
 

 

Лауреати державних нагород, премій, конкурсів 
 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності 
України : Указ Президента України від 23 серп. 2014 р. № 676/2014 // Урядовий кур’єр. – 
2014. – 13 верес. (№ 168). – С. 21–22. 

Ксенз В. Порошенко наградил харьковчан ко Дню независимости (список) 
[Электронный ресурс] : [новости 26.08.2014] / Владислав Ксенз // STATUS QUO : 
[интернет-сайт информ. агентства]. – Режим доступа : http://www.sq.com.ua (дата 
обращения: 26.08.2014). – Загл. с экрана. 

Бойко О. Вітаємо з почесним званням! / Оксана Бойко // Vivat lex!. – 2014. – 1 верес. 
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 
високий професіоналізм присвоєні почесні звання: “Заслужений юрист України” – канд. 
юрид. наук, доц. каф. кримін. права №2 НЮУ ім. Ярослава Мудрого Г. М. АНІСІМОВУ; 
“Заслужений артист України” – артистці-вокалістці професійного театру-студії 
Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. В. ВЄННІКОВІЙ. 

 
Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, 

установ, організацій [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 21 жовт. 
2014 р. № 818/2014 // Президент України : офіц. інтернет-представництво. – Режим 
доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18286.html (дата звернення: 23.10.2014). – 
Назва з екрана. 

В заслужной список // Юридическая практика. – 2014. – 28 окт. (№ 43). – С. 6. 
Кобзар Н. Порошенко отметил двух харьковчан почетными званиями 

[Электронный ресурс] : [новости 22.10.2014] / Наталья Кобзар // STATUS QUO : 
[интернет-сайт информ. агентства]. – Режим доступа : http://www.sq.com.ua (дата 
обращения: 22.10.2014). – Загл. с экрана.  

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 
працю присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України” канд. юрид. наук, проф. 
каф. кримін. права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. І. ТЮТЮГІНУ.  

 
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва [Електронний ресурс] : Указ 
Президента України від 7 листоп. 2014 р. № 856/2014 // Президент України : офіц. 
інтернет-представництво. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/18412.html (дата звернення: 10.11.2014). – Назва з 
екрана. 

За особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі 
здобутки та високу професійну майстерність почесне звання “Заслужений артист 
України” присвоєно артистці-вокалістці професійного театру-студії Палацу студентів 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Н. М. КЛЮШНІКОВІЙ. 

 

http://www.sq.com.ua/
http://www.president.gov.ua/documents/18286.html
http://www.sq.com.ua/
http://www.president.gov.ua/documents/18412.html


 

Визначені лауреати Премії імені Ярослава Мудрого 2014 року [Електронний 
ресурс] : [новини 20.11.2014] // Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого : [сайт]. – Режим доступу: http://jur-academy.kharkov.ua (дата звернення: 
20.11.2014). – Назва з екрана. 

Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого : [умови] // Право України. – 
2014. – № 6. – С. 240–241. 

Серед лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого 2014 р. науковці НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого (рішення ком. з присудження премії від 07.12.2014 р.): ІВАНОВ В. Г., 
ЛЮБАРСЬКИЙ М. Г., КАРАСЮК В. В., ІВАНОВ С. М., КОШЕВА Н. А., 
ЛОМОНОСОВ Ю. В., ГВОЗДЕНКО М. В., МАЗНИЧЕНКО Н. І., ПАШКОВ В. М., 
МІЛАШ В. С., БОЙЧУК Р. П., КУЗЬМІНА М. М., ДАВИДЮК О. М., БИТЯК О. Ю., 
ЗАДИХАЙЛО Д. Д. (у номінації “За видатні досягнення в науково-дослідницькій 
діяльності з проблем правознавства”); ДАНИЛЬЯН О. Г. (у номінації “За видатні 
заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів”); ТРЕБІН М. П., ВОДНІК В. Д., 
ЗОЛОТАРЬОВА Ю. І., КЛІМОВА Г. П., ОСИПОВА Н П., ПІДКУРКОВА І. В. (у номінації 
“За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих 
закладів освіти”). 

 

Науковців кафедри екологічного права Університету нагороджено 
премією імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в 
Україні [Електронний ресурс] : [новини 17.11.2014] // Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого : [сайт]. – Режим доступу: 
http://jur-academy.kharkov.ua (дата звернення: 17.11.2014). – Назва з екрана. 

Конкурс на присудження щорічної премії імені Святого Володимира за 
краще науково-правниче видання в Україні [Електронний ресурс] : [умови] / 
Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Хмельниц. ун-т упр. та права // Хмельницький унівіерситет 
управління та права : [сайт]. – Режим доступу: http://univer.km.ua/page/s_109.pdf. – Назва з екрана.  

Премію імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні присуджено 
ГЕТЬМАНУ А. П., СОКОЛОВІЙ А. К., АНІСІМОВІЙ Г. В. у номінації “Земельне право, екологічне право, 
природноресурсове право та право екологічної безпеки” (рішення номінац. ком. Євразійської асоціації 
правничих шкіл та правників від 12.11.2014 р.  № 2) за монографію:  

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / за ред. 
А. П. Гетьмана. – Харків: Право, 2014. – 784с. – (Харківська наукова школа екологічного права). 

 

Которобай Є. Переможці Всеукраїнського конкурсу “Молодий правник – 
2013” / Євген Которобай // Юридичний вісник України. – 2014. – 4–17 січ. (№ 1/2). – 
С. 3. 

Переможцем Всеукраїнського конкурсу “Молодий правник – 2013” у номінації 
“Молодий науковець” став асист. каф. адмін. права НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
С. ФЕДЧИШИН. 

 

 

Почесні громадяни Харківської області у 2014 році [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=2&year=2014 (дата 
звернення: 14.10.2014). – Назва з екрана. 

Про присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” 
[Електронний ресурс] // Харківська обласна рада : [база даних нормат. док.]. – Режим 
доступу: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=10936&base=77 (дата звернення: 
14.10.2014). – Назва з екрана. 

Вітаємо із почесним званням // Vivat lex!. – 2014. – 4 жовт. : фот. 
Рішенням засідання XXX сесії Харківської обласної ради VI скликання від 25 вересня 

2014 року ректору НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЮ присвоєно звання 
“Почесний громадянин Харківської області”. 

 

http://jur-academy.kharkov.ua/
http://jur-academy.kharkov.ua/
http://univer.km.ua/page/s_109.pdf
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2013 рік: події, проблеми, закони, персони, публікації : [рейтинг ЮВУ-2013] // 
Юридичний вісник України. – 2014. – 4–17 січ. (№ 1/2). – С. 4–7 : фот. 

У номінації “Юридичні видання, що є фундаментальними і в той же час 
характерними, виходячи саме з умов року, що минає” перше місце посіло видання: 

Правова доктрина України : у 5 т. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 
2013. – Т. 1–5. 

 

Кращі автори ЮВУ // Юридичний вісник України. – 2014. – 18–24 січ. (№ 3). – С. 4–5 : фот. 
Серед кращих авторів 2013 р. газети “Юридичний вісник України” науковці НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого”: канд. юрид. наук, провід. співроб. НДІ вивч. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України 
І. ЯКОВЕЦЬ (у номінації “Досконалий професійний аналіз актуальної комплексної проблеми”); д-р юрид. 
наук, проф. каф. кримінології та кримін.-викон. права О. ШОСТКО (у номінації “Запровадження високих 
стандартів і професійної культури в юридичній діяльності”); канд. юрид. наук Г. АВДЄЄВА (у номінації 
“Професійне змістовне коментування правових норм та інститутів”); канд. юрид. наук, асист. каф фін. 
права А. ОВЧАРЕНКО (у номінації “Творчий прорив у аналітичну юриспруденцію”). 

