
 

Кавалери і лауреати державних нагород, премій, конкурсів 
 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
Соборності України : Указ Президента України № 10/2017 від 21 січ. 2017 р. // 
Офіційний вісник Президента України. – 2017. – № 3. – Ст. 38; Те саме 
[Електронний ресурс] // Президент України : офіц. інтернет-представництво. – 
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/102017-21074 (дата 
звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна 
Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/10/2017 (дата звернення: 03.10.2017). – Назва з 
екрана. 

За багаторічну сумлінну працю // Vivat lex!. – 2017. – 17 лют. 
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу 
консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю присвоїти 
почесне звання “Заслужений працівник освіти України” начальникові військово-
юридичного факультету НЮУ ім. Ярослава Мудрого, полковнику юстиції 
С. М. МЕЛЬНИКУ. 

 

 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області» 
[Електронний ресурс] : рішення 12 сес. Харків. обл. ради 7 скликання № 498-VІI 
від 31 серп. 2017 р. // Харківська обласна рада: база даних нормативних 
документів. – Режим доступу: 
http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=17807&base=77 (дата звернення: 
03.10.2017). – Назва з екрана. 

Почесним громадянином Харківщини став юрист / підгот. Д. Бондаренко // 
Юридичний Вісник України. – 2017. – 8–14 верес. (№ 36). – С. 8. 

Почесне звання // Vivat lex!. – 2017. – 19 верес. 
Харківська обласна рада присвоїла звання “Почесний громадянин Харківської 

області” проректору з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
А. П. ГЕТЬМАНУ. 

 

2016 рік: правові події, проблеми, закони, люди, актуальні наукові видання // Юридичний вісник 
України. – 2017. – 2–19 січ. (№ 1–2). – С. 8–11. 

Кваліфікаційний рейтинг “Юридичний вісник України” 2016 р. Серед фундаментальних правових 
видань року – науково-популярний нарис “Думи і шляхи Тараса” проф. кафедри теорії держави і права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Г. Г. ДЕМИДЕНКА. 

 

Кращі автори ЮВУ-2016 // Юридичний вісник України. – 2017. – 20–26 січ. (№ 3). – С. 5–7 : фот. 
Кваліфікаційний рейтинг авторів газети “Юридичний вісник України” 2016 р. Серед кращих – 

публікації науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого: акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. М. ПАНОВА 
(номінація “Науковий аналіз комплексу проблемних правових питань”); д-ра юрид. наук, проф., акад. 
НАПрН України, директора ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого Н. ГУТОРОВОЇ ( номінація “Досконалий 
професійний аналіз актуальної правової проблеми”) ; д-ра юрид. наук, ст. наук. співробітника, зав. відділу 
досліджень проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 
НАПрН України І. ЯКОВЕЦЬ та канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник, доц. кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права К. АВТУХОВА (номінація “Творче висвітлення складних питань 
правозастосування”). 

http://www.president.gov.ua/documents/102017-21074
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/10/2017
http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=17807&base=77


 

Пионеры третьего тысячелетия : рейтинг информ. и деловой активности // Губерния. Регион. 
Украина. Мир. – 2017. – № 7/8. – С. 17. 

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 (№ 7/8: 15-а позиція). 

 

Геннадій Кернес нагородив найкращих спортсменів і тренерів року [Електронний ресурс] // 
Харків : офіц. сайт Харків. міськради, міськ. голови, виконкому. – Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/gennadiy-kernes-nagorodiv-naykraschikh-sportsmeniv-i-treneriv-roku-
34916.html (дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

У номінації “Кращий спортсмен з неолімпійських видів спорту” нагороджено члена шахового клубу 
“Юридична академія”, заслуженого майстра спорту України, срібного призера Всесвітньої шахової 
Олімпіади П. В. ЕЛЬЯНОВА. 

 

Павло Ельянов і Анна Музичук – переможці конкурсу «Шаховий Гетьман»-2016 [Електронний 
ресурс] // Шахова Україна. – Режим доступу: http://www.chesspage.kiev.ua/ (дата звернення: 03.10.2017). – 
Назва з екрана. 

Титулований гросмейстер П. ЕЛЬЯНОВ став лауреатом конкурсу “Шаховий Гетьман” як 
найкращий шахіст 2016 р., набравши 360 балів. 

 

Почесні грамоти за розвиток матеріально-технічної бази Університету // Vivat lex!. – 2017. – 
28 берез. 

За вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази НЮУ ім. Ярослава Мудрого та з нагоди 
закінчення будівництва навчально-бібліотечного комплексу нагороджені: 

Почесною грамотою Харківської міської ради: дир. наук. б-ки Н. П. ПАСМОР, кер. юрид. відділу 
Л. В. ГУРАК, проф. каф. культурології Л. В. АНУЧИНА, кер. центру інформ. і техн. забезп. навч. процесу 
В. І. ЖУКОВ, 

Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради: інженер І категорії експлуат.-техн. 
відділу С. М. ФІЛОНЕНКО, зав. лабораторією каф. історії держави і права України і зарубіжних країн 
В. П. БЕЛІК, пров. інженер відділу капіт. буд-ва Л. В. КОЛИБЕЛЬНІКОВА, зав. лабораторією локал. 
комп’ютерних мереж В. О. ПАЗИЧ. 

 

Висока оцінка діяльності // Vivat lex!. – 2017. – 30 трав. 
Ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ та проректор з наукової роботи А. П. ГЕТЬМАН 

нагороджені Почесними грамотами Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. 
Нагороди вручено за активну участь у розвитку місцевого самоврядування регіону та з нагоди 10-ої 

річниці Асоціації. 
 

Почесна відзнака // Vivat lex!. – 2017. – 30 трав. 
За особистий внесок у соціально-економічний захист працівників та студентів, розвиток соціального 

партнерства з обласною організацією профспілки працівників освіти і науки нагороджено ректора 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЯ. 

 

Громадскість Харкова відзначила День науки // Vivat lex!. – 2017. – 30 трав. 
До Дня науки Ю. О. СВІТЛИЧНА нагородила кращих науковців Харківщини. Серед нагороджених – 

науковці НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 
– Почесну грамоту ХОДА отримав д-р юрид. наук, проф. кафедри держ. буд-ва П. М. ЛЮБЧЕНКО; 
– стипендію імені В. П. Маслова (з правознавства) отримав д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри 

кримінального права № 2 М. І. ПАНОВ; 
– відзнаку НАН України “За наукові досягнення” отримав д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри теорії 

держави та права, Президент НАПрНУ О. В. ПЕТРИШИН; 
– відзнаку НАН України “За підготовку наукової зміни” отримав д-р юрид. наук, проф., перший 

проректор, акад. НАПрНУ Ю. П. БИТЯК; 
– диплом призера ХІ Харків. регіон. конкурсу студент. наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук отримав студент Ін-ту прокуратури та кримінальної юстиції О. С. ЯЛАНСЬКИЙ 
 

Нагороди до професійного свята // Vivat lex!. – 2017. – 30 трав. 
На засіданні вченої ради з нагоди Дня науки ректор В. Я. ТАЦІЙ вручив почесні нагороди. 
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів 

та плідну педагогічну діяльність нагороджені: 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/gennadiy-kernes-nagorodiv-naykraschikh-sportsmeniv-i-treneriv-roku-34916.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/gennadiy-kernes-nagorodiv-naykraschikh-sportsmeniv-i-treneriv-roku-34916.html
http://www.chesspage.kiev.ua/


Подякою Міністерства освіти і науки України: асист. кафедри історії держави і права України і 
зарубіжних країн А. О. БУЛГАКОВ; д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри адміністративного права 
В. М. ГАРАЩУК; канд. юрид. наук, доц., декан господарсько-правового факультету В. А. КОЗАК; д-р. 
філол. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов № 1 В. П. СІМОНОК; д-р юрид. наук, доц., зав. кафедри 
екологічного права А. К. СОКОЛОВА. 

Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації: канд. пед. наук, доц., 
зав. кафедри фізичного виховання № 3 Н. М. БАЛАМУТОВА; д-р юрид. наук, проф. кафедри трудового 
права О .М. ЯРОШЕНКО; д-р філософ. наук, проф. кафедри соціології та політології Г. П. КЛІМОВА; 
канд. наук. фізвих., доц. кафедри фізичного виховання №3 О. Е. КОЛОМІЙЦЕВА. 

Подякою Харківської обласної ради: заст. директора наук.б-ки С. В. ГЛИНЯНСЬКИЙ. 
Грамотою Харківської обласної ради: д-р. філософ. наук, проф., зав. кафедри філософії 

О. Г. ДАНІЛЬЯН; д-р. економ. наук, проф., зав. кафедри економічної теорії Л. С. ШЕВЧЕНКО. 
Подякою Голови Харківської обласної ради: канд. юрид. наук, нач. наук.-дослідн. сектору, доц. 

