
 

 

Лауреати державних нагород, премій, конкурсів 
 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції 
України : Указ Президента України від 27.06.2015 р. № 367/2015 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2015. – № 16. – Ст. 1048. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/3672015-19169 ; 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367/2015 (дата звернення: 16.11.2015).  

Вітаємо // Право України. – 2015. – № 7. – С. 2 обкл. 
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено ТАЦІЯ В. Я , 
ректора, президента та академіка НАПрН України, академіка НАН України. 

 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності 
України : Указ Президента України від 21.08.2015 р. № 491/2015 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2015. – № 20. – Ст. 1194. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/4912015-19353 ; 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/491/2015 (дата звернення: 16.11.2015).  

Заслужений юрист України // Vivat lex!. – 2015. – 17 верес. 
За значний особистий внесок у державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
України, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм 
Почесне звання "Заслужений юрист України" присвоєно МАРИНІВУ В. І. – дир. Ін-ту 
підгот. кадрів для органів юстиції України НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

 

До Дня науки відзначено кращих // Vivat lex!. – 2015. – 29 трав. 
За вагомий високий професіоналізм та компетентність, сумлінне ставлення до 

виконання службових обов’язків, значні досягнення у професійній діяльності, плідну працю та 
з нагоди професійного свята Дня науки нагрудним знаком "Відмінник освіти України" 
Міністерства освіти і науки України нагороджені: проректор з навч. роботи 
Ю. Г. БАРАБАШ; зав. кафедри цивіл. права № 1 В. І. БОРИСОВА; декан заоч. ф-ту № 1 
Ю. А. ПОНОМАРЕНКО. 

 

 

Відбулося урочисте засідання вченої ради Університету та Президії НАПрНУ з 
нагоди святкування Дня Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого [Електронний ресурс] : [новини 20.11.2015] // Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого : [сайт]. – Режим доступу: http://jur-academy.kharkov.ua 
(дата звернення: 20.11.2015). – Заголовок з екрана. 

Муравйова О. Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого / Олена 
Муравьова // Vivat lex!. – 2015. – 23 листоп. (№ 16). 

Університетське свято // Vivat lex!. – 2015. – 23 листоп. (№ 16). 
Орденом НЮУ ім. Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені: КОМАРОВ В. В.; 

ПАНОВ М. І 
Орденом НЮУ ім. Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджені: ГЕТЬМАН А. П.; 

ГУТОРОВА Н. О.; КАПЛІНА О. В.; ПЕТРИШИН О. В.; ШЕВЧЕНКО Л.С. 
Визначені лауреати Премії імені Ярослава Мудрого 2015 р. Серед лауреатів – науковці 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: ТРЕБІН М. П., ВОЛЯНСЬКА О. В., ГЕРАСІНА Л. М., 

http://www.president.gov.ua/documents/3672015-19169
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367/2015
http://www.president.gov.ua/documents/4912015-19353
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/491/2015
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ЗИМОГЛЯД В. Я., ПОГРІБНА В. Л., ПОЛІЩУК І. О., САХАНЬ О. М. (у номінації “За 
видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства”); 
ГОЛІНА В. В. (у номінації “За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів”); 
ДАНИЛЬЯН О. Г., ДЗЬОБАНЬ О. П. (у номінації “За підготовку і видання підручників для 
студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти”). 

 

Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого : [умови] // Вісник Національної 
академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 186–187; 
Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 129. – С. 259–260. 

 

Кращі автори ЮВУ-2014 // Юридичний вісник України. – 2015. – 3–23 січ. (№ 1/2). – С. 8–9 : фот. 
Кваліфікаційний рейтинг авторів газети "Юридичний вісник України" 2014 р. Серед кращих публікації 

науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого”: д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. кримін. права № 2, акад. НАПрН 
України, заслуж. діяча науки і техніки України М. ПАНОВА; канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. права № 2 
С. ХАРИТОНОВА (у номінації “Науковий рівень аргументації і ефективний пошук вирішення складної 
соціально-правової проблеми”); канд. юрид. наук, асист. каф. кримінології та кримін.-викон. права, провід. 
наук. співроб. НДІ вивч. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України І. ЯКОВЕЦЬ; канд. юрид. наук, 
асист. каф. кримінології та кримін.-викон. права, ст. наук. співроб. НДІ вивч. злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України К. АВТУХОВА (у номінації “Системний аналіз комплексу проблемних 
правових питань”). 

 

Пионеры третьего тысячелетия : рейтинг информ. и деловой активности // Губерния. Регион. Украина. 
Мир. – 2015. – № 1/2. – С. 24–25 ; № 3. – С. 14–15 ; № 4. – С. 20–21 ; № 5. – С. 11 ; № 7/8. – С. 10; № 9/10. – 
С. 21 ; № 11. – С. 17 ; № 12. – С. 22. 

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-я позиція; № 3, 4, 5: 5-а позиція; 
№ 7/8, 9/10, 12: 6-а позиція; № 11: 7-а позиція). 

 

Яшина Т. Влиятельные люди Харькова : рейтинг влияния в Харькове и Харьк. обл. / Татьяна Яшина // 
Губерния: Регион. Украина. Мир. – 2015. – № 3. – С. 6–9. 

При складанні списку "Рейтинг впливу у Харкові і Харківській області" експерти “Губернії” враховували 
належність до регіону, участь людей у прийнятті державних рішень, масштаби підконтрольних цим фігурам 
бізнесу, а також вплив на політико-економічні процеси країни, міста, області. 

У рейтингу – ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ (15-а позиція). 
 

Рейтинг вузів України 
 

Консолідований рейтинг вузів України 2015 року [Електронний ресурс] // 
Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/25712 (дата звернення: 08.01.2016). 
– Заголовок з екрана. 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг 
вишів України за 2015 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 – 83; Топ-200 Україна – 17; Webometrics – 134; 
Scopus – 115. Підсумковий бал – 266. 

 

Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації "Топ-200 Україна" у 2015 році 
[Електронний ресурс] // ЄвроОсвіта / Центр міжнар. проектів НДІ приклад. Інформ. технологій. – Режим 
доступу: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4068 (дата звернення: 02.06.2015). – Заголовок з 
екрана. 

Складено девятий випуск рейтингу "Топ 200 Україна", методика якого побудована відповідно до 
міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу 
досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого – на 17-му місці (інтегральний індекс – 37,86612257; представлений трьома 
складниками: якість науково-педагогічного потенціалу – 14,38557665, якість навчання – 10,37944845, 
міжнародне визнання – 13,10109748). 

 
 

http://osvita.ua/vnz/rating/25712
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ВНЗ права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності в рейтингу 
"Топ 200 Україна" 2015 [Електронний ресурс] // ЄвроОсвіта / Центр міжнар. проектів НДІ приклад. Інформ. 
технологій. – Режим доступу: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4087 (дата звернення: 
02.06.2015). – Заголовок з екрана. 

Вузи України згруповано за напрямком діяльності та вибрано із загального рейтингу "Топ 200 Україна". 
Серед юридичних – НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 1-му місці. 

 

Спорыш Е. Рейтинг ВУЗов-2015 : чьи студенты имеют шанс на самые высокие зарплаты / 
Екатерина Спорыш // Деньги. – 2015. – 12–25 марта (№ 5). – С. 16–22. – Электрон. аналог: режим доступа: 
http://1c.abbyy.ua/files/download/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8_150312-5_p16-22-
1.pdf (дата обращения: 16.11.2015). – Загл. с экрана. 

