9 грудня 2015 р. в Інституті держави і права (ІДП) ім. В. М. Корецького
НАН України відбувся круглий стіл «Правові проблеми розвитку сільських
територій України», присвячений пам’яті відомого вітчизняного вченогоправознавця, фахівця в галузі аграрного та земельного права – членакореспондента НАН України Віталія Івановича Семчика (19.07.1927 –
09.12.2014).
Участь у заході взяли понад 60 науковців із усіх основних центрів аграрноправової, земельно-правової й еколого-правової галузей юридичної науки – ІДП
ім. В. М. Корецького НАН України, Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія»,
юридичного факультету Національного університету біоресурсів та
природокористування України, Львівського національного університету ім.
Івана Франка та інших наукових установ і навчальних закладів юридичного
профілю.
У своєму вступному слові директор ІДП ім. В. М. Корецького НАН
України академік Ю. Шемшученко розповів про життєвий і творчий шлях
В. І. Семчика та відзначив його основні наукові здобутки.
Під час наукових дискусій у рамках круглого столу вчені зосередили свою
увагу на правових проблемах соціального, виробничого, екологічного та іншого
розвитку сільських територій.
Із головною доповіддю – «Сільські території і право в Україні: вектори
розвитку у ХХІ столітті» – виступив учень члена-кореспондента НАН України
В. Семчика – завідувач відділу проблем аграрного та земельного права ІДП
ім. В. М. Корецького НАН України доктор юридичних наук, професор
П. Кулинич. Він, зокрема, окреслив коло суспільно-політичних, організаційних
і економічних проблем, які постають перед сільськими громадами в умовах
децентралізації влади і посилення ролі сільського самоврядування та
обумовлюють необхідність модернізації правової бази подальшого розвитку
сільських громад.
Особливу зацікавленість учасників заходу викликала доповідь завідувача
відділу проблем космічного та екологічного права ІДП ім. В. М. Корецького НАН
України доктора юридичних наук, професора Н. Малишевої з теми: «Сільський
кодекс Франції як форма систематизації законодавства про сільські Членкореспондент НАН України В. І. Семчик (1927-2014) території», – присвячена
перспективам кодифікації законодавства щодо сільського розвитку в Україні.
За підсумками роботи круглого столу його учасниками було ухвалено
рекомендації щодо шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства про
сільські території. Рекомендації вирішено надіслати на розгляд відповідних
органів державної влади.

У рамках заходу відбулася також презентація останньої підготовленої за
участю В. Семчика колективної монографії «Правові проблеми публічноприватного партнерства в аграрних і земельних відносинах», опублікованої
Науково-виробничим підприємством «Видавництво «Наукова думка» НАН
України» напередодні круглого столу в ІДП ім. В. М. Корецького НАН України
(Круглий стіл із правових проблем розвитку сільських територій в Україні //
Національна академія наук України (http://g.ua/DicZ). – 2015. – 14.12).