кафедри цивільного права № 1 А. М. ІСАЄВ; д-р юрид. наук, доц. кафедри теорії держави і права– 
Д. В. ЛУК’ЯНОВ; 

Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради: д-р філософ. наук, проф., завідувач 
кафедри культурології В. О. ЛОЗОВИЙ; канд. наук. фізвих., доц., зав. кафедри фізичного виховання №2 
Л. С. ЛУЦЕНКО; канд. юрид. наук, доц. кафедри кримінального процесу А. Р. ТУМАНЯНЦ. 

Подякою міського голови Харківської міської ради: канд. юрид. наук, доц. кафедри фінансового права 
Д. О. БІЛІНСЬКИЙ; канд. юрид. наук, доц. кафедри цивільного права №2 А. Г. БІРЮКОВА. 

 

Подяка від Голови Конституційного Суду України // Vivat lex!. – 2017. – 
30 черв. 

Колектив НЮУ ім. Ярослава Мудрого нагороджено за вагомий внесок у розбудову 
правової держави, утвердження принципів верховенства права, високий 
професіоналізм, організацію і проведення Другого конгресу Асоціації конституційних 
судів у тлумаченні положень національних конституцій у контексті загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права та права ЄС, рішень міжнародних судів. 

 

Почесна нагорода // Vivat lex!. – 2017. – 1 верес. 
Університет отримав нагороду М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житлово-комун. госп-ва України. 

“Кращою будівлею закладу освітнього призначення” у номінації “Об’єкти громадського призначення” 
визначено навчально-бібліотечний комплекс НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р. // Голос 
України. – 2017. – 2 верес. (№ 161). – С. 6–7. 

Премію встановлено з метою сприяння розвиткові вітчизняної науки і техніки, активізації участі 
талановитих молодих учених у здійсненні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень та науково-технічних розробок, а також інноваційному розвиткові держави, підвищенню 
престижу наукового працівника і його ролі у суспільстві. 

Серед претендентів канд. юрид. наук, асист. НЮУ ім. Ярослава Мудрого Ю. С. РАЗМЄТАЄВА з 
роботою “Права людини як основа громадянського суспільства та правової держави”. 

 

Нагорода за високий професіоналізм // Vivat lex!. – 2017. – 19 верес. 
За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, багаторічну плідну працю та високий 

професіоналізм дир. Ін-ту післядиплом. освіти В. М. ЄРМОЛАЄВА нагороджено Орденом 
НЮУ ім. Яослава Мудрого ІІІ ступеня. 

 

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради [Електронний ресурс] // Харків : 
офіц. сайт Харків. міськради, міськ. голови, виконкому – Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/nizku-kharkivyan-nagorodili-pochesnimi-gramotami-miskradi-36675.html 
дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

Почесною грамотою Харківської міської ради за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий 
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток юриспруденції та з нагоди професійного свята – Дня юриста 
нагороджено заступ. декана заочного факультету №1, доц. кафедри держ. буд-ва О. Ю. ЛЯЛЮКА. 

 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/nizku-kharkivyan-nagorodili-pochesnimi-gramotami-miskradi-36675.html


 

Рейтинг вузів України 
 

Консолідований рейтинг вузів України 2017 року [Електронний ресурс] // 
Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741 (дата звернення: 
03.10.2017). – Назва з екрана. 

Консолидированный рейтинг харьковских вузов // Время. – 2017. – 13 июля 
(№ 75). – С. 3. 

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 – 58; Топ-200 Україна – 16; Webometrics – 
65; Scopus – 130. Підсумковий бал – 211. 

 
Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей [Электронный ресурс] // Фокус. – Режим 

доступа: https://focus.ua/ratings/375870/ (дата обращения: 03.10.2017). – Загл. с экрана. 
Харьковские вузы попали в рейтинг престижности [Электронный ресурс] // Status quo : [новости 

за 10.07.2017]. – Режим доступа: http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/10.07.2017/ 
harkovskie_vuzy_popali_v_reyting_prestizhnosti/ (дата обращения: 03.10.2017). – Загл. с экрана. 

Журналом “Фокус” складено рейтинг вищих навчальних закладів України на основі опитування 
роботодавців. Мета − дослідити шанси випускника зайняти вакансію в престижній компанії. У опитуванні 
взяли участь різні за фаховим спрямування організації у сфері фінансів, IT, юриспруденції тощо. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого посів 6-е місце. 
 

