
Почесна відзнака 

“ОРДЕН НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 
 

Орден Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого ІІІ, ІІ, І ступеня засновано 2009 р. 

Присуджується науково-педагогічним працівникам та співробітникам 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого за визначні заслуги перед університетом, вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, високий професіоналізм. 
 

2009 

IІІ ступеня 

За заслуги перед НЮАУ ім. Ярослава Мудрого нагороджено: 

СТАШИСА Володимира Володимировича – проф., акад. АПрН України, першого 

проректора НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

______________________________________________________________________________ 
 27 листопада Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 

святкувала 205-річчя. Vivat lex! 2009. 2 груд. 
 

2010 

IІІ ступеня 

За визначні здобутки перед НЮАУ ім. Ярослава Мудрого та з нагоди святкування 

Дня академії нагороджено: 

– професорів-старійшин: 

ТАЦІЯ Василя Яковича – ректора НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, проф. каф. кримін. 

права № 1; 

ПАНОВА Миколу Івановича – зав. каф. кримін. права № 2, проф.; 

ДАНЬШИНА Івана Миколайовича – проф. каф. кримінології і кримін.-викон. права; 

ГРОШЕВОГО Юрія Михайловича – проф. каф. кримін. процесу; 

КОНОВАЛОВУ Віолетту Омелянівну – проф. каф. криміналістики; 

ЦВІКА Марка Веніаміновича – проф. каф. теорії держави і права; 

– заслуженого професора 

ДЕМИДЕНКА Григорія Григоровича – проф. каф. теорії держави і права; 

– тренерів шахового спортивного клубу "Юридична академія", дворазових олімпійських чемпіонів: 

ЕЛЬЯНОВА Павла Володимировича; 

МОЇСЕЄНКА Олександра Олександровича; 

– народних артисток України: 

СЛЮСАРЕНКО Тетяну Олександрівну – асист. каф. культурології; 

МЕЛІХОВУ Юлію Анатоліївну – асист. каф. культурології; 

ГІЗІМЧУК Олену Олександрівну – аспіранта каф. культурології. 

______________________________________________________________________________ 
 Відзначаємо кращих! Vivat lex! 2010. 17 листоп. 

 



 

2011 

IІІ ступеня 

За видатні досягнення в галузі науки отримали професори-старійшини НУ "ЮАУ ім. 

Ярослава Мудрого": 

ЖИГАЛКІН Павло Іванович – проф. каф. труд. права; 

КОМАРОВ В’ячеслав Васильович – проф., зав. каф. цив. процесу, проректор з навч.-метод. 

роботи; 

За значний особистий внесок у розвиток матеріально-технічної бази Університету отримав: 

ПРИЩЕПА Іван Кузьмич – проректор з економіки та соц. розвитку. 

________________________________________________________________________________ 
 Нагороджено найкращих! Vivat lex! 2011. 2 груд. 

 

2013 

IІІ ступеня 

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету отримали: 

ГАВРИЛЮК Михайло Іванович – заст. Ген. прокурора України, член Нагляд. ради ун-ту; 

ШУЛЬГА Михайло Васильович – проф., зав. каф. зем. та аграр. права; 

ЛОМАКО Володимир Андрійович – проф. каф. кримін. права № 2; 

ГОНЧАРЕНКО Володимир Дмитрович – проф., зав. каф. історії держави і права України 

та зарубіж. країн. 

________________________________________________________________________________ 
 Чернуха А. Святкуємо День університету. Vivat lex! 2013. 19 листоп. 

 

2014 

IІІ ступеня 

За внесок у розвиток юридичної освіти та науки, популяризацію юридичної професії, 

сприяння у реалізації статутних завдань та з нагоди 210-річчя НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

отримали: 

КАРКАЧ Павло Михайлович – проф., зав. каф. організації суд. та правоохорон. органів; 

ЧАЛА Ніна Петрівна – голов. бухгалтер; 

ІСАКОВ Михайло Григорович – чл. правління Всеукр. громад. орг. "Асоц. випускників 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого"; 

КОСОЛАПОВ Анатолій Григорович – чл. правління Всеукр. громад. орг. "Асоц. 

випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ТІТОВ Микола Ілліч – чл. правління Всеукр. громад. орг. "Асоц. випускників НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

КОРЕПАНОВ В’ячеслав Аристархович – керівник муз. частини "Палацу студентів", автор 

гімну НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

АВРАМЕНКО Валентина Миколаївна – автор гімну НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

БІЛИК Валентина Григорівна – голова профкому співробітників НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

________________________________________________________________________________ 
  Університетське свято. Vivat lex! 2014. 1 груд. 

