів у члени академії, 
з них 34 – в академіки, 63 – у члени-
кореспонденти.

Одним із найбільш спірних питань, 
що виникло під час підготовки виборів, 
стало питання відкритого голосування 
по виборах академіків, яке прямо перед-
бачене у новому Законі. Президія роз-
глянула це питання та прийняла рішення 
застосувати спосіб відкритого голосу-
вання шляхом підняття іменних карток 

як найбільш просту форму. Новелою 
нового положення про вибори є також 
рейтингове голосування на відділеннях 
лише в межах наявних вакансій, що по-
кликано підвищити вплив відділення на 
процес обрання членів академії.

Цього року розпочала роботу нова 
бібліотека Національної академії право-
вих наук України. Так, на 3-му поверсі 
створена постійно діюча виставка най-
кращих робіт науковців академії. Усі 
члени академії, науковці її установ ма-
ють брати активну участь у наповненні 
фондів бібліотеки, надати принаймні по 
одному примірнику своїх праць. До 
речі, академік Юрій Васильович Баулін 
передав бібліотеці близько 300 наукових 
видань.

16 березня 2017 р.
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У статті висвітлено основні складники правничої мови. До них належать правнича 
лексика та фразеологія, правнича граматика (морфологія та синтаксис), а також прав-
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тика, правова стилістика.

Вступні міркування. Мета статті 
полягає в тому, щоб у загальнотеоре-
тичному ключі описати основні склад-
ники правничої мови. Передовсім слід 
застерегти, що є підстави розмежовува-
ти правничу мову та правову мову. Таке 

розмежування можна здійснити, від-
штовхнувшись від семантичного зна-
чення прикметників «правничий» та 
«правовий» в українській мові. «Право-
вий» – це той, що стосується права [1, 
с. 507], а «правничий» – той, що стосу-
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