Ukraine [Електронний ресурс] // Ranking Web of Universities. – Режим доступу: 
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine (дата звернення: 03.10.2017). – 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 66-му місці. 
 

Рейтинг установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 20 30 40 
[Електронний ресурс] : (згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів) // 
Бібліометрика української науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_h_15&ind=5 (дата звернення: 03.10.2017). – 
Назва з екрана. 

За данними Google Scholar у рейтинговій таблиці установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 20 
30 40  НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 13-му місці; кількість вчених – 99. 

 

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: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

За данними Google Scholar у рейтинговій таблиці наукових колективів НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 
10-му місці з індексом Гірша 63. 

 

Науково-педагогічний колектив університету 
 

Гончарова Н. Уважаемый Василий Яковлевич! / Н. Гончарова // World City. – 2017. – № 1–2. – С. 3. 
Шановний Василю Яковичу! // Vivat lex!. – 2017. – 30 черв. 
Девіз його життя – відповідальність, професіоналізм, людяність // Vivat lex!. – 2017. – 30 черв. 

Привітання з днем народження та до 30-річчя із дня обрання ректором вишу від колективу НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого.  

Про життєві ситуації, науково-педагогічну діяльність та ректорство В. Я. ТАЦІЯ. 
 

Коновалова В. О. Довголіття без секретів : [інтерв’ю] / В. О. Коновалова, А. М. Чирва // Вісник 
Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. – № 5. – 
С. 1–4. 

Шепітько В. Ю. Корифей юридичної науки відзначає ювілей / Ю. Шепітько // Vivat lex!. – 2017. – 

http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://focus.ua/ratings/375870/
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/10.07.2017/%20harkovskie_vuzy_popali_v_reyting_prestizhnosti/
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/10.07.2017/%20harkovskie_vuzy_popali_v_reyting_prestizhnosti/
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


28 берез. 
Ювілей академіка НАПрН України Віолетти Омелянівни Коновалової (до 90-річчя від дня 

народження та 65-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності) // Право України. – 2017. – № 3. –  
С. 187–194. 

Вітаємо з ювілеєм! // Вісник Асоціації випускників Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. – 2017. – № 6. – С. 33. 

Тихий В. П. Віолетті Омелянівні Коноваловій присвячується / В. П. Тихий // Вісник Асоціації 
випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. – № 6. – С. 33. 

90-річчя д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України, проф. кафедри криміналістики 
В. О. КОНОВОЛОВОЇ. 

 

Професору Павлу Михайловичу Каркачу – 80 років! // Право України. – 2017. – № 2. – С. 209–210. 
Вітаємо з ювілеєм! // Vivat lex!. – 2017. – 17 лют. 
Каркач П. М. Вибрані праці / П. М. Каркач ; упоряд.: А. В. Лапкін, Я. О. Ковальова, 

Ю. О. Рємєскова. – Харків : Право, 2017. –  
Зі змісту: Людина. Прокурор. Учитель. – С. 4–15; 

Основні дати життя і діяльності П. М. Каркача. – С. 16–18; 
Публікації про П. М. Каркача. – С. 35–36. 

80-річчя проф. кафедри організації судових та правоохоронних органів П. М. КАРКАЧА. 
 

Ювілей академіка НАПрН України Степана Богдановича Гавриша (до 65-річчя від дня 
народження) // Право України. – 2017. – № 1. – С. 166–167. 

65-річчя Заслуженого юриста України, акад. НАПрН України С. Б. ГАВРИША (з 1976 по 1998 р. 
обіймав посади асист., ст. викладача, доц., проф. кафедри кримінального права, заст. декана слідчо-
криміналістичного факультету НЮУ ім. Ярослава Мудрого). 

 

Ювілей академіка НАПрН України Василя Яковича Настюка (до 65-річчя від дня народження) // 
Право України. – 2017. – № 1. – С. 168–169. 

65-річчя д-ра юрид. наук, зав. кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. НАСТЮКА. 

 

Ювілей члена-корепондента НАПрН України Інни Валентинівни Спасибо-Фатєєвої // Право 
України. – 2017. – № 2. – С. 211–212. 

55-річчя д-ра юрид. наук проф. кафедри цивільного права № 1, засл. діяча науки і техніки України, чл.-
кор. НАПрН України І. В. СПАСИБО-ФАТЄЄВОЇ. 

 

Вітаємо з Днем народження // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 7. – С. 57. 
Привітання до дня народження проректора з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого, д-ра юрид. 