 

“Визнання народу – 2013” // Vivat lex!. – 2014. – 22 січ. 
За результатами голосування читачів “Вечернего Харькова” у категорії “Діяч культури і 

мистецтва” перемогу отримав головний режисер Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого, засл. працівник культури України І. ГАЛЕНКО. 

 

Пионеры третьего тысячелетия : рейтинг информ. и деловой активности // Губерния. Регион. 
Украина. Мир. – 2014. – № 1/2. – С. 46–47 ; № 3. – С. 34–35 ; № 4. – С. 28–29 ; № 5. – С. 28–29 ; № 6. – 
С. 24–25 ; № 7/8. – С. 32–33 ; № 9. – С. 28–29 ; № 10. – С. 26–27 ; № 11. – С. 26–27. 

Рейтинг інформаційної та ділової активності “Піонери ІІІ тисячоліття” розпочато у 2000 р. на 
зборах керівників найбільш тиражованих засобів масової інформації Харківщини, скликаних Харківським 
прес-клубом. Підсумки проводяться в кінці кожного місяця. 

У рейтингу – ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ (№№ 1/2, 3: 4-а позиція ; № 4: 5-а позиція 
; № 5, 7/8, 10: 1-а позиція ; № 6, № 11: 3-я позиція ; № 9: 2-а позиція ).  

 

Лица научного Харькова: рейтинг // Губерния. Регион. Украина. Мир. – 2014. – № 11. – С. 28–31. 
Журнал “Губерния. Регион. Украина. Мир” склав рейтинг видатних учених сучасності, діяльність яких 

нерозривно пов’язана з м. Харковом. Мета рейтингу “Обличчя наукового Харкова” показати традиції і 
досягнення харківської наукової школи.  

У 2014 р. до рейтингу потрапили: у галузі “Юридичні науки” правознавець, д-р юрид. наук, проф. НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого, акад. НАПрН України, засл. діяч науки України В. О. КОНОВАЛОВА. 

 

Низку харків’ян нагороджено почесними грамотами Харківської міськради [Електронний ресурс] 
// Харків : офіц. сайт Харк. міськ. ради, міськ. голови, виконкому. – Режим доступу : 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/nizku-kharkivyan-nagorodzheno-pochesnimi-gramotami-kharkivskoi-
miskradi-23526.html (дата звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

За багаторічну сумлінну і плідну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у 
розвиток культури міста Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою нагородили генерального 
директора Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого К. К. ШЕРДИЦЯ. 

 

Курінний Л. Практичне використання академічних знань : названі переможці І Всеукр. конкурсу 
юрид. клінік / Лесь Курінний // Юридичний вісник України. – 2014. – 5–11 квіт. (№ 14). – С. 2–3. 

У січні 2014 р. Асоціацією юридичних клінік України спільно з Українською фундацією правової 
допомоиги та за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” і видавничої організації “Юрінком Інтер” 
завершено І Всеукраїнський конкурс творчих робіт “Юридична клініка: що це для нас та чому ми тут?”. 
Серед переможців – представник юридичної клініки НЮУ ім. Ярослава Мудрого І. ЩЕРАБАКОВА. 

 

Рейтинги вузів України 
 

Новикова В. Знания. Практика. Опыт : [рейтинг вузов] / Вера Новикова, Екатерина 
Спорыш, Павел Харламов // Деньги. – 2014. – 20 марта (№ 5). – С. 16–23. – Электрон. 
версия: режим доступа : 
http://dengi.ua/clauses/127161_Rejting_VUZov_2014_Znaniya_Praktika_Opyt.html (дата 
обращения: 24.03.2014). 

Журнал “Деньги” надав рейтинг ВНЗ-2014 у якому виші ранжовані залежно від 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/nizku-kharkivyan-nagorodzheno-pochesnimi-gramotami-kharkivskoi-miskradi-23526.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/nizku-kharkivyan-nagorodzheno-pochesnimi-gramotami-kharkivskoi-miskradi-23526.html
http://dengi.ua/clauses/127161_Rejting_VUZov_2014_Znaniya_Praktika_Opyt.html


затребуваності їх випускників роботодавцями, провідними українськими компаніями. Це єдиний в Україні 
рейтинг ВНЗ, місця у якому визначаються готовністю брати на роботу випускників того чи іншого вузу 
після його закінчення. Підготовлено списки ВНЗ з п’яти категорій випускників – економістів, юристів, 
гуманітаріїв, “технарів” та будівельників.  

Серед “юридичних” вузів НЮУ ім. Ярослава Мудрого посів 1-е місце. 
 

Рейтинг університетів України ІІІ–ІV рівнів акредитації “Топ-200 Україна” у 2014 році 
[Електронний ресурс] // ЄвроОсвіта / Центр міжнар. проектів НДІ прклад. Іінформ. технологій. – Режим 
доступу: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=3282 (дата звернення: 10.05.2014). – Назва з 
екрана. 

Центр міжнародних проектів "Евроосвіта" у партнерстві з міжнародною групою експертів 
представляє 8-ий академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ-200 Україна" 2014. Його 
методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає 
проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв. 

У рейтинговій таблиці НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 18-му місці. 
 

Рейтинги ВНЗ [Електронний ресурс] // Освіта.ua : інформ. портал. – Режим 
доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/25758 (дата звернення: 07.07.2014). – Назва з екрана. 

Ксенз В. Два харьковских вуза вошли в десятку лучших в Украине 
[Электронный ресурс] : [новости 07.07.2014] / Владислав Ксенз // STATUS QUO: 
[интернет-сайт информ. агентства]. – Режим доступа : http://www.sq.com.ua (дата 
обращения: 07.07.2014). – Загл. с экрана. 

Два харьковских университета – в пятерке лучших вузов Украины // Время. – 2014. – 10 июля 
(№ 98). – С. 1. 

Лучшие среди высших // Харьковские известия. – 2014. – 10 июля (№ 81). – С. 2. 
Портал Osvita.ua склав консолідований рейтинг кращих вузів України у 2014 р., який підсумовує загальні 

рейтингові місця вузів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Вебометрикс”. НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого увійшов у сотню кращих вишів України ІІІ-IV рівнів акредитації. 

 

Рейтинг вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] : [дані 
станом на 27.08.2014] // Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse 
Scopus. – Режим доступу: http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html (дата 
звернення: 30.08.2014). – Назва з екрана. 

Рейтинг “Scopus” – результати рейтингу ВНЗ базуються на показниках бази даних 
Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним 
закладом або його працівниками у наукових виданнях.  

У рейтинговій таблиці виші України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що 
базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Станом на 27 серпня НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого на 116 місці. 

 

Ukraine [Електронний ресурс] // Ranking Web of Universities. – Режим доступу: 
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20 (дата звернення: 20.11.2014). – 
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 130-му місці. 
 

Професорсько-викладацький склад 
 

Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого : до 
210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [редкол.: В. Я. Тацій (голова), 
Ю. Г. Барабаш, Ю. П. Битяк [та ін.]. – Харків : Право, 2014. – 192 с. : фото. 

Видання про славетних вчених університету, які зробили вагомий внесок у становлення 
юридичної освіти, науки й державності України. Надаються біографічні відомості про 
науково-педагогічну та громадську діяльність професорів вузу, нагородження. Підготовлено 
до 2010 річниці університету. 

 

Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Івана Єгоровича Марочкіна (до 65-річчя від дня 
народження) // Право України. – 2014. – № 1. – С. 372. 

