
ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 

України" надається Президентом України.  

Присвоюється науковим працівникам, які мають 

науковий ступінь доктора або кандидата наук та 

видатні праці в галузі науки і техніки, дизайну та 

ергономіки, що дістали міжнародне визнання, за 

підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. 

Попередник нагороди – звання "Заслужений діяч 

науки Української РСР", "Заслужений діяч науки і техніки 

Української РСР". 
 

1981 

За заслуги в розвитку юридичної науки та підготовці кадрів присвоєно: 

КОНОВАЛОВІЙ Віолетті Омелянівні – проф., д-рові юрид. наук; 

ПРОЦЕВСЬКОМУ Олександру Івановичу – проректорові, д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння працівникам Харківського юридичного інституту імені 

Ф. Е. Дзержинського почесного звання Заслуженого діяча науки Української РСР : Указ 
Президії Верхов. Ради УРСР від 26 жовт. 1981 р. № 2639-X. Відомості Верховної Ради 
УРСР. 1981. № 45. Ст. 756. 

 

1985 

За заслуги в розвитку науки та підготовці кадрів присвоєно: 

ПАВЛОВСЬКОМУ Рафаїлу Семеновичу – зав. каф. ХЮІ, д-рові юрид. наук, проф., 

Герою Радян. Союзу. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння професору Павловському Р. С. почесного звання Заслуженого діяча 

науки Української РСР : Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 21 лют. 1985 р. № 8461-X. 
Відомості Верховної Ради УРСР. 1985. № 10. Ст. 197. 

 

1989 

За заслуги в розвитку наукових досліджень та підготовці кадрів присвоєно: 

ТАЦІЮ Василю Яковичу – ректорові ХЮІ, д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння тов. Тацію В. Я. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки 

Української РСР" : Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 29 груд. 1989 р. № 8597-XI. 
Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 2. Ст. 18. 

 

1990 

За заслуги у розвитку правознавства і підготовці висококваліфікованих юридичних кадрів 

присвоєно: 

БАЖАНОВУ Марку Ігоровичу – проф., д-рові юрид. наук; 

ГРОШЕВОМУ Юрію Михайловичу – зав. каф., д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення викладачів Харківського юридичного інституту державними нагородами 

Української РСР : Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 18 жовт. 1990 р. № 398-XII. 
Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 44. Ст. 601. 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476/2001
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476/2001


1995 

За значний особистий внесок у розвиток правових засад української державності, 

підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів присвоєно: 

СТАШИСУ Володимиру Володимировичу – першому проректорові, проф., акад.; 

ПАНОВУ Миколі Івановичу – проректорові, д-рові юрид. наук, проф.; 

ЦВІКУ Марку Веніаміновичу – д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння почесних звань України працівникам Української державної юридичної 

академії : Указ Президента України від 14 лют. 1995 р. № 122/95  
// Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122/95 (дата звернення: 10.11.2021). 

 

1998 

За вагомий особистий внесок у розвиток науки, створення національних наукових шкіл 

присвоєно: 

САЛТЄВСЬКОМУ Михайлу Васильовичу
1
 – зав. н.-д. лаб. НДІ вивч. проблем 

злочинності АПрН України, д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" : Указ 

Президента України від 26 січ. 1998 р. № 51/98 // Законодавство України : інформ.-пошук. 
система / Верхов. Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/98 (дата 
звернення: 10.11.2021).  

 

1999 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну плідну наукову 

діяльність присвоєно: 

ЗЕЛЕНЕЦЬКОМУ Володимиру Серафимовичу
2
 – заст. дир. НДІ вивч. проблем 

злочинності АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення нагородами України працівників науки : Указ Президента України від 

13 трав. 1999 р. № 504/99 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. 
Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/99 (дата звернення: 10.11.2021).  

 

2001 

За вагомі особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, створення національних наукових 

шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України присвоєно: 

ТОДИЦІ Юрію Миколайовичу – зав. каф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-рові юрид. 

наук, акад. АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України наукових працівників : Указ Президента 

України від 17 трав. 2001 р. № 322/2001. Урядовий кур'єр. 2001. 30 трав. (№ 94). 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  

URL: http://www.president.gov.ua/documents/3222001-496 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322/2001 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

                                                 
1
 Салтєвський М. В. – проф. каф. криміналістики НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1962–1970, 1988–

2003 рр.). 
2
 Зеленецький В. С. – проф. каф. кримін. процесу НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1969–1982, 1997–

2013 рр.). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122/95
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/98
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/99
http://www.president.gov.ua/documents/3222001-496
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322/2001


 

2003 

За значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку 

висококваліфікованих юристів, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність присвоєно: 

ГЕТЬМАНУ Анатолію Павловичу – проректорові НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. 