наук, проф., акад. НАПрН України, засл. діяча науки і техніки України А. П. ГЕТЬМАНА. 
 

Ювілей академіка НАПрН України Віктора Миколайовича Єрмолаєва (до 60-річчя від дня 
народження) // Право України. – 2017. – № 7. – С. 191–192. 

60-річчя дир. Ін-ту післядипломної освіти, проф. кафедри історії держави і права України і 
зарубіжних країн В. М. ЄРМОЛАЄВА. 

 

З ювілеєм! // Vivat lex!. – 2017. – 1 верес.  
Ювілей проф. кафедри адміністр. права НЮУ ім. Ярослава Мудрого Н. П. МАТЮХІНОЇ. 

 

Пам’яті вчених-правознавців 
 

Чирва А. М. Сумнів Маслова старшого / А. М. Чирва // Вісник Асоціації випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. – № 5. – С. 5–8. 

Василь Пилипович Маслов – видатний вчений-цивіліст // Актуальні проблеми приватного права: 
договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й 
річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 17 лют. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 5–6. 

Пам’яті відомого ученого-юриста харківської цивілізаційної школи, ректора Харківського юридичного 
інституту (1962–1987) В. П. МАСЛОВА. 

 

Чирва А. М. Позиція / А. М. Чирва // Вісник Асоціації випускників Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. – № 5. – С. 9–12. 

Про деякі моменти з життя відомого фахівця у галузі історії держави і права, проф. Харків. юрид. ін-



ту С. Л. ФУКСА. 
 

Чирва А. М. Картуз Олега Попова / А. М. Чирва // Вісник Асоціації випускників Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. – № 6. – С. 6–9. 

Пам’яті акад. НАПрн України, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. ГРОШЕВОГО. 
 

Чирва А. М. Розмова професора з аспірантом / А. М. Чирва // Вісник Асоціації випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. – № 6. – С. 19–22. 

Пам’яті чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. М. М. СТРАХОВА. 
 

Пам’ятаємо! // Vivat lex!. – 2017. – 19 січ.  
Пам’яті головного редактора газети “Vivat lex” Р. А. БИШКОВОЇ. 

 

Пам’ятаємо… // Vivat lex!. – 2017. – 19 верес. 
Пам’яті канд. юрид. наук, доц. кафедри цивіл. процесу П. І. РАДЧЕНКА. 

 

Історія та сьогодення університету 
 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. 
сайт]. – Режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 03.10.2017). – Назва 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: 03.10.2017). – 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: 
03.10.2017). – Назва з екрана. 

 

Барахтян Н. В. До 25-річчя кафедри господарського права / Н. В. Барахтян // Vivat lex!. – 2017. – 
19 січ.  

Історія створення та сучасна діяльність кафедри господарського права НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів (1987-2017) / Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: Б. М. Головкін [та ін.]. – Харків : Право, 2017. – 76 с. 

Москвич Л. Кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого – 30 років! / Л. Москвич // Право України. – 2017. 
– № 2. – С. 203–208. 

Москвич Л. М. Кафедрі організації судових та правоохоронних органів – 30 років / 
Л. М. Москвич // Vivat lex!. – 2017. – 17 лют. 

Історія створення та сучасна діяльність кафедри організації судових та правоохоронних органів 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

 

В харьковском вузе открыта новая юридическая специализация [Электронный ресурс] // Status 
quo : [новости за 23.03.2017]. – Режим доступа: http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/23.03.2017/ 
v_harkovskom_vuze_otkryta_novaya_yuridicheskaya_spetsializatsiya (дата обращения: 03.10.2017). – Загл. с 
экрана. 

На факультеті публічного права та адміністрування в НЮУ ім. Ярослава Мудрого відкрито нову 
спеціалізацію “Юрист місцевого самоврядування”. Вона передбачає розробку і реалізацію державної та 
регіональної політики, державний і самоврядний контроль реалізації нормативно-правових актів, 
представництво і захист інтересів територіальних громад в судах України та закордонних юрисдикційних 
органах. 

 

За ініціативою НААУ в НЮУ імені Ярослава Мудрого створено факультет адвокатури // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. – 2017. – № 4. – С. 4. 

Соляннік К. Є. Факультет адвокатури – відповідь на виклики сьогодення : [інтерв'ю] / 
К. Є. Соляннік, розмовляла М. Іваніна // Vivat lex!. – 2017. – 14 квіт. 

Рішенням вченої ради університету створено новий навчальний підрозділ – факультет адвокатури. 
 