З ювілеєм! // Vivat lex!. – 2014. – 22 січ. 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=3282
http://osvita.ua/vnz/rating/25758/
http://www.sq.com.ua/
http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine


65-річчя зав. кафедри організації судових та правоохоронних органів, проф. І. Є. МАРОЧКІНА. 
 

З ювілеєм! // Vivat lex!. – 2014. – 22 січ. 
75-річчя декана заоч. ф-ту № 2, доц. В. М ГЛІБКА. 
 

Жінки, жінки – краса і мудрість / підгот. Віктор Гой // Віче. – 2014. – № 5. – С. 50–52. 
Про завідуючих кафедрами НЮУ ім. Ярослава Мудрого: С. СЕРЬОГІНУ (каф. держ. буд-ва), 

В. БОРИСОВУ (каф. цивіл. права № 1), О. ШИЛО (каф. кримін процесу та операт.-розшук. діяльності), 
Л. ШЕВЧЕНКО (каф. екон. теорії), О. ЮРКЕВИЧ (каф. логіки), О. КАПЛІНУ (каф. кримін. процесу), 
В. СІМОНОК (каф. інозем. мов № 1), І. ЛИПКО (каф. інозем. мов № 2), О. КУЗНЕЦОВУ (каф. інозем. мов 
№ 3). 
 

Битяк Юрій Прокопович : [до 65-річчя від дня народж.] // Вісник Національної академії правових 
наук України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 220–222. 

Коломоец Т. А. 65-летие профессора Юрия Прокофьевича Битяка / Коломоец Татьяна 
Александровна // Административное право и процесс. – 2014. – № 4. – С. 4 : портр. 

Ювілей академіка НАПрН України Юрія Прокоповича Битяка : (до 65-річчя від дня народження) 
// Право України. – 2014. – № 4. – С. 246–247 : портр. 

65-річчя першого проректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого, зав. кафедри адміністративного права, д-ра 
юрид. наук, проф., академіка НАПрН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Відмінника 
освіти України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Ю. П. БИТЯКА. 

 

Криницький І. Є. Вітаємо! [Кучерявенко М. П.] / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2014. – № 2. 
– С. 4–5 

До 55-річчя д-ра юрид. наук, проф., зав. кафедри фінансового права НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
М. П. КУЧЕРЯВЕНКА. 

 

Ювілей члена-кореспондента НАПрН України В’ячеслава Олексійовича Рум’янцева : (до 60-
річчя від дня народж.) // Право України. – 2014. – № 9. – С. 247–248. 

До 60-річчя декана ф-ту правосуддя, проф. кафедри історії держави і права України 
В. О. РУМ’ЯНЦЕВА. 

 

Энциклопедия криминалистики в лицах / под ред. В. Ю. Шепитько. – Харьков : 
Апостиль, 2014. – 400 с.  

Енциклопедичне довідкове видання про відомих і видатних криміналістів світу, серед яких 
– представники кафедри криміналістики НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Пам’яті вчених-правознаців 
 

Пам’яті Олександра Григоровича Кальмана // Вісник Національної академії прокуратури України. – 
2014. – № 1. – С. 172–173. 

У 1979–1990 рр. проф. О. Г. КАЛЬМАН обіймав посади старшого лаборанта, інженера, асистента 
кафедри кримінології та виправно-трудового права Харківського юридичного інституту. 

 

Олег Петрович Бущан : [некролог] // Вечерний Харьков. – 2014. – 8 апр. (№ 39). – С. 3. 
БУЩАН О. П. , канд. юрид. наук, доц., обіймав посаду директора Полтавського юридичного інституту 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Марк Веніамінович Цвік – відомий український теоретик права і конституціоналіст : (до 90-річчя 
від дня народж.) // Право України. – 2014. – № 8. – С. 267–268. 

Пам’яті визначного акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, почесного проф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
М. В. ЦВІКУ. 

 

На честь відомого юриста // Юридичний вісник України. – 2014. – 5–11 лип. (№ 27). – С. 8. 
У Полтавському юридичному інституті проведено круглий стіл «Актуальні питання теорії 

демократії», присвячені 90-річчю від дня народження М. В. ЦВІКА. 
 

Світлій пам’яті члена-кореспондента НАПрН України Івана Єгоровича Марочкіна // Право 
України. – 2014. – № 9. – С. 252–253. 

[Іван Єгорович Марочкін : некролог] // Vivat lex!. – 2014. – 4 жовт.  



25 вересня передчасно пішов з життя завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів, 
проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений працівник освіти України І. Є. МАРОЧКІН. 

 

Історія та сьогодення університету 
(до 210-річчя) 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. 
сайт]. – Режим доступу : http://www.nlau.net (дата звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт 
наук. діяльності ун-ту]. – Режим доступу : http://nauka.nulau.org.ua (дата звернення: 20.05.2014). – Назва з 
екрана. 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // Вікіпедія 
: вільна енцикл. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 20.05.2014). – 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: 20.05.2014). – Назва з 
екрана. 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804–2014 : до 210 
річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), 
Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Харків : Право, 2014. – 616 с : іл. 

Видання про становлення і розвиток провідного юридичного закладу освіти та науки 
України. Висвітлюються науковий, навчальний, виховний, господарсько-фінансовий, 
організаційний та інші напрями діяльності університету. Підготовлено до 2010 річниці 
університету. 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого = Yaroslav Mudryi National Law 
University : 210 років Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого : [буклет]. – Харків, 2014. – 46 с : фот. 

Буклет підготовлений до 2010 річниці університету. 
 

Гімн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : затв. Вчен. радою ун-ту 
від 5 верес. 2014 р. протокол № 1 / муз. Вячеслав Корепанов; сл.: Дмитро Фіолевський, Валентина 
Авраменко // Vivat Lex!. – 2014. – 21 листоп. : ноти. 

 

Тацій В. Я. Доповідь ректора університету Василя Яковича Тація на загальних 
зборах професорсько-викладацького складу 29 серпня 2014 року / В. Я. Тацій ; М-во 
освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. Ю. П. Битяк. – 
Харків, 2014. – 128 с.  

Підведення підсумків 2013/2014 року навчання, аналіз досягнень, здобутків, недоліків та 
шляхиів їх усунення у діяльності НЮУ ім. Ярослава Мудрого, визначення завдань на новий 
навчальний рік та перспективу. 

 

Тацій В. Я. Головне завдання Національного юридичного університету – не тільки підготувати 
професіоналів, а й виховати всебічно розвинених, висококультурних, відповідальних людей : 
[інтерв’ю ректора ун-ту ] / Василь Тацій ; розмовляв М. Косий ; фот. О. Семенця // Юридичний вісник 
України. – 2014. – 23 трав. (№ 98). – С. 12–13 : фот. 

Про історію та сьогодення одного із найпотужніших, найавторитетніших юридичних вузів України –  
НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

Тацій В. Я.Флагман юридичної освіти : [інтерв'ю] / В. Я. Тацій // Губерния: Регион. Украина. Мир. – 
2014. – № 6. – С. 18–19. 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – самоврядний (автономний) дослідницький 
національний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який міцно утримує лідерські позиції у сфері 
юридичної освіти. 

 

Тацій В. Я. Шановні абітурієнти! / В. Я. Тацій // Vivat lex!. – 2014. – 16 черв. 
Зверненя ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЯ до майбутніх абітурієнтів. 

 

Таций В. Я. Марка нашего вуза – это своеобразный знак качества : [интервью] / Василий 
Яковлевич Таций, беседу вел Юрий Соколов // Время. – 2014. – 9 июля (№ 97). – С. 3 : портр. 

http://www.nlau.net/
http://nauka.nulau.org.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://osvita.ua/vnz/guide/17/431/


Інтерв’ю з ректором НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЄМ про особливості вступної кампанії до 
найпопулярнішого серед абутурієнтів нашої країни вишу. 

