
 

Кавалери і лауреати державних нагород, премій, конкурсів 
 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції 
України : Указ Президента України № 276/2016 від 25 черв. 2016 р. // Офіційний 
вісник Президента України. – 2016. – № 20. – Ст. 515; Те саме [Електронний ресурс] // 
Президент України : офіц. інтернет-представництво. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/2762016-20223 (дата звернення: 23.09.2016). – 
Назва з екрана; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-
портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2016 (дата звернення: 
23.09.2016). – Назва з екрана. 

Удостоены высокой наградой // Харьковские известия. – 2016. – 30 июня (№ 75). – 
С. 2. 

До Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 
трудові здобутки та високий професіоналізм звання “Заслужений діяч науки і техніки 
України” присвоєно д-рові юрид. наук, проф. кафедри земельного та аграрного права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого А. М. СТАТІВЦІ. 

 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці 
незалежності України : Указ Президента України №338/2016 від 22 серп. 2016 р. // 
Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 28. – Ст. 661; Те саме [Електронний 
ресурс] // Президент України : офіц. інтернет-представництво. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/3382016-20385 (дата звернення: 23.08.2016). – 
Назва з екрана; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-
портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/338/2016 (дата звернення: 
08.11.2016). – Назва з екрана. 

Гордість Університету // Vivat lex!. – 2016. – 1 верес. 
З нагоди 25-ї річниці незалежності України за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм почесне звання 
“Заслужений артист України” присвоєно артистові-вокалісту професійного театру-
студії Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого Я. В. КОСТИРКУ. 

 

 

Про нагородження відзнакою Президента України – ювілейною медаллю “25 
років незалежності України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України 
№ 336/2016 від 19 серп. 2016 р. // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 
– Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/3362016-20405 (дата 
звернення: 29.08.2016). – Назва з екрана. 

Відзнака Президента України // Vivat lex!. – 2016. – 1 верес. 
За значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її 

суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне 
будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-
політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу першого 
проректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого Ю. П. БИТЯКА нагороджено відзнакою 
Президента України – ювілейною медаллю “25 років незалежності України”. 

 

http://www.president.gov.ua/documents/2762016-20223
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2016
http://www.president.gov.ua/documents/3382016-20385
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/338/2016
http://www.president.gov.ua/documents/3362016-20405


 

Про відзначення державними нагородами України [Електронний ресурс] : Указ 
Президента України № 430/2016 від 4 жовт. 2016 р. // Президент України : офіц. 
інтернет-представництво. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/4302016-20569 (дата звернення: 14.11.2016). – 
Назва з екрана. 

Чемпіонку Паралімпійських ігор з дзюдо, студентку НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
І. М. ЧЕРНЯК за досягнення високих спортивних результатів на XV літніх 
Паралімпійських іграх 2016 року, виявлені мужність, самовідданість та волю до 
перемоги, утвердження міжнародного авторитету України нагороджено Орденом 
княгині Ольги ІІ ступеня. 

 

 

Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова” [Електронний 
ресурс] : рішення 7 сес. Харків. міськ. ради 7 скликання від 6 лип. 2016 р. // Єдиний 
міський реєстр актів Харків. міської ради, міського голови та викон. органів ради. – 
Режим доступу: https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/650727 (дата 
звернення: 29.08.2016). – Назва з екрана. 

Почесні громадяни м. Харкова у 2016 році [Електронний ресурс] // 
REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA : web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки. – 
Режим доступу: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2016 (дата 
звернення: 10.10.2016). – Назва з екрана. 

В Харькове чествовали новых почетных граждан города // Харьковские 
известия. – 2016. – 27авг. (№ 100/101). – С. 3. 

Понад 40 років служіння Харкову // Vivat lex!. – 2016. – 1 верес. 
Враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних осіб, історичні 

традиції, з метою прижиттєвого вшанування та відзнаки особистостей, які зробили 
вагомий внесок в розвиток міста Харкова, піднесення його статусу у світі, в знак 
великої поваги до їх громадської діяльності звання “Почесний громадянин міста 
Харкова” присвоєно заслуж. робітнику культури України, ген. дир. Палацу студентів 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого К. К. ШЕРДІЦУ. 

 

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 [Електронний ресурс] : [новини 22.10.2016] // Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого : [сайт]. – Режим доступу: http://nlu.edu.ua/ua (дата звернення: 15.11.2016). – Назва з 
екрана. 

З нагоди ювілею від дня народження за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, 
багаторічну плідну працю та високий професіоналізм нагороджено орденом Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня д-ра юрид. наук, проф., зав. кафедри історії держави та 
права України і зарубіжних країн В. Д. ГОНЧАРЕНКА. 

 

Нагороди до професійного свята // Vivat lex!. – 2016. – 24 жовт. 
З нагоди Дня юриста вчені, науковці та викладачі Університету отримали нагороди: Почесні грамоти 

Харківської облдержадміністрації та міськради, Союзу юристів України та Харківської обласної організації 
Союзу юристів України; подяки Харківської облради та Харківської обласної організації Союзу юристів 
України; Орден за заслуги ІІІ ступеня Союзу юристів України. 

 

Кращі автори ЮВУ-2015 // Юридичний вісник України. – 2015. – 4–21 січ. (№ 1/2). – С. 10–11 : фот. 
Кваліфікаційний рейтинг авторів газети "Юридичний вісник України" 2015 р. Серед кращих – 

публікації науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого: голова ради ГО “Всеукраїнська ліга правників проти 
корупції”, д-р юрид. наук, проф. О. ШОСТКО; канд. юрид. наук, ст. наук. співроб., зав. відділу кримінолог. 
дослідж. НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України М. КОЛОДЯЖНИЙ 
(у номінації “Активна громадянська позиція і змістовна критика юридичної діяльності”). 

 

Пионеры третьего тысячелетия : рейтинг информ. и деловой активности // Губерния. Регион. 
Украина. Мир. – 2016. – № 1/2. – С. 9; № 4. – С. 15; № 5. – С. 11; № 6. – С. 11; № 7/8. – С. 17; № 9. – С. 23; 
№ 10. – С. 16. 

