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80-річчя

члена-кореспондента НАН України

В.І. СЕМЧИКА

19 липня виповнилося 80 років провід-
ному вченому в галузі земельного, 

аграрного та природоресурсового права 
члену-кореспонденту НАН України Ві-
талію Івановичу Семчику. 

В.І. Семчик народився у 1927 р. у с. Бай-
ківка Калинівського району Вінницької 
області у родині селян. З 1944 по 1951 р. 
перебував на строковій службі в лавах Ра-
дянської Армії. Він є учасником бойових 
дій Великої Вітчизняної війни. Після де-
мобілізації працював на різних посадах: 
інструктором, помічником начальника по-
літвідділу комсомолу різних відділків 
Південно-Західної залізниці, секретарем 
партійної організації у колгоспі. З 1958 р. 
Віталій Іванович пов’язав своє життя з 
юриспруденцією, був адвокатом, завідува-
чем юридичної консультації, а пізніше на-
родним суддею та головою Фастівського 
міського народного суду. Працюючи, па-
ралельно здобував освіту. У 1959 р. він за-
кінчив юридичний факультет Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевчен-
ка, а у 1974 р. – аспірантуру при універси-
теті.

З 1975 р. уся наукова діяльність В.І. Сем-
чика пов’язана з Інститутом держави і пра-
ва ім. В.М. Корецького НАН України. Сьо-
годні він є завідувачем відділу аграрного, 
земельного та екологічного права інститу-
ту, а також очолює кафедру аграрного, еко-
логічного і підприємницького права Київ-
ського університету права. 

У 1986 р. Віталій Іванович захистив до-
кторську дисертацію зі спеціальності на 
тему «Проблеми організаційно-правового 
забезпечення раціонального використання 
майна сільськогосподарських підприємств 
в умовах АПК». 

Коло наукових інтересів ювіляра є до-
сить широким. Його праці присвячені ак-
туальним питанням  конституційного, ци-
вільного, адміністративного, аграрного, зе-
мельного та підприємницького права. У 
науковому доробку вченого понад 300 нау-
кових праць, з них чотири  індивідуальних 
і двадцять колективних монографій, чотир-
надцять юридичних довідників. 

Різноплановість наукових досліджень 
та значний досвід практичної роботи 
сприяли здійсненню бажання докласти 
зусилля до вдосконалення законодавства, 
що стосується регулювання аграрних і зе-
мельних відносин. Зокрема, В.І. Семчик 
брав участь у розробці законопроектів, 
наприклад  проекту Земельного кодексу 
України, проектів Законів України «Про 
селянське (фермерське) господарство», 
«Про сільськогосподарську кооперацію», 
«Про колективні сільськогосподарські під -
приєм ства». 

З 1993 р. Віталій Іванович очолює раду 
науково-правових експертиз при Інституті 
держави і права ім. В.М. Корецького, спе-
ціалісти якого надають науково-правові 
висновки з питань наукового тлумачення і 
застосування чинного українського законо-
давства. 

В.І. Семчик — член учених рад Інсти-
туту держави і права ім. В.М. Корецько-
го, Київського університету права, Інсти-
туту інтелектуальної власності АПрН, вхо-
дить до складу наукових рад і редколегій 
низки часописів: «Право України», «Кон-
куренція», «Правова держава», «Судова 
апеляція». Він є головою спеціалізованої 
вченої ради при Інституті держави і пра-
ва ім. В.М. Корецького НАН України із за-
хисту докторських дисертацій.
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За свої творчі здобутки учений неод-
норазово був удостоєний державних  на-
город, серед них: орден Богдана Хмель-
ницького ІІІ ступеня, орден «За заслу-
ги» ІІІ ступеня; Почесне звання «Заслу-
жений діяч науки і техніки України»; 
Державна премія України в галузі на-
уки і техніки; медалі «За победу над Гер-

манией в Великой отечественной вой-
не 1941-1945_гг.», «Захиснику Вітчиз-
ни», «60 років перемоги у Великій Віт-
чизняній війні». 

Наукова громадськість, колеги та учні ві-
тають Віталія Івановича з ювілеєм, бажа-
ють йому довгих років життя, плідної праці 
на благо Вітчизни.

80-річчя

члена-кореспондента НАН України

А.В. МЕНЯ

23 липня виповнилося 80 років відо-
мому вченому в галузі радіофізики 

члену-кореспонденту НАН України Ана-
толію Володимировичу  Меню.

А.В. Мень народився 1927 року в м. Хар-
кові. Закінчив Харківський електротехніч-
ний інститут (тепер Харківський техніч-
ний університет «Харківський політехніч-
ний інститут») у 1949 р. за спеціальністю 
«радіотехніка». Упродовж 1949–1955 рр. 
Ана толій Володимирович працював мо-
лодшим науковим  співробітником Фізико-
технічного інституту АН України. Від 1955 
року його наукова діяльність пов’язана 
з Інститутом радіофізики і електроніки 
НАНУ, старшим науковим співробітником 
якого він є сьогодні.

З 1949-го по 1959 рік  головними напря-
мами творчих пошуків ученого були до-
слідження в галузі радіофізики, спрямо-
вані на вивчення поширення радіохвиль 
над морською поверхнею і вирішення низ-
ки фундаментальних і прикладних задач з 
метою підвищення точності та чутливості 
радіолокаційних і радіопеленгаційних сис-
тем НВЧ і ВЧ діапазонів. У цей же період 
А.В. Мень стає одним з піонерів нового 
напряму в дослідженні поширення надви-

сокочастотних радіохвиль у тропосфері 
біля поверхні Землі. Він першим у сві-
товій практиці теоретично і експеримен-
тально вивчив вплив поверхні поділу на 
флуктуаційні характеристики сигналів, в 
результаті чого було виявлено і пояснено 
низку нових ефектів і явищ. Це дало поча-
ток новому науковому напряму — радіо-
океанографії. 

З 1959 р. А.В. Мень займається дослід-
женнями в галузі декаметрової радіоаст-
рономії, фундатором якої в Україні є ака-
демік С.Я. Брауде. Під науковим  керівниц-
твом ювіляра до 1970 р. було розроблено  
та споруджено чотири покоління широко-
смугових радіотелескопів, зокрема створе-
но унікальний радіоастрономічний інстру-
мент УТР-2, який  на сьогодні є найдоско-
налішим у світі телескопом у декаметро-
вому діапазоні радіохвиль. Нині Анатолій 
Володимирович є одним з наукових керів-
ників академічної програми УРАН, завдя-
ки якій в Україні створена мережа  інтер-
ферометрів, які забезпечують спостережен-
ня просторової структури радіоджерел з 
кутовим розрізненням близько 1 секунди. 
Це дало змогу отримати багато нової і цін-
ної радіоастрономічної і астрофізичної ін-