 



 

2015 

IІ ступеня 

Нагороджено: 

КОМАРОВА В’ячеслава Васильовича – проф., проректора з навч.-метод. роботи НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ПАНОВА Миколу Івановича – проф., зав. каф. кримін. права № 2 НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого.  
 

IІІ ступеня 

Нагороджено: 

ГЕТЬМАНА Анатолія Павловича – проф., проректора з наук. роботи НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ГУТОРОВУ Наталію Олександрівну – проф., дир. Полтав. юрид. ін-ту НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

КАПЛІНУ Оксану Володимировну – проф., зав. каф. кримін. процесу НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ПЕТРИШИНА Олександра Віталійовича – проф., зав. каф. теорії держави і права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ШЕВЧЕНКО Людмилу Степанівну – проф., зав. каф. екон. теорії НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

________________________________________________________________________________ 
 Університетське свято. Vivat lex! 2015. 23 листоп. 

 

2016 

IІ ступеня 

З нагоди ювілею від дня народження за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної 

науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм нагороджено: 

ГОНЧАРЕНКА Володимира Дмитровича – д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. історії 

держави і права України та зарубіж. країн. 

________________________________________________________________________________ 
 Ректор В. Я. Тацій вручив завідувачу кафедри історії держави і права України і зарубіжних 

країн В. Д. Гончаренку орден Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого ІІ ступеня : [новини 22.10.2016]. Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого : сайт. URL: http://nlu.edu.ua/ua (дата звернення: 15.11.2016).  

 

*** 
 

IІ ступеня 

Нагороджено: 

БАУЛІНА Юрія Васильовича
1
 – д-ра юрид. наук, проф., Голову Конституційного Суду 

України; 

ШУЛЬГУ Михайла Васильовича – д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. земел. та аграр. права 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого.  
 

IІІ ступеня 

Нагороджено: 

ГЕРАСІНУ Людмилу Миколаївну – д-ра юрид. наук, проф. каф. соціології та політології; 

КОЗАКА Вадима Анатолійовича – канд. юрид. наук, доц., декан господ.-прав. ф-ту; 

МАНУЙЛОВА Євгена Миколайовича – кан. філос. наук, проф. каф. філософії; 

ШИЛО Ольгу Георгіївну – д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. кримін. процесу та операт.-

розшук. діяльності. 

________________________________________________________________________________ 
 Університетське свято. Vivat lex! 2016. 23 листоп. 

 

                                                 
1
 Баулін Ю. В. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого (працює з 1975 р.). 

http://nlu.edu.ua/ua


2017 

IIІ ступеня 

З нагоди ювілею від дня народження за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної 

науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм нагороджено: 

ЄРМОЛАЄВА Віктора Миколайовича – дир. Ін-ту післядиплом. освіти, д-ра юрид. наук, 

проф. каф. історії держави і права України та зарубіж. країн. 

________________________________________________________________________________ 
 Нагорода за високий професіоналізм. Vivat lex! 2017. 19 верес. 
 

*** 
 

I ступеня 

Нагороджено: 

ГОЛІНУ Володимира Васильовича – д-ра юрид. наук, проф. каф. кримінології та кримін.-

виконав. права. 

IIІ ступеня 

Нагороджено: 

ШЕПІТЬКА Валерія Юрійовича – д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. криміналістики. 

________________________________________________________________________________ 
 Університетське свято. Vivat lex! 2017. 24 листоп. 

 

2018 

I ступеня 

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну 

плідну працю у підготовці висококласних фахівців та з нагоди 30-річного ювілею на посаді 

проректора з навчально-методичної роботи нагороджено: 

КОМАРОВА Вячеслава Васильовича – д-ра юрид. наук, проф. каф. цив. процесу. 

________________________________________________________________________________ 
 Проректора з навчально-методичної роботи В. В. Комарова нагороджено орденом 

Ярослава Мудрого І ступеня і Почесною грамотою Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого [новини 25.04.2018]. Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого : сайт. URL: http://nlu.edu.ua/ua (дата звернення: 02.10.2018). 

  Нагороджено орденом за професіоналізм. Vivat lex! 2018. 11 трав. 
 

 

http://nlu.edu.ua/ua