Журнал “Деньги” надав рейтинг ВНЗ-2015, у якому виші ранжовані залежно від затребуваності їх 
випускників роботодавцями. Це єдиний в Україні рейтинг ВНЗ, місця у якому визначаються готовністю 
брати на роботу випускників того чи іншого навчального закладу після його закінчення. При складанні 
рейтингу було підготовлено списки ВНЗ з п’яти категорій випускників – економістів, юристів, гуманітаріїв, 
“технарів” та будівельників. ВНЗ, що увійшли до цього списку, оцінювались провідними українськими 
компаніями – роботодавцями, в тому числі компаніями мультинаціональних корпорацій. 

Серед вузів за юридичними спеціальностями НЮУ ім. Ярослава Мудрого посів 3-е місце. 
 

Ukraine [Електронний ресурс] // Ranking Web of Universities. – Режим доступу: 
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine?page=1 (дата звернення: 16.11.2015). – 
Заголовок 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 140-му місці. 
 

Рейтинг вищих навчальних закладів України за даними Scopus [Електронний 
ресурс] : станом на 16 лип. 2015 р. // Бібліометрика української науки / Центр дослідж. 
соц. комунікацій. – Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/pdf/uni_scopus.pdf 
(дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 

Рейтинг вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] : [дані станом 
на 16 лип. 2015 р.] // Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus. – Режим доступу: 
http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок 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 16 липня НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 116 місці (кількість статей у Scopus – 9; кількість 
цитувань – 5; індекс Гірша – 1).  

 

Рейтинг установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 5 [Електронний ресурс] : 
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів) // Бібліометрика української 
науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим оступу: д
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_h_15&ind=5 (дата звернення: 16.11.2015). – 
Заголовок з екрана. 

За данними Google Scholar у рейтинговій таблиці установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 5 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 6-му місці; кількість вчених – 54. 

 

Рейтинг наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі [Електронний ресурс] // 
Бібліометрика української науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з 
екрана. 

Згідно наявних в системі Google Scholar бібліометричних профілів проведено рейтингування наукових 
видань України за п'ятирічним індексом Гірша (h5 – кількість статей журналу за 2010-2014 рр., на які є 
посилання в понад h публікаціях). 

Фахові видання НЮУ ім. Ярослава Мудрого у рейтинговому списку: 
Вісник НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право – 60-е місце, h5 індекс – 7;  
Проблеми законності – 71-е місце, h5 індекс – 7;  
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Вісник Асоціації кримінального права України – 122-е місце, h5 індекс – 4;  
Теорія і практика правознавства – 175-е місце, h5 індекс – 2. 

 

Топ 20 установ за кількістю бібліометричних портретів учених [Електронний ресурс] // Бібліометрика 
української науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanova (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з 
екрана. 

У рейтинговій таблиці за кількістю бібліометричних портретів учених – НЮУ ім. Ярослава Мудрого на  
5-му місці (305 бібліометричних портретів). 

 
До 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності 
видатного вченого-правознавця, талановитого педагога, доктора юридичних наук, професора, 

академіка Національної академії наук України, президента та академіка Національної академії правових 
наук України, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державних премій України,  
державного радника юстиції 1-го класу, Героя України 

ВАСИЛЯ  ЯКОВИЧА  ТАЦІЯ 
 

Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) / В. Я. Тацій ; упоряд.: 
О. В. Петришин (відп. за вип.), Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов. – Хаврків : Право, 2015. – 
648 с.  

До ювілейного видання увійшли вибрані статті, виступи, інтерв`ю, присвячені 
актуальним питанням розвитку юридичної науки і освіти, а також виступи на наукових 
конференціях, семінарах, “круглих столах”, у пресі та на телебаченні за 2009–2014 рр. 

 

Таций В. Я. Времена жизни / В. Я. Таций. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Харьков : Право, 2015. – 188 с. : ил. 

Доповнене видання книги спогадів охоплює події семи десятиліть. В. Я. Тацій розповідає про 
історію своєї сім`ї, дитинство, трудову діяльність, як складався шлях в науку, як розвивався 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, про створення Національної 
академії правових наук України, зустрічі з видатними державними діячами, України та інших 
держав.  

Представлені авторські оцінки та роздуми про найбільш актуальні суспільно-політичні події 
сучасності, історії та становлення незалежної України. 

 

Тацій В. Я. Непростий шлях – від токаря до ректора : [інтерв’ю] / В. Я. Тацій ; розмову вела Олена 
Муравйова // Vivat Lex!. – 2015. – 13 січ. (№ 1). – С. 2–4 : фот. 

Таций В. Я. Непростой путь – от токаря до ректора : [интервью] / В. Я. Таций ; беседу вела Елена 
Муравьева // Время. – 2015. – 13 янв. (№ 3). – С. 3 : фот. 

Тацій В. Я. Шановні абітурієнти! / В. Я. Тацій // Vivat lex!. – 2015. – 20 трав. 
Тацій В. Я. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого впевнено утримує 

позиції флагмана правничої освіти і науки України : [інтерв’ю] / Василь Тацій ; розмовляв Микола Косий 
// Голос України. – 2015. – 18 черв. (№ 107). – С. 4–5 : фот. – Електрон. версія: режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/rus/article/256097 (дата звернення: 19.06.2015). 

Тацій В. Я. Наразі дійсно існує проблема ефективності системи вищої юридичної освіти, оптимізації 
мережі правничих ВНЗ : [інтерв’ю] / Василь Тацій ; розмову вела Тамара Воліна // Закон і Бізнес. – 2015. – 
4–10 черв. (№ 27). – С. 4–5. 

Таций В. Я. Город сотен тысяч студентов : [интервью] / ВасилийТаций, Юлия Светличная; беседу вела 
Елена Зеленина // Время. – 2015. – 1 сент. (№ 93). – С. 7. 

 

В. Я. Тацій = В. Я. Таций = V. Y. Tatsiy : до 75-річчя президента НАПрН України, 
акад. НАН України / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 40 с. : іл. 

До ювілею Василя Яковича Тація // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 
2015. – Вип. 128. – С. 3–7.  

К юбилею Василия Яковлевича Тация // Проблемы законности : сб. науч. тр. – 
Харьков, 2015. – Вып. 128. – С. 3–7.  

З ювілеєм! // Юридичний вісник України. – 2015. – 3–23 січ. (№ 1/2). – С. 2 : фот. 
Лебеденко С. Академік Василь Тацій: людина й епоха / Світлана Лебеденко // Зоря 

Полтавщини. – 2015. – 6 січ. (№ 1/3). – С. 3 : фот. 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanova
http://www.golos.com.ua/rus/article/256097


Академік Василь Тацій: Юрист завжди є своєрідним відтворенням держави // Полтавський шлях. – 
2015. – 9 січ. (№ 2). – С. 4 : фот. 

Талановитому вченому, педагогові, ректору університету В. Я. Тацію – 75! // Vivat Lex!. – 2015. – 
13 січ. (№ 1). – С. 1 : фот. 

Василий Таций – профессионализм, талант, человечность // Вечерний Харьков. – 2015. – 
13 янв. (№ 3). – С. 12 : фот. 

Особлива ціна людини в демократичній державі : (слово про ювілей академіка Героя України Василя 
Тація) // Голос України. – 2015. – № 3. – 13 січ. (С. 4) : фот. 