В 2000 р. на зборах керівників найбільш тиражованих засобів масової інформації Харківщини, 
скликаних Харківським прес-клубом, було розпочато рейтинг інформаційної та ділової активності 
"Піонери ІІІ тисячоліття". У щомісячних підсумках рейтингу – ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
В. Я. ТАЦІЙ (№  1/2 – 7/8: 20-а позиція; № 9 – 15-а; № 10: 11-а позиція). 

 

http://www.president.gov.ua/documents/4302016-20569
https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/650727
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2016
http://nlu.edu.ua/ua


 

Рейтинг вузів України 
 

Консолідований рейтинг вузів України 2016 року [Електронний ресурс] // 
Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741 (дата звернення: 
03.10.2016). – Назва з екрана. 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований 
рейтинг вишів України за 2016 р.  

У якості вихідних використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації 
національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", 
кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. 

Місце НЮУ ім. Ярослава Мудрого: у загальному рейтингу – 55/56; Топ-200 Україна – 16; Webometrics 
– 73; Scopus – 120. Підсумковий бал – 209. 

 
Ukraine [Електронний ресурс] // Ranking Web of Universities. – Режим доступу: 

http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine (дата звернення: 15.11.2016). – Назва з 
екрана. 

Міжнародний рейтинг “Вебометрикс” – ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами 
сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених 
на сайт файлів (тобто змістовну та інформаційну активність сайту ВНЗ).  

У рейтинговій таблиці “Вебометрикс” НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 44-му місці. 
 

Рейтинг установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 5 [Електронний 
ресурс] : (згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів) // Бібліометрика 
української науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим оступу: д
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_h_15&ind=5 (дата звернення: 15.11.2016). – 
Назва з екрана. 

За данними Google Scholar у рейтинговій таблиці установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 5 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 12-му місці; кількість вчених – 67. 

 

Рейтинг наукових колективів [Електронний ресурс] // Бібліометрика української науки / Центр 
дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy 
(дата звернення: 15.11.2016). – Назва з екрана. 

За данними Google Scholar у рейтинговій таблиці наукових колективів НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 
8-му місці з індексом Гірша 52. 

 

Топ 20 установ за кількістю бібліометричних портретів учених [Електронний ресурс] // 
Бібліометрика української науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanova (дата звернення: 15.11.2016). – Назва з 
екрана. 

У рейтинговій таблиці за кількістю бібліометричних портретів учених – НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
на 14-му місці (371 бібліометричних портретів). 

 
Науково-педагогічний колектив університету 

 

Вітаємо з ювілеєм! Тацій Василь Якович // Українці – великий європейський народ. – Київ : Укр. 
конфедерація журналістів, 2016. – С. 28. – (Золотий фонд нації). 

Вітання // Юридичний вісник України. – 2016. – 4–21 січ. (№ 1/2). – С.  2. 
Мэр поздравил ректора // Харьковские известия. – 2016. – 14 янв. (№ 3). – С. 2. 

Привітання з днем народження Героя України, почесного громадянина м. Харкова, ректора НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЯ. 

 

60-річчя відомого вченого-криміналіста, члена-кореспондента НАПрН України Володимира 
Андрійовича Журавля // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2016. – № 1. – С. 497–500. 

Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Андрійовича ЖУРАВЛЯ : (до 60-
річчя від дня народж.) // Право України. – 2016. – № 3. – С. 282–283 : фот. 

Наші ювіляри // Вісник Національної академії правових наук України. – Харків, 2016. – № 1. – 
С. 163–165. 

Вітаємо з ювілеєм! // Vivat lex!. – 2016. – 8 берез. 
60-річчя д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України, проф. кафедри криміналістики НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого В. А. ЖУРАВЛЯ. 

http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_h_15&ind=5
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanova


 

Максимов Сергій Іванович : (до ювілею науковця та педагога) // Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. – Харків, 2016. 
– № 2. – С. 321–322. 

Наші ювіляри : [С. І. Максимов] // Вісник Національної академії правових наук України. – Харків, 
2016. – № 1. – С. 165–166. 

60-річчя д-ра юрид. наук, проф. кафедри філософії НЮУ ім. Ярослава Мудрого С. І. МАКСИМОВА.  
 

Мануйлов Євген Миколайович : (до ювілею науковця та педагога)  // Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. – Харків, 2016. 
– № 2. – С. 318–320. 

70-річчя д-ра філософії, проф. кафедри філософії НЮУ ім. Ярослава Мудрого Є. М. МАНУЙЛОВА. 
 

Дзьобань Олександр Петрович : (до ювілею науковця та педагога) // Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. – Харків, 2016. 
– № 2. – С. 323–325. 

50-річчя д-ра філос. наук, проф. кафедри філософії НЮУ ім. Ярослава Мудрого О. П. ДЗЬОБАНЯ. 
 

Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Івановича Тертишнікова : (до 75-
річчя від дня народження) // Право України. – 2016. – № 8. – С. 198. 

75-річяя проф. кафедри цивільного процесу НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. І. ТЕРТИШНІКОВА. 
 

Климова Г. П. Судьба меня свела весной... / Г. П. Климова // Ученики об Учителе : очерки о науч.-
пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., перв. ректора Харьков. гуманитар. ун-та "Народ. укр. 
акад." Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) / авт.-сост. Е. В. Астахова, 
В. В. Астахов ; сост. биобиблиогр. указ. И. В. Козицкая [и др.]. – Харьков, 2015. – С. 106–110. 

Про період роботи проф. В. І. АСТАХОВОЇ в НЮУ ім. Ярослава Мудрого (1978–1994). 
 

Пам’яті вчених-правознавців 
 

Василь Пилипович Маслов – видатний вчений-цивіліст // Актуальні проблеми приватного права : 
матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 19 лют. 2016 р. 
– Харків, 2016. – С. 5–6. 