 

Тацій В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 210 років гордості та 
гідності / Василь Тацій // Віче. – 2014. – № 19. – С. 20–21 : фот. кольор. 

Тацій В. Я. Закон, обов'язок, честь / В. Я. Тацій // Губерния. Регион. Украина. Мир. – 2014. – № 10. – 
С. 20–21. 

Тацій В. Лідер юридичної освіти й науки : [до 210 річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого : 
інтерв'ю] / В. Я. Тацій ; розмову вела Олена Муравйова ; фото О. Семенця // Vivat Lex!. – 2014. – 
21 листоп. : фот. 

Тацій В. Інтерв’ю В. Я. Тація : [до 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого] / В. Я. Тацій // 
Вісник Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2014. – 
№ 2. – С. 4–9 : фот. 

20 листопада 2014 р. НЮУ ім. Ярослава Мудрого святкує 210-ту річницю від дня заснування. Про 
історію створення та сучаний стан вишу, що міцно утримує лідерські позиції в сфері юридичної освіти. 

 

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого”. Військово-юридичний факультет : інформ. довід. студ., курсанта військ.-
юрид. ф-ту ; ред. В. М. Шевчук. – Харків, 2013–2014. – 48 с. 

Представлена інформація про військово-юридичний факультет НУ “ЮАУ ім. Ярослава 
Мудрого”, який з 1996 р. проводить підготовку юридичних кадрів для органів військової 
прокуратури, юридичної служби Міністерства оборони України, Військової служби 
правопорядку Збройних Сил України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, 
Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту 
Міністерства інфраструктури України, Внутрішній військ МВС України. 

 

Мартиновський В. В. 40 років Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України / 
В. В. Мартиновський, Є. В. Ткаченко // Vivat lex!. – 2014. – 16 жовт.  

Інститут підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ України було засновано 
наказом Міністерства вищої та середньої освіти Української РСР № 469 від 03.03.1974 р. Стаття 
присвячена історії та сьогоденню Інституту. 

 

Про реорганізацію Державного інституту підготовки кадрів : розпорядження Каб. Міністрів 
України від 09.01.2014 р. № 7-р // Урядовий кур’єр. – 2014. – 25 січ. (№ 15). 

Те саме // Офіційний вісник України. – 2014. – № 7. – Ст. 206. 
Кобзар Н. К юракадемии присоединили киевский институт [Электронный ресурс] : [новости 

16.01.2014] / Наталья Кобзар // STATUS QUO: [интернет-сайт информ. агентства]. – Режим доступа: 
http://www.sq.com.ua (дата обращения: 26.08.2014). – Загл. с экрана. 

Державний інститут підготовки кадрів реорганізовано шляхом приєднання до НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу. 
 

Винагорода за знання // Юридичний вісник України. – 2014. – 4–17 січ. (№ 1/2). – С. 12 : фотогр. 
За результатами І Стипендіального конкурсу з податкового права, організованого Лігою студентів 

Асоціації правників України за підтримки адвокатського об’єднання “IMG Partners” 2-е місце посів студент 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого” М. СОСУЛЯ. 

 

Звернення Ради ректорів ІІІ-ІV рівнів акредитації вищих навчальних закладів Харківської 
області до Президента Російської Федерації [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України 
: офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/news/29352-zvernennya-radi-rektoriv-iii-iv-
rivniv-akreditatsiyi-vischih-navchalnih-zakladiv-harkivskoyi-oblasti-do-prezidenta-rosiyskoyi-federatsiyi (дата 
звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

Під зверненням також підписався ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ. 
 

Юракадемия закрывает Крымский филиал // Харьковские известия. – 2014. – 15 апр. (№ 46). – С. 3. 
Павленко Е. Вузы Харькова закрывают филиалы в Крыму / Елена Павленко // Вести : харьк. вып. 

– 2014. – 16 апр. (№ 67). – С. 6. 
Крымские потери // Губерния. Регион. Украина. Мир. – 2014. – № 5. – С. 4. 
Бабичев А. Вузы сильно пострадали из-за оккупации Крыма : [интервью с дир. департамента науки 

и образованя Харьков. облгосадминистрации] / Анатолий Бабичев, подгот.: Марина Ефанова, Юлия 
Давыдова // Вечерний Харьков. – 2014. – 24 июня (№ 68). – С. 4–5. 

http://www.mon.gov.ua/ua/news/29352-zvernennya-radi-rektoriv-iii-iv-rivniv-akreditatsiyi-vischih-navchalnih-zakladiv-harkivskoyi-oblasti-do-prezidenta-rosiyskoyi-federatsiyi
http://www.mon.gov.ua/ua/news/29352-zvernennya-radi-rektoriv-iii-iv-rivniv-akreditatsiyi-vischih-navchalnih-zakladiv-harkivskoyi-oblasti-do-prezidenta-rosiyskoyi-federatsiyi


Кримський юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого припиняє свою діяльність. 
 

Малько О. Д. Із історії та сьогодення кафедри основ безпеки життєдіяльності / Малько Олександр 
Дмитрович, Воронов Микола Петрович // Безпека людини і суспільства в сучасних умовах життєдіяльності 
: матеріали V-ї студ. наук. конф., м. Харків, 24-25 квіт. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 4–6. 

Про історію створення та сучасну діяльність кафедри основ безпеки життєдіяльності НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого. 

 

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих 
навчальних закладів та аспірантам : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 11 черв. 2014 р. № 553-
р // Урядовий кур’єр. – 2014. – 25 черв. (№ 113). – С. 15. – Електрон. версія: режим доступу : 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd. 

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на ІІ семестр 2013/2014 навчального року 
призначено студенту НЮУ ім. Ярослава Мудрого А. В. ВЛАДІМІРЦЕВУ. 

 

І Всеукраїнський конкурс письмових робіт з міжнародного комерційного арбітражу // Вісник 
Асоціації правників України. – 2014. – № 6. – С. 26. 

Студент НЮУ ім. Ярослава Мудрого А. ШОСТАЦЬКИЙ посів 3-тє місце у І Всеукраїнському конкурсі 
письмових робіт з міжнародного комерційного арбітражу, який організовано Лігою студентів ВГО 
“Асоціація правників України” та ГО “Українська Арбітражна Асоціація”. 

 

Визначено переможців ІV Стипендіального конкурсу Ліги студентів АПУ // Вісник Асоціації 
правників України. – 2014. – № 6. – С. 27. 

Відповідно до рішення Стипендіальної комісії серед фіналістів конкурсу 2014 р. студенти НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого Г. ДЬОМИЧ та Д. ПАРСАІ. 

 

Вузы заморозили цены и ждут абитуру из Крыма // Сегодня. – 2014. – 20 мая (№ 107). – С. 8. 
Поступление в вузы Харькова: в борьбе за студентов комиссии не меняли стоимость контракта 

[Электронный ресурс] // Сегодня.ua. – Режим доступа : http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/postuplenie-
v-vuzy-harkova-v-borbe-za-studentov-komissii-ne-menyali-stoimost-kontrakta-521596.html (дата обращения: 
20.05.2014). – Загл. с экрана. 

Керівник прес-служби НЮУ ім. Ярослава Мудрого І. ПІДКУРКОВА зазначає, що кількість абітурієнтів 
цього року не впаде, незважаючи на відносно високу вартість навчання (19 400 грн.). 

 

Грищенко А. Сколько стоит обучение в харьковских вузах: цифры [Электронный ресурс] : 
[новости 09.07.2014] / Алексей Грищенко // STATUS QUO : [интернет-сайт информ. агентства]. – Режим 
доступа: http://www.sq.com.ua (дата обращения: 26.08.2014). – Загл. с экрана. 