Давайте поздравим! // Харьковские известия. – 2015. – 13 янв. (№ 2). – С. 2. 
Щирі вітання! // Освіта та право. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 16. 
До 75-річчя видатного державного діяча, вченого-правознавця, академіка, Героя України Василя 

Яковича Тація // Служимо Закону. – 2015. – Січень (№ 27). – С. 1–2 : фот. 
Борисов В. І. Василь Якович Тацій – стратег і фундатор у науці кримінального права / В. І. Борисов, 

Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю. – Харків, 2015. – Вип. 28. – С. 262–268. 
Василю Яковичу Тацію – 75 років! // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 122–124 : фот. 
Вітаємо! // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 1. – С. 48: фот. 
Вітаємо з Днем народження! // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 1. – С. 59 : фот. 
Вітаємо ювілярів! // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 1. – С. 73–76. 
Видатний вчений, юрист, педагог : Василю Яковичу Тацієві виповнилося 75 років // Вісник 

прокуратури. – 2015. – № 1. – С. 124–128. 
Правова епоха Василя Тація // Віче. – 2015 – № 1. – С. 19 : фот. 
Президенту Національної академії правових наук України, Герою України, академіку В. Я. Тацію // 

Юридична Україна. – 2015. – № 1. – С. 86. 
Сорокун М. М. До ювілею Василя Яковича Тація / М. М. Сорокун // Проблеми законності. – Харків, 

2015. – № 128. – С. 3–7. 
Шановний Василю Яковичу! // Право та інновації. – 2015 – № 1. – С. 7 : фот. 
Ювілей видатного вченого-правознавця, талановитого педагога та громадського діяча – Василя 

Яковича Тація (до 75-річчя від дня народження) // Право України. – 2015. – № 1. – С. 180–184. 
Petryshyn O. Vasyl Yakovych Tatsii / O. Petryshyn // Yearbook of Ukrainian Law : coll. of scientific papers. – 

Kharkiv, 2015. – P. 10–14. 
До 75-річчя від дня народження д-ра юрид. наук, проф., акад. НАН України, акад. і президента НАПрН 

України, ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого, завідувача кафедри кримінального права № 1, Героя України, 
кавалера Ордену князя Ярослава Мудрого V, IV, III ступенів та Ордену “За заслуги” ІІ, І ступенів, лауреата 
Державних премій України, державного радника юстиції 1-го класу, заслуженого діяча науки і техніки 
України В. Я. ТАЦІЯ. 

 

Василь Якович Тацій : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. і громад. 
діяльності) / НАН України, Нац. акад. прав. наук України ; упоряд.: Ю. Г. Барабаш, 
В. І. Борисов, О. В. Петришин. – Харків : Право, 2015. – 144 с. – (Біографія і бібліографія 
вчених-правознавців). 

Біобібліографічне видання розкриває основні етапи життєвого і творчого шляху 
В. Я. Тація, участь в урядових, парламентських комісіях, громадських організаціях, робочих 
групах та оргкомітетах, перелік нагород. Надає бібліографію публікацій вченого-
правознавця та матеріали про нього.  

 

Професорсько-викладацький склад 
 

75-річчя академіка НАПрН України Володимира Павловича Тихого // Питання боротьби зі 
злочинністю. – Харків, 2015. – Вип. 28. – С. 269–271. 

Академік ТИХИЙ В. П. – випускник, аспірант НЮУ ім. Ярослава Мудрого, до 1996 р. працював у виші на 
посадах старшого викладача, доцента, старшого наукового співробітника, професора, декана денного та 
заочного факультетів, проректора з навчальної роботи. 

 

Ювілей академіка НАПрН України Олександра Віталійовича Петришина : (до 55-річчя від дня 
народж.) // Право України. – 2015. – № 4. – С. 198–200. 

55-річчя д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України, 
першого віце-президента НАПрН України, зав. кафедри теорії держави і права НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
О. В. ПЕТРИШИНА. 

 



Литвинов О. М. Вельмишановний Володимире Васильовичу! : [до 80-річчя від дня народж. 
В. В. Голіни] / О. М. Литвинов // Юридичний вісник України. – 25–31 лип. (№ 29). – С. 2. 

Володимир Васильович Голіна // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – 
Вип. 29. – С. 320–325. 

Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Васильовича Голіни (до 80-річчя від 
дня народження) // Право України. – 2015. – № 7. – С. 192–193. 

80-річчя д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрНУ, зав. кафедри кримінології і кримінально-виконавчого 
права НЮУ ім. Ярослава Мудрого, заслуженого діяча науки і техніки України В. В. ГОЛІНИ. 

 

Ювілей академіка НАПрН України Миколи Івановича Панова (до 75-річчя від дня народження і 
45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Право України. – 2015. – № 8. – С. 203–204. 

Наші ювіляри : (75 років від дня народж. Панова М. І.) // Вісник Національної академії правових наук 
України : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – №3 (82). – С. 153–154. 

75-річчя д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрНУ, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата 
Державної премії України, зав. кафедри кримінального права №2 М. І. ПАНОВА. 

 

Жушман Віктор Павлович – талановитий живописець, юрист і педагог : альб. 
худож. творів / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. О. Браславець, 
О. М. Савельєва ; відп. за вип. М. В. Шульга. – Харків, 2015. – 44 с. 

Жушман В. П. Головне завжди бути людиною, а потім – юристом… : [інтерв’ю] 
/ В. П. Жушман ; підгот. Аліна Чернуха // Vivat lex!. – 2015. – 21 лют. 

Публікації присвячені канд. юрид. наук, проф., колишньому зав. кафедри аграрного 
права НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. П. ЖУШМАНУ. 

 

Пам’яті вчених-правознавців 
 

Сташис В. В. Вибрані праці / В. В. Сташис ; уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов, 
Л. М. Демидова ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
каф. кримін. права. – Харків : Право, 2015. – 1184 с. 

Зі змісту: Передмова / В. Я. Тацій. – С  3–6;  
Володимир Володимирович Сташис. Солдат, організатор юридичної освіти, науковець, 
вчиетль (сторінки біографії, віхи громадської і наукової діяльності) / В. Я. Тацій, 
В. І. Борисов, М. І. Панов, Л. М. Демидова. – С. 7–25;  
Очерк истории кафедры уголовного права Харьковского юридического института за 50 лет 
(1920–1970 гг.) / В. В. Сташис, М. И. Бажанов. – С. 26–111;  
Літопис кафедри кримінального права продовжено (1970–2009) / В. В. Сташис, 
Л. М. Демидова. – С. 112–145;  
Бібліографія праць В. В. Сташиса. – С. 1134–1173;  
Кандидатські та докторські дисертації, виконані і захищені учнями професора В. В. Сташиса. – С. 1174–
1178. 

Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв'ю (2009–2014) / В. Я. Тацій ; упоряд.: О. В. Петришин, 
Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин. – Харків : Право, 2015. – 648 с. 

Зі змісту:  
Слово про вчителя / В. Я. Тацій. – С. 364–370;  
Своєю дорогою по Землі до своєї планети у Космосі: пам’яті Героя України В. В. Сташиса / В. Я. Тацій. – 
С. 400–407;  
Пам’яті Володимира Володимировича Сташиса / Д. В. Табачник [та ін.]. – 359–362. 

Тацій В. Я. Шановні учасники конференції! : [вступне слово] / В. Я. Тацій // Актуальні проблеми 
законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування : матеріали міжнар. 
студент. наук. конф., м. Харків, 21–22 трав. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 3–6. 

Тацій В. Я. Володимир Володимирович Сташис. Його ідеї у справах учнів / В. Я. Тацій // Вісник 
Національної академії правових наук України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 147–156. 