Про ректора Харківського юридичного інституту у 1962–1987 рр., видатного вченого-цивіліста, 
лауреата Державної премії УРСР, д-ра юрид. наук, чл.-кор. Академії наук УРСР, проф. В. П. МАСЛОВА. 

 

Учитель, учений, громадський діяч // Актуальні питання кримінального процесу очима молодих 
дослідників : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф. студентів і аспірантів, присвяч. 85-річчю з дня народж. 
акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Грошевого 
(Харків, 24 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 15–19. 

Про науково-педагогічну та громадську діяльність д-ра юрид. наук, проф, акад. НАПрН України, 
Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. ГРОШЕВОГО (1931–2013). 

 

Тацій В. Я. Своєю дорогою по Землі до своєї планети у Космосі / В. Я. Тацій // Шлях у науку: 
розповідь про вчителя. – Запоріжжя, 2016. – С. 6–10 : фот. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf (дата звернення:18.10.2016).  

Борисов В. І. Сташис Володимир Володимирович – видатний учений-правознавець, засновник 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності / В. І. Борисов. // Шлях у науку: 
розповідь про вчителя. – Запоріжжя, 2016. – С. 11–14. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf (дата звернення:18.10.2016). 

Чирва А. М. Куля в хребті / А. М. Чирва // Вісник Асоціації випускників Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2016. – № 4. – С. 19–22. 

Про життя і викладацьку діяльність д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, Героя України 
В. В. СТАШИСА (1925–2011). 

 

http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf
http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf


 

Історія та сьогодення університету 
 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. 
сайт]. – Режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 27.09.2015). – Заголовок з екрана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // 
Вікіпедія : вільна енцикл. – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_юридичний_університет_імені_Ярослава_Мудрого (дата 
звернення: 27.09.2016). – Назва з екрана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // 
Освіта.ua : освіта в Україні. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/guide/17/431 (дата звернення: 
27.09.2016). – Назва з екрана. 

 

Сергеева В. Ярмарка вузов: выбираем профессию / Виктория Сергеева // Харьковские известия. – 
2016. – 9 февр. (№ 27). – С. 3. 

На базі Харківської обласної бібліотеки для юнацтва відбудеться виставка “Ярмарок вузів”, на якій 
представлено передові вузи м. Харкова, у т. ч. і НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

Генкин А. Дорогие реформы. Но лишь бы траты оправдались / Аркадий Генкин // Время. – 2016. 
– 11 февр. (№ 16). – С. 4. 

В НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбулося ІІ засідання Харківської  регіональної ради з питань реформи 
системи юстиції, присвяченого проблемам кримінальної юстиції в Україні. 

 

Юркевич О. М. До 20-річного ювілею кафедри логіки / О. М. Юркевич // Vivat lex!. – 2016. – 
15 лют. 

Anakina T. M. Kharkiv school of international law after the II World War to nowadays / 
T. M. Anakina // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами 
наук. конф. (м. Харків, 24 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 61–67. 

Історія створення та сьогодення кафедри міжнарого права НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Солодовник М. В харьковских вузах цены на контракты обещают не повышать / Мария 
Солодовник // КП в Украине : Харьков. вып. – 2016. – 1 марта (№ 45). – С. 6. 

Вартість навчання на контрактній основі в НЮУ ім. Ярослава Мудрого залишиться на рівні минулого 
року. 

 

Сергій Чернов та Андреас Кіфер відвідали НЮУ ім. Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // 
Харківська обласна рада : офіц. сайт : [новини від 04.03.2016]. – Режим доступу: 
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/novini/14958-sergij-chernov-ta-andreas-kifer-vidvidali-
nyuu-im-yaroslava-mudrogo (дата звернення: 28.09.2016). – Назва з екрана. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого відвідали Генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради 
Європи А. КІФЕР та голова обласної ради С. ЧЕРНОВ. Під час зустрічі В. Я. ТАЦІЙ розповів про діяльність вузу, 
спортивні успіхи студентів, а також наголосив на тому, що Харківщина запрошує міжнародну спільноту 
приєднатись до створення постійно діючого правового Форуму. 

 

Перальта Є. “Така історія – дуже цікава!” / Єлизавета Перальта // День. – 17 берез. (№ 46). – С. 10. 
В НЮУ ім. Ярослава Мудрого проведено День читання книг, організований редакцією газети “День”, під 

час якого відбулося обговорення історичного видання “Повернення в Царгород”. У розмові взяв участь зав. 
кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн В. ГОНЧАРЕНКО. 

 

Канунникова И. Харьковские студенты-юристы оказались спецами по семейному праву / 
Ирина Канунникова // Вечерний Харьков. – 2016. – 19 марта (№ 031). – С. 2. 

Харківська юридична клініка представить країну на міжнародних змаганнях [Електронний 
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету : [новини 
23.03.2016]. – Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivska-yuridichna-klinika-predstavit-
krainu-na-mizhnarodnikh-zmagannyakh-31220.html (дата звернення: 23.03.2016). – Назва з екрана. 

Команда НЮУ ім. Ярослава Мудрого виборола першість у Національній олімпіаді юридичних 
клінік [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [новини 16.03.2016]. – Режим 
доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2016/03/16/komanda-nyuu-im.-yaroslava-mudrogo-
viborola-pershist-u-naczionalnij-olimpiadi-yuridichnix-klinik/ (дата звернення: 28.09.2016). – Назва з екрана. 