Муравйова О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: кращі традиції 
юридичної освіти та науки / О. Муравйова // Право України. – 2017. – № 5. – С. 172–176 : фот. 

 

http://nlu.edu.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%20%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://uk.wikipedia.org/wiki/%20%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.sq.com.ua/rus/news/novosti/23.03.2017/%20v_harkovskom_vuze_otkryta_novaya_yuridicheskaya_spetsializatsiya/
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/23.03.2017/%20v_harkovskom_vuze_otkryta_novaya_yuridicheskaya_spetsializatsiya/


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого оголошує конкурс // Время. – 
2017. – 18 мая (№ 53). – С. 2. 

 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого запускает программы 
«двух дипломов» // Вечерний Харьков. – 2017. – 24 июня (№ 68). – С. 3. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого запрошує на навчання за спільними магістерськими програмами 
бакалаврів і фахівців в галузі правознавства та інших соціальних і суміжних з ним наук. 

 

Гія Гецадзе відвідав з робочим візитом Харківщину [Електронний ресурс] / Міністерство 
юстиції : [офіц. сайт] : [новини за 18.08.2017]. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/news/ministry/giya-
getsadze-vidvidav-z-robochim-vizitom-harkivschinu (дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

Заступник Міністра юстиції Г. ГЕЦАДЗЕ побував у Юридичній клініці НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

До уваги випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів м. Харкова // Вечерний Харьков. – 
2017. – 9 сент. (№ 099). – С. 3 ; 16 сент. (№ 102). – С. 3 ; 23 сент. (№ 105). – С. 3 ; 30 сент. (№ 108). – С. 3. 

Оголошення про набір слухачів для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади 
України. 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: кращі традиції юридичної 
освіти та науки // World city. – 2017. – № 5. – С. 16. 

Про структуру 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: 
03.10.2017). – Назва з екрана.  

Бібліометричний профіль НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Google Scholar. 
 

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого – eNULAUIR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua (дата звернення: 
03.10.2017). – Назва з екрана. 

Пасмор Н. П. eNULAUIR, електронний архів-репозитарій [Електронний ресурс] / Н. П. Пасмор // 
Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект. – Режим доступу: 
http://libenc.korolenko.kharkov.com/libenc/Korolenko00000000029.pdf (дата звернення: 03.10.2017). – Назва 
з екрана. 

Електронний університетський репозитарій eNULAUIR містить понад 12 тис. цифрових копій праць 
науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Ресурс постійно оновлюється та має статус повноцінного 
електронного видання (ISSN 2311-9012).  
Стаття про електронний науковий репозитарій університету розміщена на ресурсі “Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини”. 
 

Грищенко А. Харьковский юридический университет отчитался о науке [Электронный ресурс] / 
А. Грищенко / Status Quo. – Харків, 2017, 3 берез. – Режим доступа: http://www.sq.com.ua/ 
rus/news/novosti/03.03.2017/harkovskiy_yuridicheskiy_universitet_otchitalsya_o_nauke (дата обращения: 
03.10.2017). – Загл. с экрана. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого за 2016 р провів три фундаментальних дослідження за кошти 
державного бюджету: 

– розроблено науково-практичне видання "Профіль вбивці", на яке отримано Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір наукового характеру від 26.08.2016 р.; 

– обґрунтована концепція формування правової економіки як сфери реалізації і захисту економічних 
прав і свобод людини в правовій соціальній державі; 

– проаналізована цивілізаційно-історична основа становлення правосвідомості і правової культури 
українського соціуму. 

Обсяг фінансування наукових робіт в університеті із загального фонду в 2016 р склав 654 тис. грн., в 
2015 р – 1,8 млн. грн. 

Наукою в університеті займаються 9 тис. 828 студентів (в 2015 р займалися 9 тис. 629 студентів). У 
2016 р. студенти опублікували 2 тис. 643 наукові статті, в 2015 р. – 3 тис. 068. 
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Шешуряк Ю. Глобальный рывок : участники конгресса Ассоциации конституционного 
правосудия обменялись опытом толкования конституций в условиях глобализации / Ю. Шешуряк // 
Юрид. практика. – 2017. – 13 июня (№ 24). – С. 31. 

Серед учасників конгресу науковці НЮУ ім. Ярослава Мудрого: Ю. БАУЛІН, В. ТАЦІЙ, 
А. СЕЛІВАНОВ, В. РЕЧИЦЬКИЙ. 