Багіров С. Р. В. В. Сташис – науковий консультант першої в Україні докторської дисертації з 
питань причинності у кримінальному праві [Електронний ресурс] / С. Р. Багіров // Кримінальне право: 
традиції та новації : міжнар. круглий стіл, присвяч. 90-літтю з дня народж. видат. вченого, Героя України, 
акад. В. В. Сташиса, 9–10 лип. 2015 р. – Полтава ; Харків, 2015. – С. 191–197. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/SBORNIKI_2015/SB_STASHIS_Poltava_2015.pdf (дата звернення: 
22.12.2015 р.). – Заголовок з екрана. 

http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/SBORNIKI_2015/SB_STASHIS_Poltava_2015.pdf


Борисов В. І. Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість XX, XXI століть 
/ В. І. Борисов, Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 29. –  
С. 257–270. 

Борисов В. І. Сташис Володимир Володимирович – видатний учений-правознавець, засновник 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності / В. І. Борисов // Нариси до історії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса : присвяч. 20-
річчю НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. – Харків, 2015. – С. 8–12. 

Вони захищали Батьківщину // Vivat Lex!. – 2015. – 9 трав. (№ 6). – С. 2–4. 
Володимир Володимирович Сташис – видатний вчений-правознавець, Герой України, академік, 

один із засновників Національної академії правових наук України : (до 90-річчя від дня народж.) / 
В. Тацій, В. Борисов, М. Панов, Л. Демидова // Право України. – 2015. – № 7. – С. 176–182. 

Демидова Л. М. Академік В. В. Сташис і наукова діяльність сектору дослідження кримінально-
правових проблем боротьби зі злочинністю / Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва // Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 29. – С. 28–46. 

Панов М. І. Академік Володимир Володимирович Сташис – видатний вчений-правознавець XX і 
XXI століть (сторінки біографії, віхи наукової діяльності) / М. І. Панов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова // 
Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його 
застосування : матеріали міжнар. студент. наук. конф., м. Харків, 21–22 трав. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 7–
19 : портр. 

Тютюгін В. І. Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми законодавства 
України про кримінальну відповідальність та практики його застосування”, присвячена 90-річчю з 
дня народження академіка В. В. Сташиса / В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова // Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 29. – С. 271–281. 

Про видатного правознавця, Героя України, кавалера багатьох державних нагород України, міжнародних 
орденів і медалей, володаря численних почесних звань і відзнак, академіка НАПрН України, професора, 
заслуженого професора НЮУ ім. Ярослава Мудрого, заслуженого працівника вищої школи України, 
заслуженого діяча науки і техніки України, державного радника юстиції 1-го класу В. В. СТАШИСА. 

 

Марочкин И. Е. Избранное / И. Е. Марочкин ; сост.: Е. Б. Червякова, А. И. Марочкин, 
Ю. В. Мех. – Харьков : Плеяда, 2015. – 484 с. 

Из содерж.: Слово к читателю. – С. 5; 
Основные научные труды И. Е. Марочкина (1981–2014 г.г.). – С 423–430;  
Есть только миг... : [личные фот. И. Е. Марочкина]. – С. 431–445 : фот.;  
Кто он, Иван Егорович Марочкин? : памяти друга / В. С. Бабкова, В. В. Афанасьев. – 
С. 449–451;  
О моем настоящем друге / Л. А. Богословская. – С. 452;  
Иван Егорович Марочкин / В. И. Борисова, В. И. Борисов. – С. 453–454;  
[Вспоминая Ивана Егоровича...] / О. К. Бурова. – С. 455–456;  
Воспоминания о настоящем человеке, учителе и друге / О. В. Каплина. – С. 457–462;  
[Іван Єгорович Марочкін] / В. В. Комаров. – С. 463–467;  
[Иван Егорович Марочкин] / В. Е. Коновалова. – С. 468–469;  
[Вспоминая Ивана Егоровича Марочкина] / В. Лучкин. – С. 470–471;  
Светлой памяти моего друга / Ю. Е. Полянский. – С. 472–473; Марочкину Ивану Егоровичу / Н. В. Сибилева. 
– С. 474–476;  
Світлій пам'яті Марочкіна Івана Єгоровича / В. П. Тихий. – С. 477–478;  
Світлій пам'яті члена-кореспондента НАПрН України Івана Єгоровича Марочкіна. – С. 479–481. 

Русанова І. Актуальні проблеми судового права (за матеріалами Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна) / І. Русанова, І. Юревич 
// Право України. – 2015. – № 11. – С. 192–194. 

Пам’яті видатного вченого, одного із фундаторів сучасного судового права, проф., чл.-кор. НАПрН 
України, заслуженого працівника освіти України, зав. кафедри організації судових та правоохоронних органів 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого І. Є. МАРОЧКІНА. 

 

Пам’яті Павла Івановича Жигалкіна : [некролог] // Вісник Національної академії правових наук 
України : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 201–202. 

3 лютого на 77 році життя помер проф. кафедри трудового права, чл.-кор. НАПрН України, засл. проф. 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого ЖИГАЛКІН П. І. 

 



 

Історія та сьогодення університету 
 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. 
– Режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] // Вікіпедія : 
вільна енцикл. – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_юридичний_університет_імені_Ярослава_Мудрого (дата 
звернення: 15.11.2015). – Заголовок 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: 16.11.2015). – Заголовок з 
екрана. 

 

Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : 
Указ Президента України від 29.04.2015 р. № 248/2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – 
№ 13. – Ст. 854 ; Те саме // Офіційний вісник України. – 2015. – № 40. – Ст 1184. – Електрон. аналог: режим 
доступу: http://www.president.gov.ua/documents/19412.html ; http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/248/2015 (дата 
звернення: 16.11.2015).  

Підтримано пропозицію МОН України щодо збереження статусу національного у зв’язку з 
перейменуванням за Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. 

 

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних 
закладів та аспірантам : розпорядж. Каб. Міністрів України від 27.05.2015 р. № 543-р // Урядовий кур’єр. – 
2015. – 1 лип. (№ 116). – С. 12. 

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на II семестр 2014/15 навч. р. призначено студентам 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого О. Є. ЗАСЛАВСЬКІЙ та О. В. УСИКОВУ. 

 

Про затвердження Статуту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
[Електронний ресурс] : наказ МОН України від 02.07.2015 р. № 701 // М-во освіти і науки України : офіц. 
веб-сайт. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4209- (дата звернення: 
16.11.2015). – Заголовок з екрана. 

 

Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : затв. наказом М-ва 
освіти і науки України від 02.07.2015 р. № 701; погоджено конф. труд. кол. Ун-ту (протокол № 3 від 
15.05.2015 р.) : нова ред., код ЄДРПОУ 02071139. – Харків, 2015. – 28 с. – Електрон аналог: режим доступу: 
http://nlu.edu.ua (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 

 

Тацій В. Я. Звітна доповідь Тація Василя Яковича про діяльність на посаді ректора Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 2014–2015 навчальний рік та за період з 2008 по 
2015 роки / В. Я. Тацій ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 
[б. в.], 2015. – 168 с. : іл. 

Звітна доповідь присвячена роботі В. Я. ТАЦІЯ на посаді ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за період 
2008–2015 рр. 

Проаналізовано різні аспекти діяльності Університету та досягнуті при цьому основні показники; дана 
якісна та кількісна характеристика професорсько-викладацькому та студентському складу; звернено увагу на 
діяльність Університету щодо імплементації закону України «Про вищу освіту»; особливості вступної 
компанії 2015 р.; матеріальному та соціальному забезпеченні навчального процесу; основних рисах навчального 
процесу; навчально-методичній та науково-дослідницькій роботах тощо. Окреслено головні завдання на 
наступний навчальний рік та перспективи розвитку вузу. 