Команда Юридичної клініки НЮУ ім. Ярослава Мудрого у складі Н. ЖДАНЮКА (Інститут 
прокуратури та кримінальної юстиції, 4 курс), О. ІЩЕНКО (господарсько-правовий факультет, 5 курс) та 

http://nlu.edu.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://osvita.ua/vnz/guide/17/431/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/novini/14958-sergij-chernov-ta-andreas-kifer-vidvidali-nyuu-im-yaroslava-mudrogo
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/novini/14958-sergij-chernov-ta-andreas-kifer-vidvidali-nyuu-im-yaroslava-mudrogo
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivska-yuridichna-klinika-predstavit-krainu-na-mizhnarodnikh-zmagannyakh-31220.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivska-yuridichna-klinika-predstavit-krainu-na-mizhnarodnikh-zmagannyakh-31220.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2016/03/16/komanda-nyuu-im.-yaroslava-mudrogo-viborola-pershist-u-naczionalnij-olimpiadi-yuridichnix-klinik/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2016/03/16/komanda-nyuu-im.-yaroslava-mudrogo-viborola-pershist-u-naczionalnij-olimpiadi-yuridichnix-klinik/


тренера команди Я. О. ТОКАР виборола І місце та здобула право відстоювати честь України на 
міжнародних змаганнях “International Client Consultation Competition Canadathe Crossroadsofthe World”, 
які відбудуться в Канаді. 

 

Дудченко О. Ю. Позитивні результати принесе спільна і вчасна робота / О. Ю. Дудченко // Освіта 
та право. – 2016. – Квітень (№ 8). – С. 7–8. 

Виступ голови первинної профспілкової організації студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Спасская Н. Высшее образование теряет высоту? / Нина Спасская // Время. – 2016. – 
2 июня (№ 61). – С. 3. 

Ринок освітніх послуг харківських вузів. В НЮУ ім. Ярослава Мудрого найдорожчою спеціальністю 
залишається “Міжнародне право”. 

 

Євген Боярський, юрист Eterna Law, виступив суддею Конкурсу студентських дебатів НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // ETERNA LAW : [новини 14.06.2016]. – Режим доступу: 
http://eterna.law/ua/novini/evgenij-boyarskij,-yurist-eterna-law,-vyistupil-sudej-konkursa-studencheskix-
debatov-nyuu-im.-yaroslava-mudrogo.html (дата звернення: 28.09.2016). – Назва з екрана. 

Відбувся 5-й щорічний англомовний Конкурс студентських судових дебатів з міжнародного права, 
організований Гуртком міжнародного права НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Є. БОЯРСЬКИЙ, юрист Eterna 
Law Kyiv, виступив суддею Конкурсу разом з відомими науковцями та юристами-практиками. 

 

Онлайн для абитуры и бессонные ночи в вузах // Сегодня. – 2016. – 15 – 17 июля (№  130). – С. 9. 
Вартість навчання на спеціаліста з міжнародного права в НЮУ ім. Ярослава Мудрого у 2016/2017 рр. 

складає 24 000 грн. 
 

Нагороджено найкращих студентів – знавців договірного права // Вісник Асоціації правників 
України. – 2016. – № 5/6. – С. 25. 

На ІІ Стипендіальному конкурсі Ліги студентів Асоціації правників України з договірного права 
студенти НЮУ ім. Ярослава Мудрого зайняли: Д. ПАРСАІ – 1-е місце, О. ЗАДЕРЕЙ – 2-е місце. 

 

Макаренко А. Выбирают право, психологию и ИТ / Анна Макаренко // Сегодня. – 2016. – 
25 июля (№ 136). – С. 8. 

На спеціальність “Міжнародне право” в НЮУ ім. Ярослава Мудрого конкурс складає 48,11 чол. на 
1 місце. 

 

Комаров В. В. Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи / В. В. Комаров // 
Проблеми законності. – Харків, 2016. – Вип. 133. – С. 259–273. 

Гусаров К. В. Кафедра цивільного процесу: історія та сучасність / К. В. Гусаров // Vivat lex!. – 
2016. – 1 верес.  

Про створення, розвиток і сучасну діяльність кафедри цивільного процесу НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
(до 50-річчя з дня заснування). 

 

Тацій В. Я. Студентська дружба – на все життя : [інтерв'ю] / В. Я. Тацій, розмовляла 
Б. Гайворонська // Вісник Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. – 2016. – № 3. – С. 3–5. 

Про студентське життя і дружбу ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЯ та голови 
Асоціації випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. І. КОНОНЕНКА. 

 

Кононенко В. І. Працюй – і тобі воздасться! : [інтерв'ю] / В. І. Кононенко // Вісник Асоціації 
випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2016. – № 3. – С. 6–9. 

Про життя та наукову діяльність голови Асоціації випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
В. І. КОНОНЕНКА. 

 

Шумило І. А. Літо – не перешкода для професійного зростання / І. А. Шумило // Vivat lex!. – 2016. 
– 1 верес. 

Студенти НЮУ ім. Ярослава Мудрого, що навчаються за спільними магістерськими програмами 
“Міжнародне право” і “Європейське та міжнародне підприємницьке право” відвідали міжнародні літні 
школи в Україні та за кордоном. 

 

Шулкін Д. Модернізація правничої освіти: перші кроки / Д. Шулкін // Освіта України. – 2016. – 
26 верес. (№ 38). – С. 6–7. 

Досвідом участі Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Ярослава Мудрого в експерименті зі 

http://eterna.law/ua/novini/evgenij-boyarskij,-yurist-eterna-law,-vyistupil-sudej-konkursa-studencheskix-debatov-nyuu-im.-yaroslava-mudrogo.html
http://eterna.law/ua/novini/evgenij-boyarskij,-yurist-eterna-law,-vyistupil-sudej-konkursa-studencheskix-debatov-nyuu-im.-yaroslava-mudrogo.html


вступу в 2016 р. до магістратури з права за технологією ЗНО на круглому столі ділиться директор 
інституту Н. ГУТОРОВА. 

 

Кернес Г. Мы не должны обмануть ожидания людей / Г. Кернес // Харьковские известия. – 2016. – 
1 окт. (№ 116). – С. 2. 

Особистий прийом міського голови в Університеті // Vivat lex!. – 2016. – 10 жовт. 
Харківський міський голова Г. КЕРНЕС провів виїзний прийом громадян у НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

Поспілкуватися з мером прийшли більше 50 співробітників і студентів вузу. На зустріч були запрошені 
керівники і спеціалісти профільних департаментів Харківської міськради, комунальних служб, голови 
районів Харкова, представники громадськості. 