Вартість навчання на денному стаціонарі в НЮУ ім. Ярослава Мудрого за один рік складає 19 490 грн. 
 

Грищенко А. Количество бюджетных мест в харьковских вузах (список) [Электронный ресурс] : 
[новости 14.07.2014] / Алексей Грищенко // STATUS QUO : [интернет-сайт информ. агентства]. – Режим 
доступа: http://www.sq.com.ua (дата обращения: 26.08.2014). – Загл. с экрана. 

Госзаказ в вузах – как в 2013-м: за счет Донбасса // Сегодня. – 2014. – 16 июля (№ 153). – С. 8. 
Количество бюджетных мест на первых курсах харьковских вузов // Время. – 2014. – 

22 июля (№ 104). – С. 4. 
Об’єм держзамовлення на денну форму навчання в НЮУ ім. Ярослава Мудрого складає 1258 чоловік: на 

спеціальність “Правознавство” – 1250, а на спеціальність “Міжнародне право” – 8. 
 

Тарасенко Я. Жаркая пора для абитуриентов. Но в вузах ажиотажа нет / Яна Тарасенко // Время. – 
2014. – 22 июля (№ 104). – С. 4. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого у 2014 р. прийме на безкоштовній основі на 255 чол. менше. Вартість 
навчання на юриста складає 19 490 грн. на рік. 

 

Грищенко А. Итоги вступительной кампании: вузы-лидеры и вузы-аутсайдеры / Алексей 
Грищенко [Электронный ресурс] : [новости 4.08.2014] / Алексей Грищенко // STATUS QUO : [интернет-
сайт информ. агентства]. – Режим доступа: http://www.sq.com.ua (дата обращения: 26.08.2014). – Загл. с 
экрана. 

1-го серпня вузи закінчили приймати заяви на денну форму навчання і почали формувати списки 
абітурієнтів на держбюджет. За даними інформаційної системи “Конкурс” після першого етапу вступної 
кампанії на денні відділення вузів Харкова НЮУ ім. Ярослава Мудрого займає 3-тє місце. 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/postuplenie-v-vuzy-harkova-v-borbe-za-studentov-komissii-ne-menyali-stoimost-kontrakta-521596.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/postuplenie-v-vuzy-harkova-v-borbe-za-studentov-komissii-ne-menyali-stoimost-kontrakta-521596.html
http://www.sq.com.ua/
http://www.sq.com.ua/


Подяка за професійну підготовку студентів // Vivat lex!. – 2014. – 17 верес. 
Викладацький склад та керівництво НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримали Подяку апеляційного суду 

Чернігівської області за гідну та професійну підготовку студентів. 
 

Пирлик І. Президентські гостинці: що пообіцяв на Харківщині Петро Порошенко? / Інна Пирлик 
// Слобідський край. – 2014. – 13 жовт. (№ 123). – С. 1, 2 : фотогр. 

Вовчик П. Как достичь европейсих стандарто жизни / Полина Вовчик // Время. – 2014. – 
14 окт. (№ 141). – С. 2. 

Ефанова М. Петр Порошенко заверил, что в Украине будет тепло / Марина Ефанова // Вечерний 
Харьков. – 2014. – 14 окт. (№ 114). – С. 1, 3. 

Инина А. Визит Президента: задачи и перспективы / Алла Инина // Харьковские известия. – 2014. – 
14 окт. (№ 124). – С. 1, 3. : фот. 

Науковці сприятимуть реформуванню // Освіта України. – 2014. – 20 жовт. (№ 39). – С. 3 : фотогр. 
11 жовтня Президент України П. ПОРОШЕНКО відвідав Харківську область з робочим візитом. Він 

провів зустріч із громадськістю у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого. В реалізації “Стратегії 
реформ-2020” Президент розраховує на допомогу науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого. З промовою 
виступив ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ. 

 

Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних 
закладів на 2014/15 навчальний рік : наказ М-ва освіти і науки України № 1286 від 10 листоп. 2014 р. // 
Міністерство освіти і науки України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/about-
ministry/normative/3095- (дата звернення: 14.11.2014). – Назва з екрана. 

271 студенту призначено іменні стипендії Верховної Ради України [Електронний ресурс] [новини 
11.11.2014] // Міністерство освіти і науки України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : 
http://mon.gov.ua/ua/news/39684-271-studentu-priznacheno-imenni-stipendiyi-verhovnoyi-radi-ukrayini (дата 
звернення: 14.11.2014). – Назва з екрана. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України стипендії Верховної Ради України 
отримуватимуть студентки НЮУ ім. Ярослава Мудрого С. БУРЯК, В. МІЦАЙ та В. ЛУР’Є. 

 

Знайомтеся! Нові члени АПУ // Вісник Асоціації правників України. – 2014. – № 3. – С. 28–29; № 4. – 
С. 27–28. 

Серед кандидатів у члени Асоціації правників України 12 студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 
М. О. БОРИСОВ, А. Б. КИСІЛЬ, К. С. КОСОВЕЦЬ, Є. В. КОШУЛЬКО, Г. В. КРУГОВА, 
Д. В. МИХАЙЛОВИН, В. В. ПАРСОВ, М. С. ПРИХОДЧЕНКО, О. О. ПРОЦЕНКО, М. А. СОЛДАТЕНКО, 
А. І. ФЕДОРОВИЧ, О. О. ШИРОКОВСЬКА. 

Те саме // Вісник Асоціації правників України. – 2014. – № 5. – С. 27–28. 
Серед кандидатів 23 студенти університету: М. Ю. АНІКЄЄВА, К. Ю. БУМАГА, 

В. М. БУРЛАЧЕНКО, О. П. ВАСИЛЕНКО, К. В. ВОЛЬКО, Ф. С. ДАНИЛЬЧЕНКО, О. С. ЗАБЕЛІНА, 
В. Л. ЗАМКОВИЙ, Д. В. ІГНАТЕНКО, К. О. ІСАЄВА, М. В. КАЛАШНИК, Д. С. КОВАЛЬЧУК, 
В. С. КУЧМЕНКО, А. О. ЛЮБІЧЕНКОВСЬКА, А. С. МАТВІЄЦЬ, Д. Ю. ОМЕЛЬЧАК, А. В. ПАЛІЙ, 
В. І. ПОЛТОРАК, П. О. ПРИСЯЖНЮК, О. Г. ПРОКОПЕНКО, А. С. РЯДНИХ, А. Р. ФЕНЮК, 
Є. А. ЦИГАНЕНКО. 

Те саме // Вісник Асоціації правників України. – 2014. – № 6. – С. 29. 
8 студентів вузу серед кандидатів у члени АПУ: І. Я. ІВАСИШИН, А. С. МАРКІВ, Д. С. МАТЮШКО, 

О. В. МЄЛІНА, С. В. ПОТОЦЬКА, Д. С. РИНДИЧ, В. Р. СКЛЯРОВ, Ю. О. ЧОЛОМБИТЬКО. 
Те саме // Вісник Асоціації правників України. – 2014. – № 7/8. – С. 29. 

Серед кандидатів 9 наших студентів: А. Ш. АБІБУЛАЄВА, К. В. ДИМА, М. Д. ІВАНОВСЬКА, 
В. О. КОВАЛЕНКО, М. О. НЕЧИТАЙЛО, Т. Ю. ОРЛЮК, Ю. В. ПОЛЮХОВИЧ, В. С. ТКАЧУК, 
О. В. ХАРЧЕНКО. 

 

Наукова діяльність 
 

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого – eNULAUIR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nulau.edu.ua (дата звернення: 
20.05.2014). – Назва з екрана. 