 

Воплощение мечты. Дворец студентов / Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого. – 
Харьков : Майстерня Ск!п!в, 2015. – [30] c. : ил. 

Палац студентів (вул. Пушкінська, 88) – втілення в життя однієї з головних ідей 
ректора університету В. Я. Тація.  

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад // Время. – 2015. – 21 мая (№ 52). – С. 2 ; 30 мая (№ 56). – С. 7. 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 22.06.2015 р. № 239-к // М-во 
освіти і науки України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-

http://nlu.edu.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://osvita.ua/vnz/guide/17/431/
http://www.president.gov.ua/documents/19412.html
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/248/2015
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4209-
http://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4081-


ministry/normative/4081- (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 
 

Богуцький В. В. Виборча програма кандидата на посаду ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Богуцького Володимира Володимировича / В. В. Богуцький. – 
Харків : [б. в.], 2015. – 7 с. 

 

Тацій В. Я. Передвиборна програма кандидата на посаду ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого доктора юридичних наук, професора Тація Василя Яковича 
/ В. Я. Тацій. – Харків : ФОП Неділько Н. В., 2015. – 12 с. 

 

Результати виборів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
// Vivat lex!. – 2015. – 23 жовт. 

 

Тація Василя Яковича призначено ректором Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого // Право України. – 2015. – № 11. – С. 156–157. 

Мэр поздравил ректора // Харьковские известия. – 2015. – 22 окт. (№ 127). – С. 2. 
В. Я. ТАЦІЯ переобрано на посаду ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

 

Звітує профспілка університету // Vivat lex!. – 2015. – 21 лют. : фот. 
Під час звітно-виборчої конференції первинної профспілкової організації представників профспілки 

університету нагороджено: нагрудним знаком “Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і 
науки України” – В. Г. БІЛИК, Почесними грамотами – В. Д. ВОДНІК, М. І. ГОЄНКО, В. В. ЧИЖОВУ. 

 

Наши – лучшие // Харьковские известия. – 2015. – 30 апр. (№ 50/51). – С. 3. 
Харківські школярі стали призерами Всеукраїнської олімпіади з правознавства, яка відбулась у НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
 

Почем диплом в Харькове // Сегодня. –2015. – 6 мая (№ 81). – С. 8. 
Ефанова М. Вузы подняли расценки на обучение / Марина Ефанова // Вечерний Харьков. – 2015. – 

6 авг. (№ 84). – С. 1, 3. 
Вартість навчання на всіх факультетах в НЮУ ім. Ярослава Мудрого складає 22 400 грн. 

 

[Абітурієнт-2015] // Vivat lex!. – 2015. – 20 трав. 
За динамічний розвиток та досягнення НЮУ ім. Ярослава Мудрого представлено Національним 

комітетом Європейської Бізнес Асамблеї до міжнародної нагороди "Best Enterprise of Europe" (Краще 
підприємство Європи) з врученням міжнародного сертифікату. 

 

Юрлов М. М. Кращий у світі / М. М. Юрлов // Vivat lex!. – 2015. – 15 черв.  
У 2015 р. всесвітньою Асоціацією студентів міжнародників (International Law Students Association) гурток 

з міжнародного права НЮУ ім. Ярослава Мудрого визнано "Best All-Around Chapter", тобто найкращим за 
усіма показниками студентським співтовариством із міжнародного права у світі. 

 

Бюджет в вузах Харькова // Сегодня. – 2015. – 16 июля (№ 129). – С. 33. 
У НЮУ ім. Ярослава Мудрого у порівнянні з 2014 р. держзамовлення зменшили на 108 місць. 
 

Ефанова М. Харьковские вузы собираются объединиться / Мария Ефанова // Вечерний Харьков. – 
2015. – 16 июня (№ 63). – С. 3. 

Про концепцію регіонального реформування освіти та науки висловився ректор НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого В. ТАЦІЙ. Він вважає, що об’єднання вузів надасть студентам можливість до закінчення вищого 
навчального закладу паралельно отримувати вірдазу декілька дипломів за близькими спеціальностями 
(наприклад, юриста та економіста). 

 

Малишев К. Ціна життя : скільки коштує студентська столиця / Кирило Малишев, Ярослав Лукаш // 
Слобідський край. – 2015. – 8 серп. (№ 94). – С. 5. 

Вартість проживання у гуртожитках НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

Литовські гранти // Освіта України. – 2015. – 31 серп. (№ 35). – С. 3. 
Студенти спільної україно-литовської магістерської програми “Міжнародне право” НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого отримали 11 грантів Міністерства науки та освіти Литви. 
 

Кадры решают все // Харьковские известия. – 2015. – 17 окт. (№ 125). – С. 2. 
Студенти НЮУ ім. Ярослава Мудрого будуть проходити практику і стажуватись у Харківській міській 

раді. 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4081-


Ковальський В. Що потрібно для оновлення правничого фаху? : деякі роздуми, навіяні Днем юриста / 
Віктор Ковальський // Юридичний вісник України. – 17–23 жовт. (№ 41). – С. 3. 

Про святкування Дня юриста в НЮУ ім. Ярослава Мудрого. В. Я. ТАЦІЙ запропонував проводити  свято 
“не у кабінетах”, а через відкриття Року права в Харкові. 

 

Студентов приглашают на семинар по гуманитарному праву // Харьковские известия. – 2015. – 
10 нояб. (№ 135). – С. 3. 

Представники НЮУ ім. Ярослава Мудрого прийняли участь у практичному семінарі-тренінгі для 
викладачів, студентів і курсантів вишів Харківщини, проведеному Національним універистетом цивільної 
оборони України та Спілкою Червоного Хреста України. 

 

Полехина Ю. Романтика наших общаг / Юлия Полехина // Сегодня. – 2015. – 17 нояб. (№ 215). – С. 8–
9. 

У гуртожитках НЮУ ім. Ярослава Мудрого студенти проводять квести, збирають теплі речі та через групи у 
соціальних мережах шукають кохання. 

 

Праздник юракадемии // Харьковские известия. – 2015. – 21 нояб. (№ 140). – С. 1. 
19 листопада НЮУ ім. Ярослава Мудрого відсвяткував 211-річчя. 

 

Спасская Н. Собранные средства, включая гонорары звезд, пойдут на нужды детей / Нина Спасская 
// Время. – 2015. – 19 дек. (№ 139). – С. 8. 

В Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся благодійний концерт для дітей учасників 
антитерористичної операції. На новорічному шоу виступили: народна артистка України Р. Лижичко, лідер 
групи “ВВ” О. Скрипка та артисти Студії “95 квартал”. В організації заходу взяв участь проректор з 
наукової роботи Університету А. П. ГЕТЬМАН. 

 

VIVAT LEX! = Хай живе закон! : газ. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 
Мудрого”. – 1999, вересень –     . – Харків, 2015. – № 1–18. – Електрон. аналог: 
режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 30.12.2015). – Заголовок з екрана. 

а України.  