 

Лісна Т. Губернаторські перегони завершено / Т. Лісна // Слобідський край. – 2016. – 6 жовт. 
(№ 120). – С. 2. 

На Харьковщине новый губернатор // Харьковские известия. – 2016. – 6 окт. (№ 118). – С. 3. 
За результатами фінального етапу конкурсу на заміщення посади голови ХОДА начальник військово-

юридичного факультету НЮУ ім. Ярослава Мудрого С. МЕЛЬНИК посів 2-е місце. 
 

Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних 
закладів на І семестр 2016/17 навчального року [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 07 
жовт. 2016 р. № 1214 // Міністерство освіти і науки України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6309- (дата звернення: 1.11.2016). – Назва з екрана. 

Стипендії Президента України на І семестр 2016/17 навчального року призначені Студентам НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого І. С. ГУМЕНЮК, В. В. СКУБАК, В. Ю. ЛЕСНІЦІ, К. Ю. НОВІКОВІЙ та 
Д. В. ОСАДЧІЙ. 

 

НАЗЯВО – у повному складі // Освіта України. – 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 2. 
До Нацагенства із забезпечення якості вищої освіти шляхом таємного голосування обрано Р. ГУРАКА 

(кандидатура рекомендована вченою радою НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Міронюк Ю. На варті інтелектуальної власності / Ю. Міронюк // Слобідський край. – 2016. – 
30 жовт. (№ 130). – С. 2. 

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України С. І. КУБІВ 
відвідав НЮУ ім. Ярослава Мудрого і зустрівся із членами вченої ради та Президією НАПрНУ. Зустріч 
організовано з метою максимально широкого та професійного обговорення реформи інтелектуальної 
власності як одного із пріоритетів діяльності Уряду на 2016 рік. 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад // Время. – 2016. – 3 листоп. (№ 123). – С. 2. 

 

Експертна діяльність 
 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного 
депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної 
Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України ” : від 15.03.2016 р. № 1-рп/2016 
// Офіційний вісник України. – 2016. – № 28. – Ст. 1137. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16 (дата звернення: 15.11.2016). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
абзацу сьомого частини дев'ятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми" (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) : від 08.06.2016 № 3-
рп/2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – № 51. – Ст. 1805. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-16 (дата звернення: 15.11.2016). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного 
Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 
третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п'ятої статті 141 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу III "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" 
(справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) : від 08.06.2016 № 4-рп/2016 р. 
// Офіційний вісник України. – 2016. – № 51. – С. 1806. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-16 (дата звернення: 15.11.2016). 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6309-
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-16


Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 
11 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" : від 
08.07.2016 № 5-рп/2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – № 57. – Ст. 1979. – Електрон. аналог: 
режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-16 (дата звернення: 15.11.2016). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень частини п'ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" 
(справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, 
церемоній та процесій) : від 08.09.2016 № 6-рп/2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – № 79. – 
Ст. 2649. – Електрон. аналог: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16 (дата 
звернення: 15.11.2016). 

Свої позиції стосовно предметів конституційних звернень висловили також науковці НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого. 

 

Наукова діяльність 
 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // 
GoogleАкадемия. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gpgh7IMAAAAJ&hl=ru 
(дата звернення: 27.09.2016). – Назва з екрана. 

Бібліометричний профіль НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Google Scholar. 
 

Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю // Вісник Конституційного Суду України. – 2016. – 
№ 1. – С. 110. 

У рамках Всеукраїнського тижня права 7–12 грудня 2015 р. Конституційний Суд України провів конкурс 
на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод 
людини і громадянина в контексті реформ конституційної юстиції в Україні. 3-є місце посів студент НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого К. БІЛОУС. 

 

Про призначення В. Колісника суддею Конституційного Суду України : Указ Президента 
України від 26.01.2016 р. № №22/2016 // Урядовий кур'єр. – 2016. – 28 січ. (№ 17) ; Офіційний вісник 
Президента України. – 2016. – № 3. – Ст. 84. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/222016-19741 ; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22/2016 (дата 
звернення: 25.05.2016). 

Указом Президента України проф. кафедри конституційного права України НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
В. П. КОЛІСНИКА призначено суддею Конституційного Суду України. 
 

У Харкові проходить конференція, присвячена 25-річчю створення господарських судів 
[Електронний ресурс] // Харків : офіц. сайт Харків. міськ. ради, міськ. голови, виконкому. – Режим 
доступу: http://www.city.kharkov.ua/ru/news/-31861.html (дата звернення: 20.05.2016). – Назва з екрана. 

25 лет хозяйственной юрисдикции в Украине: опыт и перспективы // Харьковские известия. – 
2016. – 24 мая (№ 60). – С. 2. 

На конференції із науковими доповідями виступили вчені НЮУ ім. Ярослава Мудрого: д-р юрид. наук, 
проф. зав. кафедрою цивільного процесу К. ГУСАРОВ, канд. юрид. наук., доцент С. ВАСИЛЬЄВ. Перший 
проректор Ю. БИТЯК нагадав, що історія господарських судів в Україні не обмежується 25 роками, адже 
вони є логічним продовженням функціонування арбітражних комісій та державних арбітражів. 

 

Гетьман А. П. Університет зміцнює науковий потенціал : [інтерв'ю] / А. П. Гетьман ; розмову 
вела Олена Муравйова // Vivat lex!. – 2016. – 30 трав. 

Про розвиток наукової діяльності у НЮУ ім. Ярослава Мудрого розповідає проректор із наукової 
роботи А. П. ГЕТЬМАН. 

 

Знайомтеся! Нові члени АПУ // Вісник Асоціації правників України. – 2016. – № 5/6. – С. 28–29; 
№ 7/8. – С. 24–25. 

Серед кандидатів у члени Асоціації правників України представники НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 
І. П. КИРИЧКО, В. В. ЄВТІХЕЄВ, В. О. СТОЛБА. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до 
Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих учених” № 774–V від 16 березня 2007 р. до участі в конкурсі на 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gpgh7IMAAAAJ&hl=ru
http://www.president.gov.ua/documents/222016-19741
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22/2016
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/-31861.html


здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2017 
році висунуто таких претендентів // Голос України. – 2016. – 26 серп. (№ 160). – С. 5. 

На здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених висунуто 
канд. юрид. наук, асист. НЮУ ім. Ярослава Мудрого О. М. ОВЧАРЕНКО. 
 

Співробітництво із Національною академією правових наук України 
 

Тацій В. Я. Доповідь Президента Національної академії правових наук 
України В. Я. Тація про основні результати діяльності академії у 2015 р. на 
загальних зборах, що відбулися 3 березня 2016 р. / В. Я. Тацій // Вісник Національної 
академії правових наук України. – Харків, 2016. – №1. – С. 8–18. 

3 березня 2016 р. відбулися загальні збори НАПрН України. У доповіді Президента 
НАПрН України розглянуті питання, повязані з діяльністю Академії. 

 

Василий Таций уходит с поста президента Национальной академии правовых наук // Время. – 
2016. – 3 марта (№ 25). – С. 1. 

Зеленина Е. Национальная академия правовых наук Украины: новый президент и новая 
стратегия / Елена Зеленина // Время. – 2016. – 10 марта (№ 27). – С. 4. 

У НАПрНУ новий президент. У Харкові відбулися щорічні загальні збори Національної 
академії правових наук України // Юридичний вісник України. – 2016. – 4–17 берез. (№ 9/10). – С. 4. 

Національна академія правових наук України: оновлення керівного складу // Право України. – 
2016. – № 3. – С. 277–279. 

На загальних зборах НАПрН України проведено вибори керівного складу академії у зв’язку із заявою 
В. Я. ТАЦІЯ про звільнення з посади президента за власним бажанням.  

Прийнято рішення загальних зборів: 
 за багаторічну працю напосаді президента НАПрН України, вагомий внесок у розбудову вітчизняної 
правової системи та науки, становлення і розвиток Академії присвоїти В. Я. ТАЦІЮ почесне звання 
“Почесний президент Національної академії правових наук України”; 
 президентом НАПрН України обрано д-ра юрид. наук., проф., академіка О. В. ПЕТРИШИНА; 
 першим віце-президентом НАПрН України обрано д-ра юрид. наук., проф., академіка 
М. П. КУЧЕРЯВЕНКА; 
 головним вченим секретарем НАПрН України обрано д-ра юрид. наук., проф.,чл.-кор. Аакадемії 
В. А. ЖУРАВЛЯ. 

 

Петришин А. Все хотят принять законы побыстрее. Потом допишем, доделаем… : [интервью] / 
Александр Петришин, Аркадий Генкин // Время. – 2016. – 22 марта (№ 32). – С. 4. 

Президент НАПрН України О. В. ПЕТРИШИН розповідає про її діяльність.  
 

Генкин А. Какой быть новой Конституции Украины? / Аркадий Генкин // Время. – 2016. – 
7 июня (№ 63). – С. 3. 

Відбувся Східно-європейський форум з правової реформи на тему: “20 років Конституції України: 
європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи”. Одними із 
організаторів виступили НЮУ ім. Ярослава Мудрого та НАПрН України.  

 

Участь у міжнародних, національних, міжрегіональних виставках 
 

Сучасні заклади освіти – 2016 = World Rdu – 2016 : VII Міжнар. вист., 17–19 
берез. 2016 р. [м. Київ] : офіц. кат. / організатори: Компанія «Виставк. світ», М-во 
освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2016. – С. 40. 

Лідер міжнародної діяльності // Vivat lex!. – 2016. – 29 берез.  
Виставка “Сучасні заклади освіти” за своїм фаховим науковим рівнем, 

представництвом учасників усіх ланок освіти, змістовністю науково-практичної та 
ділової програми з важливих та актуальних питань галузі освіти та кількістю 
відвідувачів визнана найбільш рейтинговою та масштабною в Україні. 

На VІІ Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2016” (17–19 берез. 
2016 р., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав Гран-Прі “Лідер міжнародної діяльності”. 

 

Університет отримав Гран-прі у номінації “Університет року” на ІІІ Міжнародній професійній 
спеціалізованій виставці “ЗНО-2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном” [Електронний ресурс] : 
[новини 29.09.2015] // Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого : [сайт]. – Режим 
доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 17.10.2016). – Назва з екрана. 

http://nlu.edu.ua/


Гран-прі міжнародної виставки // Vivat lex!. – 2016. – 
10 жовт.  

д

За результатами ІІІ Міжнародної професійної 
спеціалізованої виставки “ЗНО-2016. Освіта в Україні. 
Освіта за кордоном” (28–30 верес. 2016 р., м. Київ) НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого став переможцем і отримав Гран-
прі у номінації “Університет року юридичного 
напряму”. 

У рамках соціального проекту “Згадай про АLMA 
MATER, подякуй за освіту” виступив випускник Університету Заслужений юрист України, д-р юрид. 
наук, проф., акад. НАПрН України В. П. Тихий із врученням відповідного гран-прі. 

 

Інноватика в сучасній освіті : восьмий міжнар. форум, 25–27 жовт. 2016 р. : офіц. кат. / організатор 
Компанія «Виставк. Світ» ; підтримка та участь: М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук 
України. – Київ, 2015. – С. 36. 

Інноватика в сучасній освіті // Vivat lex!. – 2016. – 10 листоп. 
На VІІІ міжнародному форумі “Інноватика в сучасній освіті – 

2016” (25–27 жовт. 2016 р., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
отримав почесне звання “Лауреат конкурсу І ступеня”, а також 
диплом і медаль у номінації “Сучасні інформаційні системи, 
технічні засоби навчання, технології та рішення для 
впровадження в освітню практику”. 

Подякою нагороджено ректора Університету В. Я. ТАЦІЯ за 
впровадження інноваційних технологій для підвищення якості 
освітнього процесу та проректора В. В. КОМАРОВА за активну діяльність із упровадження 
інноваційних наукових і навчально-виховних проектів в освітню практику. 