Електронний архів-репозитарій eNULAUIR, який містить цифрові копії праць науковців НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого, отримав власний ISSN 2311-9012, як ресурс, що постійно оновлюється та має статус 
повноцінного електронного видання.  

ISSN надано в межах реалізації проекту ROAD (Каталог відкритого доступу наукових ресурсів) 
Міжнародним центром ISSN за підтримки інформаційного сектора ЮНЕСКО. 

http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3095-
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3095-
http://mon.gov.ua/ua/news/39684-271-studentu-priznacheno-imenni-stipendiyi-verhovnoyi-radi-ukrayini
http://dspace.nulau.edu.ua/


Про створення та розвиток електронного архіву-репозитарію НЮУ ім. Ярослава Мудрого, його 
структуру, фонди і колекції див.: 

Фролова Н. М. Інституційний репозитарій у інформаційному просторі Університету [Електронний 
ресурс] / Фролова Н. М., Кашаєва Л. В. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = 
Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 
27 берез. 2014 р.). – Режим доступу: library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf (дата 
звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

 

Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ [Електронний ресурс] : постанова Вищ. спеціаліз. 
суду від 07.02.2014 р. № 1 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001740-14 (дата звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

До складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ включені вчені-правознавці НЮУ ім. Ярослава Мудрого: А. М. СЛЮСАРЬ – д-р юрид. 
наук, проф. каф. трудового права (секція цивільного судочинства); О. Г. ШИЛО – д-р юрид. наук, доц., зав. 
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (секція кримінального та 
адміністративного судочинства). 

 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина 
Запорожцева Олександра Семеновича щодо офіційного тлумачення положення частини першої 
статті 1241 Цивільного кодексу України (справа про право на обов’язкову частку у спадщині 
повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця) : від 11.02.2014 р. № 1-рп/2014 // Вісник 
Конституційного суду України. – 2014. – № 2. – С. 15. – Електрон. версія: режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-14 (дата звернення: 20.05.2014).  

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина 
Скорохода Василя Васильовича щодо офіційного тлумачення словосполучення “пенсіонерів по 
старості”, яке міститься в абзаці шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР : від 
11.06.2014 р. № 6-рп/2014 // Вісник Конституційного суду України. – 2014. – № 4. – С. 9; Офіційний вісник 
України. – 2014. – № 51. – Ст. 1350. – Електрон. версія: режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-14 (дата звернення: 20.11.2014). 

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

 

Криницький І. Є. Двадцять років як визначальний етап розвитку податкового права України / 
І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2014. – № 2. – С. 6–7. 

Становлення вітчизняного податкового права відбулося завдяки активної участі та наполегливій 
роботі фахівців кафедри фінансового права НЮУ ім. Ярослава Мудрого.  

 

Про проведення З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 
установ [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 17 квіт. 2014 р. № 471 // 
Міністерство освіти і науки України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : 
http://www.mon.gov.ua/files/normative/2014-04-17/2181/2014.04.17%20-%20nakaz%20mon%20(vryu).doc 
(дата звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана 

Відповідно до наказу МОН України утворено Організаційний комітет з підготовки та проведення з’їзду. 
Головою Оргкомітету призначено д-ра юрид. наук, акад. НАН України, ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
В. Я. ТАЦІЯ.  

 

Аврамов Г. Битва за місце у Вищій раді юстиції: змагання юридичних каст і груп : з’їзд 
представників юрид. ВНЗ. та наук. установ, провед. у новому форматі, визначив представників до Вищої 
ради юстиції та Вищої кваліфкомісії суддів України / Григорій Аврамов // Юридичний вісник України. – 
2014. – 3–16 трав. (№ 18/19). – С. 4. 

Науковці у конституційному органі // Освіта України. – 2014. –12 трав. (№ 17/18). – С. 2. 
На з’їзді представників юридичних ВНЗ та наукових установ обрано членів Вищої ради юстиції, серед 

них – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри кримін. процесу НЮУ ім. Ярослава Мудрого О. В. КАПЛІНА. 
 

Гетьман А. П. Святкуємо День науки / Анатолій Павлович Гетьман, розмову вела Олена Муравйова 
// Vivat lex!. – 2014. – 26 трав. 

Розмова з проректором із наукової роботи А. П. ГЕТЬМАНОМ про розвиток наукової діяльності в 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001740-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-14
http://www.mon.gov.ua/files/normative/2014-04-17/2181/2014.04.17%20-%20nakaz%20mon%20(vryu).doc


Правовий світогляд: людина і право : під такою назвою в Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України 22 квіт. відбулася наук.-практ. конф. // Віче. – 2014. – № 9. – С. 43. 

У конференції взяв участь д-р юрид. наук, проф. кафедри конституц. права України НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого А. СЕЛІВАНОВ. 

 

Тютюгін В. І. Про роботу студентських наукових гуртків кафедри кримінального права 
/ В. І. Тютюгін, Ю. А. Пономаренко, О. В. Харитонова // Четверті Харківські кримінально-правові читання 
: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, м. Харків, 16–17 трав. 
2014 р. – Харків, 2014. – С. 6–10. 

Про діяльність студентських наукових гуртків кафедри кримінального права НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого. 

 

До Дня науки нагороджено науковців Університету // Vivat lex!. – 2014. – 26 трав. 
16 травня у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого керівництво області вручило кращим 

науковцям почесні грамоти та подяки Харківської облдержадміністрації та обласної ради, а також 
степендії обласної державної адміністрації в галузі науки.  

Серед нагороджених – науковці НЮУ ім. Ярослава Мудрого: почесну грамоту Харківської 
облдержадміністрації отримав д-р юрид наук, проф., зав каф. цивіл. права № 2 В. Л. ЯРОЦЬКИЙ; 
стипендію ім. В. П. Маслова (з правознавства) призначено проф., зав. каф. організації суд. та правоохор. 
органів І. Є. МАРОЧКІНУ. 

 

Харків: ІІІ Всеукраїнська школа договірних зобов’язань // Вісник Асоціації правників України. – 
2014. – № 5. – С. 26. 

У дільності ІІІ Всеукраїнська школа договірних зобов’язань взяли участь чл.-кор. НАПрН України, проф. 
каф. цивіл. права НЮУ ім. Ярослава Мудрого І. СПАСИБО-ФАТЄЄВА та доц. каф. госп. права НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого І. СЕЛІВАНОВА. 

 

Борисова В. Харківська школа цивільного (приватного) права / В. Борисова // Право України. – 
2014. – № 6. – С. 48–55. 

Про минуле й сьогодення Харківської школи цивільного (приватного) права, з якою пов’язана 
цивілістична кафедра НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

Круглий стіл з нагоди 250-річчя виходу у світ трактату Чезаре Беккаріа “Про 
злочини та покарання” // Право України. – 2014. – № 7. – С. 278–283. 

27 червня 2014 р. в НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся круглий стіл з нагоди 
250-річчя виходу у світ трактату Чезаре Беккаріа “Про злочини та покарання”. 
Організаторами виступили НЮУ ім. Ярослава Мудрого та Видавничий Дім “Ін Юре”. У 
роботі взяли участь д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, проректор з наук. 
роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого А. ГЕТЬМАН та д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН 
України, зав. кафедри кримінального права № 2 НЮУ ім. Ярослава Мудрого М. ПАНОВ.  

 

Децентралізація влади – вимога часу і народу / фото Анастасії Сироткіної // Голос України. – 2014. – 
17 лип. (№ 134). – С. 4–5 : портр. 

Редакція газети “Голос України” провела круглий стіл на тему “Децентралізація влади – нові 
можливості народного самоврядування”. Учасниками дискусії були д-р юрид. наук, проф,. проректор НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого Ю. Г. БАРАБАШ та д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України А. О. СЕЛІВАНОВ. 