Творчий колектив університетської газети “Vivat lex!” нагороджено 
грамотою Харківської обласної організації Національної спілки журналістів України за високий професіоналізм 
та з нагоди Дня журналіст

 

Експертна діяльність 
 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина 
Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону 
України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів” : від 23.12.2014 р. № 7-рп/2014 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – Ст. 70. 
– Електрон. аналог: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-14 (дата звернення: 
16.11.2015). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Мартинова 
Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 
Митного кодексу України : рішення від 31.03.2015 р. № 1-рп/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – 
№ 29. – Ст. 850. – Електрон. аналог: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-15 (дата 
звернення: 16.11.2015). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина 
Третяка Андрія В'ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 
Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку з положеннями пункту 8 
частини третьої статті 129 Конституції України : рішення від 31.03.2015 р. № 2-рп/2015 // Офіційний 
вісник України. – 2015. – № 30. – Ст. 891. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-15 (дата звернення: 16.11.2015). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України : рішення від 
08.04.2015 р. № 3-рп/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 32. – Ст. 926. – Електрон. аналог: режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-15 (дата звернення: 16.11.2015). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина 
Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону 
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” : 

http://nlu.edu.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-15


рішення від 13.05.2015 р. № 4-рп/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 49. – Ст. 1577. – Електрон. 
аналог: режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-15 (дата звернення: 16.11.2015). 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 
276 Кодексу України про адміністративні правопорушення : рішення від 26.05.2015 р. № 5-рп/2015 // 
Офіційний вісник України. – 2015. – № 46. – Ст. 1501. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-15 (дата звернення: 16.11.2015). 

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

 

Питання Конституційної Комісії : Указ Президента України від 31 берез. 2015 р. № 190/2015 // Голос 
України. – 2015. – 2 квіт. (№ 59); Те саме // Урядовий кур’єр. – 2015. – 2 квіт. (№ 60) ; Те саме // Офіційний 
вісник Президента України. – 2015. – № 10. – Ст. 590. – Електрон. аналог: режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/19212.html; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/190/2015 (дата 
звернення: 16.11.2014). 

Конституційна комісія: новий склад, нові завдання // Віче. – № 7. – С. 40–41. 
Трое харьковчан вошли в состав Конституционной комиссии // Время. – 2015. – 2 апр. (№ 36). – С. 1. 

Затверджено персональний склад Конституційної комісії, до якої увійшли вчені НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого: експерт громадського союзу “Український Хельсінський союз з прав людини”, доц. кафедри 
конституційного права В. РЕЧИЦЬКИЙ; чл.-кор. НАПрН України, зав. кафедрою міжнародного права 
М. БУРОМЕНСЬКИЙ. 

 

Про діяльність Конституційної комісії розповідає канд. юрид. наук В. В. РЕЧИЦЬКИЙ. 
Речицкий В. В. Начинать конституционную процедуру без среднего класса – это интеллектуальная 

игра : [интервью] / Всеволод Речицкий ; беседовал Аркадий Генкин // Время. – 2015. – 19 мая (№ 51). – С. 3. 
 

Наукова діяльність 
 

Наука в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : 
[офіц. сайт]. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua  (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 

 

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – 
eNULAUIR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/jspui (дата звернення: 
16.11.2015). Заголовок з екрана. 

Електронний університетський репозитарій eNULAUIR містить близько 9 тис. цифрових копій праць 
науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Ресурс постійно оновлюється та має статус повноцінного 
електронного видання (ISSN 2311-9012).  

Питання щодо ролі та значення інституційних репозитаріїв у поширенні результатів наукових 
досліджень як складової інтеграції творчих здобутків учених і університетів у світову е-Science розглянуті у 
наступних публікаціях: 

Пасмор Н. П. Університетський репозитарій – засіб інтеграції наукових здобутків учених у світовий 
віртуальний простір наукових комунікацій [Електронний ресурс] : доп. / Н. П. Пасмор // Система 
наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень : матеріали наук.-практ. семінару, 
Харків, 19 трав. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Харків, 2015. – Режим доступу: 
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9637 (дата звернення: 24.12.2015). – Заголовок з екрана. 

Пасмор Н. П. Університетський репозитарій – засіб інтеграції наукових здобутків учених у світовий 
віртуальний простір наукових комунікацій [Електронний ресурс] : презентація / Н. П. Пасмор // Система 
наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень : матеріали наук.-практ. семінару, 
Харків, 19 трав. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Харків, 2015. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1356 (дата звернення: 24.12.2015). – 
Заголовок з екрана. 

Пасмор Н. П. Унікальність інституційних репозитаріїв як складова інтеграції наукових здобутків 
учених у світову e-Science / Н. П. Пасмор, С. А. Шахова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації 
Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16–19 черв. 
2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 214–219. 

 

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року : Указ 
Президента України від 16 груд. 2014 р. № 936/2014 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 1. 
– Ст. 1. – Електрон. аналог: режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/936/2014 (дата звернення: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-15
http://www.president.gov.ua/documents/19212.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/190/2015
http://nauka.nlu.edu.ua/
http://dspace.nlu.edu.ua/jspui
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9637
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1356
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/936/2014


16.11.2015). 
Щорічну премію Президента України для молодих вчених 2014 р. отримав канд. юрид. наук, асист. 

кафедри кримінології та кримін.-викон. права НЮУ імені Ярослава Мудрого К. А. АВТУХОВ за роботу 
“Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання”. 

 

Про зміни до Річного (перспективного) плану роботи Громадської ради при Національному банку 
України [Електронний ресурс] : рішення Громад. ради при Нац. банку України від 30.01.2015 р. № 8 // 
Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr008500-15 
(дата звернення: 16.11.2015). 

До переліку науково-дослідних установ та ВНЗ України з якими співголовою Громадської ради при НБУ 
Аржевітіним С.М. укладаються меморандуми про співпрацю, входить НЮУ ім Ярослава Мудрого. 

 

Про затвердження Звіту про діяльність Громадської ради при Національному банку України за 
друге півріччя 2014 року та I квартал 2015 року : рішення Громад. ради при Нац. банку України від 
09.04.2015 р. № 10 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr010500-15 (дата звернення: 16.11.2015). 

До складу Науково-експертної колегії Громадської ради при НБУ входить д-р юрид. наук, проф. 
НЮУ ім Ярослава Мудрого М. П. КУЧЕРЯВЕНКО. 

 

Тацій В. Я. Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація про 
основні результати діяльності Академії у 2014 р. на загальних зборах Академії, що відбулися 27 лютого 
2015 р. / В. Я. Тацій // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – 
№ 1 (80). – С. 7–15. 

Прилипко С. Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук 
України / С. Прилипко // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2015. 
– № 1 (80). – С. 180–181. 

Серед академіків та членів-кореспондентів НАПрН України – вчені-правознавці НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого. 

27 лютого у Харкові відбулися щорічні загальні збори НАПрН України. Її президент, ректор НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ підвів підсумки роботи у 2014 р.  

 

Чисельність Асоціації сягнула 5000 правників // Вісник Асоціації правників України. – 2015. – № 1/2. – 
С. 4. 

Інфографіка членства // Вісник Асоціації правників України. – 2015. – № 3. – С. 26. 
Кількість представників НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Асоціації правників України складає 22% від 

загальної кількості правників та студентів з інших установ. 
Презентуємо новообране керівництво відділень // Вісник Асоціації правників України. – 2015. – № 4. – 

С. 3. 
До оновленого складу керівництва відділення Асоціації правників України у Харківській області увійшов 

доц. кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
М. М. ШЕВЕРДІН. 

Вибори 2015: представляємо кандидатів на керівні посади Асоціації правників України // Вісник 
Асоціації правників України. – 2015. – № 4. – С. 9. 

На посаду члена правління Асоціації правників України від Секції науковців та освітян претендує доц. каф. 
історії держави і права України та зарубіжних країн НЮУ ім. Ярослава Мудрого М. М. ШЕВЕРДІН. 