 
Наукова бібліотека університету 

 

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua 
(дата звернення: 15.11.2016). – Назва з екрана. 

Сайт бібліотеки – переможець конкурсу Української бібліотечної асоціації у номінації 
“Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу”. 

 

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого [Електронний ресурс] // GoogleАкадемия. – Режим оступу: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_sdjdJIAAAAJ&hl=ru (дата звернення: 
27.09.2016). – Назва з екрана. 

Бібліометричний профіль НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Google Scholar. 
 

Рейтинг наукових колективів [Електронний ресурс] // Бібліометрика української науки / Центр 
дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy 
(дата звернення: 27.09.2016). – Назва з екрана. 

НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого у рейтинговій таблиці наукових колективів за данними Google Scholar 
(індекс Гірша – 3). 

 

Переможці конкурсів та нагороджені відзнаками Української бібліотечної 
асоціації [Електронний ресурс] : [новини 29.09.2016] // Українська бібліотечна асоціація. – 
Режим доступу: http://ula.org.ua/ua/news/3531-peremozhtsi-konkursiv-ta-nahorodzheni-
vidznakamy-ukrainskoi-bibliotechnoi-asotsiatsii (дата звернення: 30.09.2016). – Назва з 
екрана.  

За відданість бібліотечній справі // Vivat lex!. – 2016. – 10 жовт. 
До Всеукраїнського дня бібліотек почесною відзнакою “За відданість бібліотечній справі” Української 

бібліотечної асоціації нагороджено директора наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
Н. П. ПАСМОР. 

 

Наукова бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 
[Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://ula.org.ua/ua/906-
partnerstvo/partneri/990-naukova-biblioteka-nacionalnogo-universitetu-yuridichna-akademiya-ukrayini-im-
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yaroslava-mudrogo (дата звернення: 27.09.2016). – Назва з екрана. 
 

Пасмор Н. П. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет-представництва університетської 
бібліотеки / Н. П. Пасмор, Н. М. Фролова // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: 
інноваційні моделі розвитку : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 
2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня 
(філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Ч. 1. – Харків, 2016. – С. 85–94. 

Розглядаються питання управління веб-сайтом та представництва у соціальних мережах бібліотеки, 
а також перспективи і мета популяризації її діяльності й розвитку промоційної політики. 

 

Петрухно Ю. Є. Вплив читання художньої літератури на формування особистості студента : (на 
прикладі Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого) / Ю. Є. Петрухно, І. В. Золочевський // Короленківські 
читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. 
держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філ.) ВГО "Укр. бібл. асоц.". – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 174–179. 

Про роль бібліотеки у формуванні художньої культури, аналізується читацький попит на художню 
літературу в 2010–2015 рр. у НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

Семінар-практикум “Library 2 library” [Електронний ресурс] : матеріали шк. методиста, 
м. Харків, 28 квіт. 2016 р. / Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Наук. б-ка Нац. юрид. 
ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Електрон. відеодані. – Харків, 2016. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1329&Itemid=278 (дата 
звернення: .04.2016). – Назва з екрана.  

28 квітня 2016 р. на базі НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся семінар-практикум “Library 2 library” 
для фахівців бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації м. Харкова (“Школа методиста” ЦНБ ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна). Розглянуто питання щодо іновацій у практиці бібліотек у світлі "Закону про вищу освіту"; 
виконання проектних завдань стосовно втілення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 
року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України". Із науковими доповідями 
виступили: дир. НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого Н. П. Пасмор, дир. НТБ НТУ "ХПІ" Л. П. Семененко, зав. 
НБВ НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого О. І. Самофал, бібліотекар сектору наукометр. аналізу НБ НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого І. Д. Шумаєва, бібліотекар НБ ХНМУ О. В. Безсмертна.  

 

Кущ Л. Перший примірник нової бібліотеки – Конституція / Ліна Кущ // Голос України. – 2016. – 
11 трав. (№ 84). – С. 11. 

Малюгіна Н. В. Понад 2000 книг від Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого поповнили фонд загальної бібліотеки нашого інституту [Електронний ресурс] // Донецький 
юридичний інститут МВС України : [новини]. – Режим доступу: 
http://www.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4728:2016-04-20-
1&catid=4:novini&Itemid=9 (дата звернення: 27.09.2016). – Назва з екрана. 

У комплектуванні фондів бібліотеки Донецького юридичного інституту, який через бойові дії було 
переведено до м. Кривий Ріг, взяв участь колектив НЮУ ім. Ярослава Мудрого на чолі з ректором 
В. Я. ТАЦІЄМ. Всього передано 2000 прим. юридичної літератури. 

 

Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : 
матеріали Міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. 
забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 250 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-
2016/index (дата звернення: 25.03.2016).  

Зі змісту: Бібліотека в сучасній системі правового виховання майбутніх юристів / І. В. Бова, 
Т. В. Марцун. – С. 161–166; Інтернет і правоосвітня діяльність бібліотеки вузу / О. О. Будецька. – 
С. 166–171; Значення наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого у справі формування правової та загальної культури майбутніх юристів / І. В. Золочевський. – 
С. 178–180; Виставкова робота відділу рідкісних видань як компонент правового виховання студентів 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Л. Г. Зоря, 3. М. Карась. – С. 181–183; 
Правові журнали у фондах наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого / Л. В. Лук'яненко. – С. 198–200; Роль правової інформації в підвищенні праворозуміння, 
правосвідомості і правової культури: контент-аналіз / Н. П. Пасмор. – С. 200–205; Бібліографічні 
видання як іміджеві інформаційні ресурси / О. І. Самофал. – С. 209–210. 

25 травня 2016 р. НЮУ ім. Ярослава Мудрого спільно з НДІ правового забезпечення інноваційного 
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розвитку НАПрН України проведено міжнародну інтернет-конференцію з проблем правової освіти та 
правового виховання. Представлені публікації з досвіду роботи НБ університету. 

