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 80-річчя академіка НАН України 
В.Я. ТАЦІЯ 

Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, академік НАН України і НАПрН України Василь 
Якович Тацій народився 13 січня 1940 р. у м. Полтава. У 1963 р. 
закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), у 
1969 р. – аспірантуру цього інституту. Захистив кандидатську 
(1970) та докторську (1984) дисертації. З 1966 р. життя і діяль-
ність В.Я. Тація пов’язані з Національним юридичним універ-
ситетом імені Ярослава Мудрого. У 1969–1972 рр. він працював 
старшим викладачем, у 1972–1973 рр. – доцентом, заступником 
декана, з 1973 по 1987 р. — проректором з наукової роботи, а з 
липня 1987 р. обіймає посаду ректора університету. Упродовж 
1993–2016 рр. В.Я. Тацій був президентом Національної акаде-
мії правових наук України, з березня 2016 р. є її почесним прези-
дентом. Створена за його ініціативою і безпосередньою участю 
академія є визнаним в Україні і далеко за її межами юридичним 
науковим центром, що консолідує інтелектуальний потенціал 
учених-юристів, здійснює фундаментальні і прикладні правові 
дослідження, сприяє інтеграції академічної і вишівської науки. 
У 1997 р. Василя Яковича обрано академіком НАН України, з 
1998 р. він входить до складу Президії НАН України. 

В.Я. Тацій — відомий учений у галузі правознавства. Сфе-
ра його наукових інтересів охоплює фундаментальні проблеми 
кримінального права, теорії держави і права, конституційного 
права. Василь Якович – визнаний організатор вищої юридич-
ної освіти в Україні, талановитий педагог і блискучий лектор. 
Він автор понад 800 наукових праць, у тому числі близько 60 
монографій, навчальних посібників і підручників, які стали ва-
гомим внеском у розвиток юридичної науки. 

Наукові здобутки В.Я. Тація відзначено Державною премією 
України в галузі науки і техніки, Державною премією України 
в галузі архітектури, преміями імені В. Вернадського та імені 
Ярослава Мудрого. Василя Яковича удостоєно звання Героя 
України з врученням ордена Держави, нагороджено орденами 
князя Ярослава Мудрого І–V ступенів, «За заслуги» І та ІІ сту-
пенів, «Знак Пошани». Йому присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України».