Знайомтеся! Нові члени АПУ // Вісник Асоціації правників України. – 2014. – № 1/2. – С. 28–29. 
Серед кандидатів у члени Асоціації правників України 8 студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

А. Ш. АБІБУЛЛАЄВА, В. Є. ДЕМЧУК, Ю. І. ДОЛГА, Д. О. КУДЕНКО, Ю. І. КУПЦОВА, 
А. Ю. МЕЛЬНИЧУК, М. Є. СЕМИГАНОВСЬКА, Л. В. СИРЦОВ. 

Те саме // Вісник Асоціації правників України. – 2015. – № 4. – С. 28–29. 
Серед членів АПУ асист. каф. історії держави і права України та зарубіжних країн НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого О. В. СЕРЕДА, серед кандидатів 3 студента – З. В. БУША, Г. О. КОБРІНА, Ю. Є. МУСТАФА. 
Те саме // Вісник Асоціації правників України. – 2015. – № 6. – С. 29. 

Серед кандидатів у члени АПУ 4 студента НЮУ ім. Ярослава Мудрого: І. В. КОСТЮК, А. А. ЛІСНЯК, 
М. О. ОЛЬХОВНІКОВ, В. В. ТІБАБІШЕВА. 

Те саме // Вісник Асоціації правників України. – 2015. – № 7/8. – С. 28–29. 
Серед кандидатів у члени АПУ студентка НЮУ ім. Ярослава Мудрого М. І. СПЕКТОРЕНКО. 

 

Сколько дадут вузам на науку // Сегодня. – 2015. – 12 февр. (№ 26). – С. 8. 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримає 1,73 млн грн на розробку наукових досліджень. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr008500-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr010500-15


 

Курінний Л. Оновлення держави: внесок правової науки / Лесь Курінний // Юридичний вісник 
України. – 2015. – 7–13 берез. (№ 9). – С. 2–3. 

Щорічні збори Національної академії правових наук України. 
 

Кучерявенко Н. П. Сожалею, но не могу иначе : відкритий лист / Н. П. Кучерявенко // Юридичний 
вісник України. – 2015. – 28 берез. – 6 квіт. (№ 12). – С. 10. 

Відкритий лист головному редактору журналу “Актуальные проблемы российского права”, д-ру юрид. 
наук, проф. К. С. Шугріной від д-ра юрид. наук, проф., завідуючого кафедри фінансового права НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого, акад. НАПрН України Н. П. КУЧЕРЯВЕНКО з проханням виключити його з редакційної 
ради журналу . 

 

Нова філософія трудових відносин // Освіта та право. – 2015. – № 6. – С. 5. 
12 березня в НЮУ ім. Ярослава Мудрого на кафедрі трудового права пройшов круглий стіл на тему: 

“Проблеми кодифікації законодавства про працю”. 
 

Харьков всегда был лидером развития отечественной науки // Харьковские известия. – 2015. – 19 мая 
(№ 58). – С. 3. 

У Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбулися заходи до Дня науки. Зі словами привітання до 
наукової еліти м. Харкова також звернувся ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ. 

 

Гетьман А. П. Святкуємо День науки : [інтерв’ю] / А. П. Гетьман, розмову вела О. Муравйова // Vivat 
lex!. – 2015. – 29 трав. 

Про розвиток наукової діяльності у 2014 р. в НЮУ ім. Ярослава Мудрого розповідає проректор з наукової 
роботи А. П. ГЕТЬМАН. 

 

Панов М. І.  Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та 
правозастосовній діяльності (за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції з 
кримінального права) / М. Панов, І. Зінченко // Право України. – 2015. – № 11. – С. 178–191. 

На базі НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, НАПрН 
України, за підтримки Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» відбулася 
V Міжнародна науково-практична конференція з кримінального права, у якій взяли участь понад 180 науковців-
спеціалістів провідних навчальних і навчально-дослідних закладів. 

 

Відзнаки молодим науковцям // Юридичний вісник України. – 2015. – 26 груд. – 3 січ. (№ 51–52). – С. 5.
У конкурсі Конституційного Суду України серед студентів на кращу наукову статтю з конституційно 

правової тематики, повязаної із захистом прав і свобод людини і громадянина 3-е місце посів cтeдент 4 курсу  
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції УкраїниНЮУ ім. Ярослава Мудрого Костянтин БІЛОУС 
(“Право на доступ до інформації як основа демократичної конституційно-правової моделі організації влади”). 

 
Участь у міжнародних, національних, міжрегіональних виставках 

 

Сучасні заклади освіти – 2015 : Міжнар. вист., 12–14 берез. [2015 р., м. Київ] : офіц. кат. вист. – Київ, 
2015. – С. 38–39. 

Міжнародне визнання // Vivat lex!. – 2015. – 27 берез. 
На VІ Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2015” (12–14 берез. 2015 р., м. Київ) НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого отримав:  
Золоту медаль у номінації “Інновації у розвитку міжнародної співпраці та 

презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-
науковому просторі”; 

Гран-Прі “Лідер науково-технічної діяльності” (кришталева статуетка 
та диплом). за високі показники у рейтинговому виставковому конкурсі 
“Наукова та науково-технічна діяльність”; 

Диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти; 
Почесні грамоти: нагороджено ректора В. Я. ТАЦІЯ за вагомий 

особистий внесок і плідну організаторську діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти; проректора 
КОМАРОВА В. В. за  вагомий особистий внесок у модернізацію національної системи освіти. 

 



Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого отримав 
Гран-прі на міжнародній професійній спеціалізованій виставці “ЗНО-2016. 
Освіта в Україні. Освіта за кордоном” [Електронний ресурс] : [новини 25.09.2015] // 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого : [сайт]. – Режим 
доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 28.09.2015). – Заголовок з екрана. 

Відбулася перша міжнародна професійна спеціалізована виставка “ЗНО-2016. 
Освіта в Україні. Освіта за кордоном”, мета якої знайомство українських 
абітурієнтів із представниками навчальних закладів, освітніх установ і організацій 
з України, Білорусії, Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини, країн Балтії. 

За результатами НЮУ ім. Ярослава Мудрого став переможцем і отримав 
Гран-прі 2015 року у номінації “Університет року юридичного напряму”. 

 

Інноватика в сучасній освіті : сьомий міжнар. форум, 20–22 
жовт. 2015 р., [м. Київ] : офіц. кат. вист. – Київ, 2015. – [С. 29–
30]. 

“Інноватика в сучасній освіті – 2015” // Vivat lex!. – 2015. – 
23 жовт.  

Рудько С. Підсумки конкурсів / Світлана Рудько, Віталій 
Сокол, Леся Харитонова // Освіта. – 2015. – 2–
9 груд. (№ 47/48/49). – С 10–11. 

На VІІ міжнародному форумі “Інноватика в сучасній освіті – 2015” (20–22 жовт. 2015 р., м. Київ) 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав диплом за видатні досягнення в освіті та медаль у номінації “Інновації 
у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього середовища навчального закладу”; Почесною 
нагородою Лауреат національного виставкового конкурсу “Видатні науково-практичні досягнення в 
освіті” у номінації “Електронний освітній ресурс” нагороджено авторський колектив під керівництвом 
В. В. КОМАРОВА за навчальний інформаційний комплекс “Кримінальний процес”. 

 

Наукова бібліотека університету 
 

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua 
(дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 

 

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого [Електронний ресурс] / [уклад.: Н. П. Пасмор, О. І. Самофал, С. А. Шахова] // 
Вікіпедія : вільна енцикл. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 
24.12.2015). – Заголовок з екрана. 