 

Пивень А. Шестеро харьковчан – среди победителей конкурса в Верховный Суд / А. Пивень 
// Вечерний Харьков. – 2017. – 12 авг. (№ 088). – С. 3. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила рейтинг кандидатів у новостворений Верховний 
Суд. За результатами конкурсу переможцями є: викладач кафедри цивільного права НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого В. КРАТ; зав. відділом дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та 
судочинства НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України Л. ЛОБОЙКО; 
проф. кафедри земельного і аграрного права НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. УРКЕВИЧ. 

 

Гусев А. Первая столица ждет Генерального прокурора / А. Гусев // Вечерний Харьков. – 2017. 
– 3 окт. (№ 109). – С. 3. 

Харьков – столица юриспруденции [Электронный ресурс] // Insider News : [новости за 03.10.2017]. 
– Режим доступа: http://insidernews.info/xarkov-stolica-yurisprudencii/ (дата обращения: 03.10.2017). – Загл. 
с экрана. 

Харьковская область становится центром весомых международных событий – Светличная 
[Электронный ресурс] // MISTO.KH.UA : [новости за 03.10.2017]. – Режим доступа: 
http://misto.kh.ua/main/9198-harkovskaya-oblast-stanovitsya-centrom-vesomyh-mezhdunarodnyh-sobytiy-
svetlichnaya.html (дата обращения: 03.10.2017). – Загл. с экрана. 

Люди відчують результати міжнародного юридичного форуму, – Світлична [Електронний 
ресурс] // Depo.ua : [новини за 03.10.2017]. – Режим доступу: https://kh.depo.ua/ukr/kh/lyudi-vidchuyut-
rezultati-mizhnarodnogo-yuridichnogo-forumu-svitlichna-20171003651145 (дата звернення: 03.10.2017). – 
Назва з екрана. 

Кожне рішення держави повинно мати якісне правове забезпечення – Світлична 
[Електронний ресурс] // Справжня варта : [новини за 03.10.2017]. – Режим доступу: 
http://varta.kharkov.ua/news/city/1143327 (дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

Светличная: Слобожанщина становится центром весомых международных событий 
[Электронный ресурс] // Главное: Интернет-обозрение : [новости за 03.10.2017]. – Режим доступа: 
http://glavnoe.ua/news/n320918-
svetlichnaja_slobozhanschina_stanovitsja_centrom_vesomyh_mezhdunarodnyh_sobytij (дата обращения: 
03.10.2017). – Загл. с экрана. 

Зорянська М. У центрі національних та міжнародних подій / М. Зорянська // Слобідський край. – 
2017. – 5 жовт. (№ 79). – С. 2. 

І Харківський міжнародний юридичний форум, що відбувся у м. Харков з 3 по 6 жовтня, організовано 
спільно Харківською ОДА, НЮУ ім. Ярослава Мудрого та НАПрН України.  

У роботі форуму взяли участь: голова Харківської ОДА Ю. СВІТЛИЧНА, Генеральний прокурор 
України Ю. ЛУЦЕНКО, Міністр юстиції України П. ПЕТРЕНК, директор Національного 
антикорупційного бюро України А. СИТНИК та представники з 30 країн світу. 

 

Співробітництво із Національною академією правових наук України 
 

Загальні збори Національної академії правових наук України // Право України. 
– 2017. – № 3. – С. 178–182. 

16–17 березня 2017 р. відбулися загальні збори НАПрН України. Участь в засіданні 
прийняли почесний президент НАПрН України В. Я. ТАЦІЙ, президент НАПрН України 
О. В. ПЕТРИШИН, перший віце-президент М. П. КУЧЕРЯВЕНКО, віце-президент – 
керівник Київського регіонального центру НАПрН України В. П. ТИХИЙ, головний 
учений секретар В. А. ЖУРАВЕЛЬ. Затверджено на посаді: заступника академіка-
секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України чл.-коре. 
Ю. Г. БАРАБАША; вченого секретаря відділення цивільно-правових наук НАПрН України чл.-кор. 
В. І. БОРИСОВУ; директора НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України 
С. Г. СЕРЬОГІНУ; директора НДІ прав. забезп. іннов. розвитку НАПрН України С. В. ГЛІБКА. 

Золотою медаллю Національної академії правових наук України нагороджено дійсного члена 
(академіка) НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф., лауреата премії імені Ярослава Мудрого, заслуж. діяча 
науки і техніки України В. І. КОНОВАЛОВУ. 