 

Грищенко А. В Харькове построили многоэтажную библиотеку [Электронный ресурс] : новости, 
15.11.2016 / Алексей Грищенко // Status quo. – Харьков, 2016. – Режим доступа: 
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/15.11.2016/v_harkove_postroili_mnogoetazhnuyu_biblioteku/# (дата 
обращения: 15.11.2016). – Загл. с экрана. 

У Харкові відкриють 11-поверхову бібліотеку [Електронний ресурс] // Справжня варта : останні 
новини Харкова та України за сьогодні. – Харків, 2016. – Режим доступу: 
http://varta.kharkov.ua/news/city/1118934 (дата звернення: 15.11.2016). – Назва з екрана. 

Завершено будівництво нового бібліотечного корпусу НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Видавнича діяльність 
 

До уваги наукової громадськості! [Електронний ресурс] // Національна академія 
правових наук України : [офіц. сайт]. – Харків, 2016. – Режим доступу: 
http://www.aprnu.kharkiv.org/news/news-26_10_2016_1.html (дата звернення: 15.11.2016). – 
Назва з екрана. 

Вийшов друком I том "Історія держави і права України" 20-ти томного видання 
"Велика українська юридична енциклопедія".  

Видання є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, джерела й 
основні інститути права, які характеризують багатовікову історію українського 
державотворення. У його підготовці прийняли участь вчені НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 
VIVAT LEX! = Хай живе закон! : газ. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого”. – 1999, вересень –     . 

– Харків, 2016. – № 1–15. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 
13.04.2016). – Назва з екрана. 

Газета НЮУ ім. Ярослава Мудрого “Vivat lex!” стала переможцем 
конкурсу університетських газет “Літопис” в номінаціях “70 років 
Великої Перемоги” та “Патріотичне виховання”. 

 

Вісник Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
/ [голов. ред. В. І. Кононенко ; редкол.: Ю. Г. Барабаш, Ю. В. Баулін, О. М. Новак та ін.]. – 2013, 
травень –    . – Харків, 2016.  

№ 3. – 30 с.;           № 4. – 34 с.  
 

На хвилях творчості 
 

Студенты отпраздновали Татьянин день // Харьковские известия. – 2016. – 28 янв. (№ 10). – С. 2. 
У Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся святковий концерт за участі популярних 

харківських груп. 
 

Скрипчук В. П. Творче горіння майбутніх служителів Феміди... / В. П. Скрипчук // Губерния: 
Регион. Украина. Мир. – 2016. – № 3. – С. 22–24. 

Про духовий оркестр Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Валуйська М. Ю. Пульс душевної краси Марини Валуйської : [інтерв'ю] / Марина Юріївна 
Валуйська, розмову вела Альона Руденко // Vivat lex!. – 2016. – 8 берез. 

Творча діяльність доц. кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права М. Ю. ВАЛУЙСЬКОЇ. 
 

Спортивна арена 
 

Зубов В. Волейбол: гляжусь в тебя как в зеркало / Вадим Зубов // Время. – 2016. – 26 янв. (№ 9). – 
С. 8. 

Столбецов О. “Локомотив” и “Юракадемия” чувствовали себя в гостях как дома / Олег 
Столбецов // Вечерний Харьков. – 2016. – 26 янв. (№010). – С. 7. 

Зубов В. Волейбол: жарко было в январе, но отнюдь не на дворе / Вадим Зубов // Время. – 2016. – 
2 февр. (№ 12). – С. 8. 

Столбецов О. Юристам пришлось изрядно попотеть / Олег Столбецов // Вечерний Харьков. – 
2016. – 2 февр. (№ 012). – С. 7. 
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Зубов В. Волейбол: продолжение следует? / Вадим Зубов // Время. – 2016. – 9 февр. (№ 15). – С. 8. 
Столбецов О. Состав полуфиналистов определился досрочно / Олег Столбецов // Вечерний 

Харьков. – 2016. – 14 апр. (№ 042). – С. 7. 
Участь волейбольної команди “Юракадемія” у Чемпіонаті України в чоловічій Суперлізі 2015–2016 рр.  

 

Малыш С. В Финале “Атаманов” накрыла “Волна” / Сергей Малыш // Вечерний Харьков. – 2016. 
– 18 февр. (№ 019). – С. 7. 

Пам’яті Олександра Мартиненка… З волейбольного майданчика – у пекло війни! [Електронний 
ресурс] // VOLLEYBALL.UA : [новини 18.02.2016]. – Режим доступу: http://www.volleyball.ua/news/260-
pam-iati-olieksandra-martinienka-z-volieibol-nogho-maidanchika-u-pieklo-viini (дата звернення: 28.09.2016). 
– Назва з екрана. 

Відбувся волейбольний турнір пам’яті колишнього гравця “Юракадемії” О. МАРТИНЕНКА, який 
загинув у лютому минулого року у зоні АТО. Захід відкрив ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ. 

 

Зеленская Д. Чемпионка Европы судится за квартиру / Дарья Зеленская // Вечерний Харьков. – 
2016. – 14 июня (№ 066). – С. 6. 

А. УШЕНІНА, яка цього року закінчила бакалаврат НЮУ ім. Ярослава Мудрого, здобула золоту медаль 
на чемпіонаті Європи-2016 з шахів серед жінок, що відбувався з 27 травня по 7 червня у Румунії. Розповідає 
про проблеми з тренуваннями та житлом. 

 

Борисов О. Новый сезон начнется с Суперкубка / Олег Борисов // Вечерний Харьков. – 2016. – 
14 июля (№ 077). – С. 7. 

У Чемпіонаті України в чоловічій Суперлізі 2016–2017 рр. візьмуть участь 8 волейбольних команд, серед яких 
“Юракадемія”. 

 

Грудневый В. Шахматы: Анна играла по-королевски / Вадим Грудневый // Время. – 2016. – 
23 июля (№ 81). – С. 8. 

А. УШЕНІНА виграла перший в історії “Шовковий шлях”, що зібрав у Китаї 6 провідних шахматисток 
світу. 
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