 

Рейтинг наукових колективів (кафедр, відділів, лабораторій) [Електронний ресурс] 
: [за даними Google Scholar] // Бібліометрика української науки / Центр дослідж. соц. 
комунікацій. – Режим оступу: д

16.11.2015
лів у рейтингу наукових колективів бібліотека 

нау а М
доступу: 

http://dspa

а
я забезпечення ефективності представлення науковців 

вні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс. – С. 201–
209

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy (дата звернення: 
). 
Згідно наявних у Google Scholar бібліометричних профі

НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 106-му місці (індекс Гірша – 2). 
 

Про роботу наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з 
питань кометрії [Електронний ресурс] : звіт / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослав удрого ; 
підгот.: Н. П. Пасмор, С. А. Шахова. – Харків, 2015. – Режим 

ce.nlu.edu.ua/handle/123456789/9635 (дата звернення: 24.12.2015). – Заголовок з екрана. 
Для прискорення процесу переходу НЮУ ім. Ярослава Мудрого до міжнародних критеріїв оцінювання 

праць вчених та удоскон лення механізму наукометричного аналізу діяльності науковців науковою бібліотекою 
зроблено певні кроки, передусім це стосуєтьс
університету в рейтингу наукометричних систем. 

 

Пасмор Н. П. Університетська бібліотека – ключова ланка у формуванні інформаційно-освітнього 
середовища (досвід Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) / Пасмор Н. П. 
// Вісник наукової бібліотеки / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 4 : 
Осно

. 

http://nlu.edu.ua/
http://library.nlu.edu.ua/
https://uk.wikipedia.org/
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy


Пасмор Н. П. Когнітивізація у бібліотечних процесах інформаційного забезпечення освітньо-
наукових потреб [Електронний рексурс] / Пасмор Н. П., Журавель Н. М., Зарвирог І. П. // Бібліотека і 
користувач у сучасному інформаційному середовищі : наук.-практ. конф., Харків, 17 квіт. 2015 р. – Харків, 
2015. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7635 (дата звернення: 16.11.2015). – 
Заг

нау
доступу: 

http

доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694 (дата звернення: 16.11.2015). – 
Заголовок
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оловок з екрана. 
Пасмор Н. П. Сучасна вузівська бібліотека: яка вона? / Н. П. Пасмор // Vivat lex!. – 2015. – 17 верес.  
Пасмор Н. П. Сучасна вузівська бібліотека: окремі практики і перспективи розвитку [Електронний 

рексурс] / Н. П. Пасмор, В. В. Щабельник // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : до 210-річчя 
Харків. нац. мед. ун-ту та 95-річчя Наук. б-ки Харків. нац. мед. ун-ту : матеріали міжнар. к.-практ. 
інтернет-конф., 5–12 жовт. 2015 р. – Харків, 2015. – Режим 

://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9664 (дата звернення: 16.11.2015). – Заголовок з екрана. 
Пасмор Н. П. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет-представництва університетської 

бібліотеки [Електронний рексурс] / Н. П. Пасмор, Н. М. Фролова // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, 
архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 
2015 р.). – Режим 

 з екрана. 
У публікаціях розглянуто сучасні бібліотечні практики на прикладі досвіду НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

наведено головні напрями розвитку університетських бібліотек при формуванні фондів, створенні електронних
колекцій, забезпеченні доступності до науково-освітньої  відповідно до вимог сучасного суспільства. 

 

Будецкая О. А. Историографическое исследование наследия Ярослава Мудрого в отделе редких 
изданий и диссертаций научной библиотеки НЮУ им. Ярослава Мудрого / О. А. Будецкая // Ярослав 
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : сб

нар. науч.-практ. конф., Ярославль, 26–27 февр. 2015 г. – Ярославль, 2015. –
З  роботи відділу рідкісних нь бібліотекиНЮУ ім. Ярослава Мудрого

 

Бова І. В. «Бібліотечний ревізор» академічного бібліотечного простору Харкова [Електронний 
ресурс] : доп. / І. В. Бова, К. А. Лискова // Харків як університетське місто : міжнар. наук. конф., 11–12 
листоп. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2015. – Режи

ttp://dspa e
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ки. Популяризація і просування читання – 
ім. Ярослава Мудрого. 

“Чита

и В. ГРИГОРЕНКО; “Художня література” – студент Ін-ту підгот. 
юрид. кадрів для СБУ В. ТИВОНЮК. 

ce.nlu.edu.ua/handl /123456789/9639 (дата звернення: 24.12.2015). – Заголовок з екрана. 
Аналізується хід дослідження, присвяченого практичній дії корпоративного проекту вузівських 

бібліотеках м. Харкова "Єдина картка читача" (НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого учасниця проекту). Зроблені 
проміжні висновки бібліотечних ревізорів щодо покращення і вдосконаленн
межах загального академічного простору та взаємовикористання ресурсів.   

 

Бова І. В. Бібліотека і користувач: сучасні форми культурно-виховної роботи [Електронний ресурс] 
/ І. В. Бова, Т. В. Марцун // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : до 210-річчя Харк. нац. медич. 
ун у та 95- ччя Н . б-ки Харк. нац едич. -ту : наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 5–12 жовт. 2015 р. 
/ Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Харків, 2015. – Режим доступу
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9663/1/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D

1%80%D1%86%D1%83%D0%BD.pdf (дата звернення: 24.12.2015). – Заголовок з екрана. 
Петрухно Ю. Є. Бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого як 

культурно-просвітницький центр / Петрухно Ю. Є., Золочевський І. В. // Вісник наукової бібліотеки 
/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 4 : Ос

оби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс. – С. 210–213. 
Петрухно Ю. Е. Роль и место художественной литературы в формировании книжной культуры 

современного читателя (на примере Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого) 
/ Ю. Е. Петрухно, И. В. Золочевский // Книга. Время. 

21нояб. 2015 г. – Павлодар, 2015. – С. 94–98. 
Культурно-виховна робота університетських бібліотек розглядається як сукупність форм і методів усної 

та наочної пропаганди друкованих творів серед користувачів бібліоте
пріоритетний напрямок у діяльності НБ НЮУ 

 

ч року” // Vivat lex!. – 2015. – 29 трав. 
Наукова бібліотека та студентське самоврядування Університету оголосили переможців конкурсу 

“Читач року” у номінаціях: “Почесний читач бібліотеки 2015” – проректор ун-ту В. В. КОМАРОВ; 
“Наукова діяльність” – аспірант каф. цивіл. процесу В. ЗАБОТІН; “Освітня діяльність” – студент Ін-ту 
підгот. слідч. кадрів для МВС Україн

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9663/1/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%83%D0%BD.pdf


 

Конкурс “Бібліотекар року 2015” [Електронний ресурс] // Центральна наукова бібліотека Харківського 
Національного університету імені В. Н. Каразіна : сайт. – Режим доступу: http://www-
library.univer.kharkov.ua/pages/bibliotekar_roku/biblotekar2015.htm (дата звернення: 30.12.2015). – Заголовок з 
екрана. 

Переможцем конкурсу “Бібліотекар року-2015” у номінації “За кращий іміджевий проект” стала 
бібліограф І категорії Н. М. ЖУРАВЕЛЬ. 

 

 

 

 

Спортивна робота  
 

Зубов В. Волейбол: “Юракадемия” в Полтаве уходит в отрыв… / Вадим Зубов // Время. – 2015. – 
5 февр. (№ 13). – С. 8 : табл. 

Єдиною з волейбольних команд Суперліги, якій вдалося подолати без втрат матчі десятого спареного 
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