АПрН України; 

ПОГРІБНОМУ Олексію Олексійовичу
3
 – проректорові Одес. юрид. ін-ту Нац. ун-ту 

внутр. справ, чл.-кор. АПрН України; 

ПОПОВУ Василю Костянтиновичу – зав. каф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. 

АПрН України; 

ШЕПІТЬКУ Валерію Юрійовичу – зав. каф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. 

АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України членів Академії правових наук України  

: Указ Президента України від 19 листоп. 2003 р. № 1317/2003. Vivat Lex!. 2003. 1 груд. 
 Те саме. Урядовий кур'єр. 2003. 10 груд. (№ 233). 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/13172003-1362 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317/2003 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

2004 

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну наукову і педагогічну діяльність та з нагоди 200-річчя НЮАУ ім. Ярослава Мудрого 

присвоєно: 

ГОЛІНІ Володимиру Васильовичу – зав. каф., д-рові юрид. наук, чл.-кор. АПрН України; 

ГОНЧАРЕНКУ Володимиру Дмитровичу – зав. каф., д-рові юрид. наук, чл.-кор. АПрН 

України; 

КУЧЕРЯВЕНКУ Миколі Петровичу – зав. каф., д-рові юрид. наук, проф.; 

ПЕТРИШИНУ Олександру Віталійовичу – проф., д-рові юрид. наук, акад. АПрН 

України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників Національної юридичної 

академії України імені Ярослава Мудрого, м. Харків : Указ Президента України від 9 груд. 
2004 р. № 1456/2004. Vivat Lex!. 2004. 15 груд. 

 Те саме. Урядовий кур'єр. 2004. 22 груд. (№ 244). 
 Те саме. Президентський вісник. 2004. 24 груд. (№ 60). 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  

URL: http://www.president.gov.ua/documents/14562004-2013 (дата звернення: 02.10.2018). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456/2004 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

                                                 
3
 Погрібний О. О. – проф. каф. аграр. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 2008–2011 рр.). 

http://www.president.gov.ua/documents/13172003-1362
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317/2003
http://www.president.gov.ua/documents/14562004-2013
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456/2004


 

2007 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 

потенціалу України, підготовку наукових кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність присвоєно: 

БИТЯКУ Юрію Прокоповичу
4
 – дир. Ін-ту держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН 

України, д-ру юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня науки : Указ Президента України 

від 16 трав. 2007 р. № 411/2007. Урядовий кур'єр. 2007. 23 трав. (№ 89). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2007. № 13. Ст. 191. 
 Те самет // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/4112007-5875 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411/2007 (дата звернення: 10.11.2021). 
 

2008 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня науки присвоєно: 

ТИЩЕНКУ Миколі Марковичу – деканові НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-рові юрид. 

наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 14 трав. 

2008 р. № 442/2008. Урядовий кур'єр. 2008. 11 черв. (№ 106). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2008. № 21. Ст. 649. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/4422008-7493 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442/2008 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

*** 

За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України 

присвоєно: 

ЄРМОЛАЄВУ Віктору Миколайовичу – дир. Ін-ту підвищ. кваліфікації юрид. кадрів 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 26 черв. 

2008 р. № 584/2008. Урядовий кур'єр. 2008. 2 лип. (№ 118). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2008. № 26. Ст. 842. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/5842008-7691 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584/2008 (дата звернення: 10.11.2021). 
 

                                                 
4
 Битяк Ю. П. – проф. каф. адміністр. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працює з 1978 р., 1990–2014 рр. зав. 

каф., 2007–2010 проректор з навч. роботи, з 2010 р. перший проректор). 

http://www.president.gov.ua/documents/4112007-5875
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411/2007
http://www.president.gov.ua/documents/4422008-7493
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442/2008
http://www.president.gov.ua/documents/5842008-7691
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584/2008


 

2009 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, створення національних 

наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України та з нагоди Дня науки 

присвоєно: 

СПАСИБО-ФАТЄЄВІЙ Інні Валентинівні – проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-рові 

юрид. наук. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України наукових працівників : Указ Президента 

України від 12 трав. 2009 р. № 304/2009. Урядовий кур'єр. 2009. 3 черв. (№ 97). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2009. № 14. Ст. 438. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/5842008-7691 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/304/2009 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

*** 

За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та з нагоди Дня Конституції України присвоєно: 

БАУЛІНУ Юрію Васильовичу
5
 – судді Конституц. Суду України, д-рові юрид. наук, проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : Указ 

Президента України від 23 черв. 2009 р. № 475/2009. Урядовий кур'єр. 2009. 8 лип. 
(№ 120). 