За результатами відкритого голосування було обрано дійсних членів (академіків), а за результатами 
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таємного голосування – членів-кореспондентів: по відділенню теорії та історії держави і права дійсним 
членом (академіком) В. М. ЄРМОЛАЄВА, членом-кореспондентом – Д. В. ЛУК’ЯНОВА; по відділенню 
державно-правових наук і міжнародного права члена-кореспондента С. Г. СЕРЬОГІНУ; по відділенню 
цивільно-правових наук члена-кореспондента О. М. ЯРОШЕНКА; по відділенню екологічного, 
господарського та аграрного права члена-кореспондента Д. В. ЗАДИХАЙЛА; по відділенню кримінально-
правових наук дійсними членами (академіками) обрано В А. ЖУРАВЛЯ, члена-кореспондента – 
О. Г. ШИЛО. 

 

Участь у міжнародних, національних, міжрегіональних виставках 
 

Гран-Прі міжнародної виставки // Vivat lex!. – 2017. – 28 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 VІІІ Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2017” 
(17–19 берез. 2016 р., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав 
Гран-Прі “Лідер міжнародної діяльності”, а також диплом за 
активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти. Подякою нагороджено ректора 
В. Я. ТАЦІЯ за плідну та активну організаторську діяльність із модернізації національної системи освіти 
та проректора В. В. КОМАРОВА за результативну навчально-наукову та організаторську діяльність із 
підвищення якості національної освіти. 

 

«Освіта в Україні. Освіта за кордоном» // Vivat lex!. – 2017. – 10 берез.  
За результатами IV Міжнародної професійної спеціалізованої виставки 

“Освіта в Україні. Освіта за кордоном” під гаслом «Навчайся в Україні» (17–
24 лют., 2017 р., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого став переможцем і 
отримав Гран-прі у номінації “Університет року”. 

У рамках соціального проекту “Згадай про АLMA MATER. Подякуй за 
освіту” Почесним дипломом нагороджено випускника вузу, заступника Міністра 
освіти і науки України Р. В. ГРЕБУ. 

 

Наукова бібліотека університету 
 

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua 
(дата звернення: 03.10.2017). – 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: д
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_sdjdJIAAAAJ&hl=ru (дата звернення: 
20.05.2017). – 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: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

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

 

Пасмор Н. П. Бібліотека Університету – нові можливості / Н. П. Пасмор // Vivat lex!. – 2017. – 
25 січ. 

Пасмор Н. П. Бібліотека університету – нові можливості / Надія Пасмор // БібліоТека. – 2017. – 
№ 1. – С. 3 : фот. – Електрон. аналог: режим доступу: https://ula.org.ua/259-publikaciyi/byuleten (дата 
звернення: 20.07.2017). 

Про сучасний стан та перспективи розвитку наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
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Пасмор Н. П. Міжнародний день дарування книжок / Н. П. Пасмор // Vivat lex!. – 2017. – 
10 берез. 
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рослава Мудрого 
В. Я. нти та ін. 

клет] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; вступ. слово В. Я. Тація. – Харків, 2017. – 
20, [

йбутнього : [інтерв’ю] / В. Я. Тацій ; 
розм

терв'ю] / В. Я. Тацій ; розмовляла 
О. М

ваніна М. Перлина архітектури Харкова / Маріанна Іваніна // Vivat lex!. – 2017. – 25 січ. : фот. 

Наукова бібліотека в Міжнародний день дарування книжок отримала подарунки від викладачів, 
студентів, співробітн
Ю . ГРОШЕВОГО. 

 
. М

І. В. Читач року / І. В. Бова // Vivat lex!. – 2017. – 12 трав. 
Відповідно до Положення про конкурс упродовж року за допомогою авт матизованої бібліотечної 

системи обслуговування визначилися найактивніші читачі бібліотеки за наступними критеріями: 
регулярність відвідування бібліотеки, кількість замовлених і 

ння бібліотекою, а тивна участь у житт  бібліотеки. 
За підсумками та аналізом читацької активності, оргкомітет нагородив переможців: 

Б. М. ГОЛОВКІНА, д-ра юрид. наук, проф., зав. кафедри кримінології та кримін.-викон. права, (номінація 
“Почесний читач наукової бібліотеки”); Т. А. ЦУВІНУ, асист. кафедри цивіл. процесу (номінація 
“Наукова діяльність”); Н. ЗАНКЕВИЧА, студента (номінація “Освітня діяльність”); Р. ХОМ’ЮКА, 
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