 

Наукові здобутки : [Гультай М. М.] // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 3. – С. 89. 
Рішенням спеціалізованої вченої ради НЮУ ім. Ярослава Мудрого судді Конституційного Суду України 

ГУЛЬТАЮ М. М. присуджено науковий ступінь д-ра юрид. наук. 
 

Дацюк В. Школа майбутньої юридичної еліти : відбулася ІІІ Літня школа “Верховенство права і 
конституціоналізм” / Віталій Дацюк // Юридичний вісник України. – 2014. – 6–12 верес. (№ 36). – С. 14. 

У роботі школи взяв участь д-р юрид. наук, проф., акад. НЮУ ім. Ярослава Мудрого, перший віце-
президент НАПрНУ О. ПЕТРИШИН. Свій відгук про школу залишила студентка НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого К. КОЛОТАЙ. 

 

Янишен В. П. Как бороться с соседом-дебоширом : [интервью] / Виктор Петрович Янишен, подгот. и 
провела Ирина Стрельник // Вечерний Харьков. – 2014. – 23 сент. (№ 105). – С. 4–5. 

Керівник Юридичної клініки НЮУ ім. Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, доц. В. П. ЯНИШЕН у 
редакції “Вечірнього Харкова” відповідає на запитання жителів міста. 

 



Александрова А. Юридичнскому университету – 210 лет / Анастасия Александрова // Харьковские 
известия. – 2014. – 22 нояб. (№ 141). – С. 3. 

20-го листопада у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудорого відбулося урочисте засідання наукової 
ради, присвяченої 210-річчю вуза. 

 

Про діяльність первинної профспілкової організації студентів Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого // Освіта та право. – 2014. – № 22. – С. 8–10. 

Статистичний звіт первинної профспілкової організації студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого, яку 
очолює О. Ю. ЛЯЛЮК. 

 

Участь у міжнародних, національних, міжрегіональних виставках 
 

Сучасні заклади освіти – 2014 : Міжнар. вист., 18–20 берез. [2014 р., м. Київ] : 
офіц. кат. вист. – Київ, 2014. – [С. 43–45]. 

На V Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2014” (18–20 берез. 
2014 р., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав Гран-Прі “Лідер вищої 
освіти” у номінації “Міжнародна діяльність” та почесний диплом. 

 

Інноватика в сучасній освіті : шостий міжнар. форум, 21–23 жовт. [2014 р., м. 
Київ] : офіц. кат. вист. – Київ, 2014. – [С. 33–34]. 

На VI Національній виставці-презентації “Інноватика в сучасній освіті” (21–23 жовт., 
м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав Диплом лауреата конкурсу І ступеня у 
номінації “Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в 
систему освіти”. 

 

Наукова бібліотека університету 
 

Наукова бібліотека Національного університету “Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого” [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим доступу: 
http://library.nulau.edu.ua (дата звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

 

Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс] = Imperatives of the 
Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за 
заг. ред. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2014. – Режим доступу: 
library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf (дата звернення: 20.05.2014). – Назва з екрана. 

Зі змісту: Електронні ресурси бібліотеки у сучасній системі обслуговування / Бова І. В., Марцун Т. В.; 
Імперативи розвитку бібліотеки університету в контексті формування освітнього електронного 
середовища / Будецька О. О.; Проблеми формування фонду електронних ресурсів у бібліотеках 
/ Буліч Н. М., Карпенко М. В.; Бібліотечні ресурси як основний компонент інтегрованого простору 
навчальних знань / Карасюк В. В., Іванов С. М.; Електронний журнал як новий засіб наукової комунікації: 
бібліотечно-прикладний аспект / Лук’яненко Л. В.; Електронні бібліотеки як елемент інформаційного 
суспільства: консенсусні рішення / Пасмор Н. П.; Електронна бібліографічна продукція: створення та 
використання у віртуальному просторі / Самофал О. І. 

Науковою бібліотекою НЮУ ім. Ярослава Мудрого та ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна організовано і 
проведено Міжнародну веб-конференцію “Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra” 
(27 березня 2014 р.).  

Рокрито досвід наукової бібліотеки Університету з формування електронної бібліотеки. 
 

Пасмор Н. П. Бібліотека і користувач: соціально-виховний аспект (досвід НБ НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого) [Електронний ресурс] / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Шлях бібліотеки в онлайнове 
інформаційне суспільство : наук.-практ. семінар, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчуваня та торгівлі, 
Асоц. сучас. інформ. бібл. технологій. – Харків, 2014. – Режим доступу: 
http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/5697/1/Pasmor_Zarvirog_2014.pdf (дата звернення: 
17.11.2014). – Заголовок з екрана. 

З досвіду використання науковою бібліотекою НЮУ ім. Ярослава Мудрого ефективних засобів 
соціально-виховної діяльності та культурно-просвітницької роботи. 

 

http://library.nulau.edu.ua/
http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf
http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/5697/1/Pasmor_Zarvirog_2014.pdf


Пасмор Н. П. Інноваційна діяльність бібліотек зі створення електронних науково-освітніх ресурсів 
[Електронний ресурс] / Пасмор Надія Петрівна // V Львівський бібліотечний форум "Бібліотека – 
відкритий світ" : зб. матеріалів, 10–13 верес. 2014 р. / Укр. бібл. асоц., Львів. бібл. форум. – Київ : УБА, 
2014. – С. 72–74. 

Про створення ресурсно-інформаційної бази наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
електронного фонду як сучасного науково-освітнього середовища вузу. 

 

Пасмор Н. Про фонди і не тільки… : до ювілею наук. б-и Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / 
Надія Пасмор, Діна Немашкало // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 42–46. 

У листопаді 2014 року НЮУ ім. Ярослава Мудрого відзначає 210-річчя. Разом із 
університетом свій славетний шлях проходить і наукова бібліотека. Не одне покоління викладачів 
і студентів пишається її правовими фондами і сучасними ресурсами.  

 

Бова І. В. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного 
середовища / Ірина Бова, Тетяна Марцун // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 9–12. 

Розглядаються можливості використання сучасних форм обслуговувіння користувачів вузівських 
бібліотек в умовах електронного середовища на досвіді роботи наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого. 

 

Петрухно Ю. Е. WEB-сайт вузовской библиотеки как эффективный инструмент самостоятельной 
работы студентов (на примере научной библиотеки Национального юридического университета им. 
Ярослава Мудрого) / Ю. Е. Петрухно // Библиотечное дело – 2014: библиотечно-информационная 
деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования : материалы 
19 междунар. науч. конф. (Москва, 23–24 апр. 2014 г.). – М., 2014. – Ч. 2. – С. 172–174. 

 

Видавнича діяльність 
 

VIVAT LEX! = Хай живе закон! : газ. Нац. юрид. ун-ту  ім. Ярослава 
Мудрого”. – 1999, вересень –     . – Харків, 2014. – № 1–18. – Електрон. версія: 
режим доступу: http://jur-
academy.kharkov.ua/%D0%B7%D0%BC%D1%96/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%
D0%B5%D1%82%D0%B0/ (дата звернення: 02.12.2014).  

 

Вісник Асоціації випускників Національного університету “Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого” / [голов. ред. В. І. Кононенко ; редкол.: Ю. Г. Барабаш, 
Ю. В. Баулін, О. М. Новак та ін.]. – 2013, травень –    . – Харків., 2014.  

№ 1. – 22 с. – Електрон. версія: режим доступу : http://jur-
academy.kharkov.ua/files/AVNU_Visnyk/AVNU_Visnyk_01.pdf (дата звернення: 20.05.2014).  

№ 2. – 31 с. – Електрон. версія: режим доступу : http://jur-
academy.kharkov.ua/files/AVNU_Visnyk/AVNU_Visnyk_02.pdf (дата звернення: 18.11.2014). 

 

Культурно-просвітницька діяльність 
 

Альбом художніх творів викладачів і співробітників Національного юридичного університету : 
живопис, худож. фот., декорат.-приклад. мистецтво, поет. твори : 210 років Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 
Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [авт. проекту: В. Г. Білик, В. О. Лозовой (кер.)]. – 
Харків : Право, 2014. – 128 с. : іл. 

Видання включає художні твори викладачів і співробітників НЮУ ім. Ярослава Мудрого з живопису, 
графіки, художньої фотографії, декоративно-прикладного мистецтва. Підготовлено до 210-річчя 
університету. 

 

Зозуля И. Украину на конкурсе Мисс Вселенная представит будущий прокурор из Харькова 
[Электронный ресурс] : [новости 12.11.2014] / Ирина Зозуля // Комсомольская правда в Украине : [сайт]. – 
Режим доступа: http://kp.ua/culture/478088-ukraynu-na-konkurse-myss-vselennaia-predstavyt-buduschyi-
prokuror-yz-kharkova (дата обращения: 13.11.2014). – Загл. с экрана. 

Студентка НЮУ ім. Ярослава Мудрого, віце-місс конкурсу “Місс Україна Всесвіт-2014” Д. ГАРКУША 
представляє Україну на конкурсі краси “Місс Всесвіт-2014” (США). 

 

Спортивна робота 
 

http://jur-academy.kharkov.ua/%D0%B7%D0%BC%D1%96/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://jur-academy.kharkov.ua/%D0%B7%D0%BC%D1%96/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://jur-academy.kharkov.ua/%D0%B7%D0%BC%D1%96/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://jur-academy.kharkov.ua/files/AVNU_Visnyk/AVNU_Visnyk_01.pdf
http://jur-academy.kharkov.ua/files/AVNU_Visnyk/AVNU_Visnyk_01.pdf
http://jur-academy.kharkov.ua/files/AVNU_Visnyk/AVNU_Visnyk_02.pdf
http://jur-academy.kharkov.ua/files/AVNU_Visnyk/AVNU_Visnyk_02.pdf
http://kp.ua/culture/478088-ukraynu-na-konkurse-myss-vselennaia-predstavyt-buduschyi-prokuror-yz-kharkova
http://kp.ua/culture/478088-ukraynu-na-konkurse-myss-vselennaia-predstavyt-buduschyi-prokuror-yz-kharkova


Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого : монографія : до 210-річчя Нац. юрид. 
ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 80-річчя каф. фіз. виховання / О. В. Попрошаєв, В. С. 
Мунтян, Г. І. Приходько [та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 
2014. – 164 с. : іл.  

Монографія присвячена викладачам, співробітникам та студентам, які вписали славетні 
сторінки в історію кафедр фізичного виховання, спортивних клубів НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого протягом 80-річної історії. 

 

Зубов В. Шахматы: был старый год хорош – пусть новый будет лучше / Вадим Зубов // Время. – 
2014. – 21 янв. (№ 8). – С. 8. 

У рейтингу ФІДЕ за 2013 р. А. УШЕНІНА посіла 19-е місце, О. МОЇСЕЄНКО – 38-е. 
 

Несенов В. За “золотом” Дуная приїхали борці восьми країн світу // Слобідський край. – 2014. – 
6 лют. (№ 16). – С. 5. 

На IV Відкритому всеукраїнському турнірі з вільної боротьби серед юнаків пам’яті заслуженого 
тренера України Л. Дуная студент НЮУ ім. Ярослава Мудрого М. ДЖАФАРЯН посів 1-е місце у ваговій 
категорії до 84 кг. 
 

Макаренко А. Шахматный “король” из Харькова / Анна Макаренко // Сегодня. – 2014. – 
11 февр. (№ 31). – С. 9. 

Член шахового клубу “Юридична академія” Університету, чинний чемпіон Європи, двократний 
олімпійський чемпіон (2004,2010) О. МОЇСЕЄНКО став переможцем Moscow Open 2014. 
 

Буряковская Т. Шахматные принцессы на пути к короне / Татьяна Буряковская // Время. – 2014. – 
4 марта (№ 32). – С. 8. 

Гречаний О. Шахові принци й принцеси / Олег Гречаний // Слобідський край. – 2014. – 
4 берез. (№ 27). – С. 7. 

Двоскина Л. Анна Ушенина сыграла с харьковскими школьниками / Лилия Двоскина // Вечерний 
Харьков. – 2014. – 4 марта (№ 25). – С. 6. 

У Куп’нську відбувся фінал дитячого шахового турніру на Кубок А. УШЕНІНОЇ. За головну нагороду 
змагалися 24 юні шахісти з Харківської області. 

 

Грудневый В. Шахматы: и вся королевская рать… / Вадим Грудневый // Время. – 2014. – 
24 апр. (№ 60). – С. 8. 

А. УШЕНІНА брала участь у четвертому етапі жіночого Гран-прі, що відбувся в Ханти-Мансійську. 
 

Грудневый В. Волейбол: “юристы” права имеют – дело за возможностями / Вадим Грудневый // 
Время. – 2014. – 24 апр. (№ 60). – С. 8. 

Волейбольна команда “Юракадемія” стала переможцем ХХІІІ чемпіонату України з волейболу серед 
чоловічих команд (вища ліга). 

 

Грудневый В. Шахматы: его пример – другим наука… / Вадим Грудневый // Время. – 2014. – 
4 июня (№ 79). – С. 8. 

Представник шаховоого клубу “Юракадемія” міжнародний гроссмейстер Олександр КОВЧАН став 
бронзовим призером міжнародного шахового турніру. 

 

Грудневый В. Шахматы: рокировка по-эльяновски / Вадим Грудневый // Время. – 2014. – 
4 сент. (№ 124). – С. 8. 

Представник ШК “Юракадемія” міжнародний гроссмейстер П. ЕЛЬЯНОВ вперше став лідером 
українських шат за версією ФІДЕ. 

 

Борисов О. Юристы немного не дотянули до победы / Олег Борисов // Вечерний Харьков. – 2014. – 
18 сент. (№ 103). – С. 7. 

Волейболісти “Юракадемії” посіли 2-е місце на традиційному турнірі “Кубок Лева”, який відбувся у 
Львові. 

 

В четверке – две харьковские команды // Харьковские известия. – 2014. – 30 сент. (№ 118). – С. 12. 
У Харкові та Дніпропетровську завершилися групові турніри Кубка України з волейболу. Команда 

“Юракадемія” посіла 2-е місце у харківській групі, і продовжить змагання у фіналі. 
 

“Юракадемия” вскочила на подножку последнего вагона // Вечерний Харьков. – 2014. – 



23 окт. (№ 118). – С. 7 
Грудневый В. Волейбол: бывает, и семеро одного ждут / Вадим Грудневый // Время. – 2014. – 

6 нояб. (№ 151). – С. 8. 
Грудневый В. Волейбол: если позже стартовал – то не факт, что опоздал… / Вадим Грудневый // 

Время. – 2014. – 27 нояб. (№ 160). – С. 8. 
Про участь волейбольної команди “Юракадемія” у чоловічій Суперлізі чемпіонату України 2014 р. 
 

Грудневый В. Шахматы: шерше ля фам / Вадим Грудневый // Время. – 2014. – 18 нояб. (№ 156). – 
С. 8. 

Про участь А. УШЕНІНОЇ на жіночому шаховому турнірі чемпіонату України. 
 

 
02.12.2014 