 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2009. № 19. Ст. 638. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  

URL: http://www.president.gov.ua/documents/4752009-9155 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/2009 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

*** 

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну сумлінну працю, 

високу професійну майстерність та з нагоди Дня працівників освіти присвоєно: 

ШУЛЬЗІ Михайлу Васильовичу – зав. каф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-рові юрид. 

наук, чл.-кор. АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників науки : Указ Президента 

України від 1 жовт. 2009 р. № 789/2009. Урядовий кур'єр. 2009. 14 жовт. (№ 189). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2009. № 31. Ст. 1018. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/7892009-9521 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789/2009 (дата звернення: 10.11.2021).  
 

                                                 
5
 Баулін Ю. В. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого (працює з 1975 р.). 

http://www.president.gov.ua/documents/5842008-7691
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/304/2009
http://www.president.gov.ua/documents/4752009-9155
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/2009
http://www.president.gov.ua/documents/7892009-9521
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789/2009


 

2012 

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-

освітній розвиток Харківської області, вагомі трудові досягнення та високу професійну 

майстерність присвоєно: 

ЯРОЦЬКОМУ Віталію Леонідовичу – дир. НДІ правознавства НУ "ЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого", д-рові юрид. наук. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та 

організацій Харківської області : Указ Президента України від 19 верес. 2012 р. 
№ 549/2012. Офіційний вісник Президента України. 2012. № 28. Ст. 675. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/5492012-14616 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549/2012 (дата звернення: 10.11.2021).  

 

2013 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 

потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно: 

НАСТЮКУ Василю Яковичу – зав. каф. НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", д-рові юрид. 

наук. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : Указ Президента 

України від 16 трав. 2013 р. № 278/2013. Офіційний вісник Президента України. 2013. 
№ 15. Ст. 477. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/2782013-15317 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278/2013 (дата звернення: 10.11.2021).  

 
 

*** 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм присвоєно: 

ГАРАЩУКУ Володимиру Миколайовичу – проф. НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого",      

д-рові юрид. наук; 

СЕРЬОГІНІЙ Світлані Григорівні
6
 – дир. НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування 

НАПрН України, д-рові юрид. наук. 

______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : 

Указ Президента України від 24 серп. 2013 р. № 448/2013. Офіційний вісник Президента 
України. 2013. № 23. Ст. 743. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 
URL: http://www.president.gov.ua/documents/4482013-15550 (дата звернення: 10.11.2021).  

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2013 (дата звернення: 10.11.2021).  

 Президент України відзначив державними нагородами працівників сфери освіти, науки і 
фізичної культури з нагоди Дня незалежності України. Освіта. 2013. 21–28 серп. (№ 37). 
С. 2. 

 Вручено державні нагороди. Vivat Lex!. 2013. 17 верес. 
 

 

 

 

 

                                                 
6
 Серьогіна С. Г. – проф., зав. каф. держ. буд-ва НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" (працює з 1998 р.). 

http://www.president.gov.ua/documents/5492012-14616
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549/2012
http://www.president.gov.ua/documents/2782013-15317
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278/2013
http://www.president.gov.ua/documents/4482013-15550
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2013


 

 

*** 

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення 

законності та правопорядку, розвиток юридичної науки, багаторічну плідну працю та високий 

професіоналізм присвоєно: 

ШИЛО Ользі Георгіївні – зав. каф. НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", д-рові юрид. наук. 

______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : Указ Президента 

України від 8 жовт. 2013 р. № 548/2013. Офіційний вісник Президента України. 2013. 
№ 25. Ст. 831. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/5482013-15690 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548/2013 (дата звернення: 10.11.2021).  

 Государственные награды харьковчанам. Харьковские известия. 2013. 26 окт. (№ 129). 
С. 2. 

 За високий професіоналізм. Vivat Lex!. 2013. 18 жовт. 
 

2016 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм присвоєно: 

СТАТІВЦІ Анатолію Миколайовичу – проф. каф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого, д-рові 

юрид. наук. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : Указ 

Президента України від 25 черв. 2016 р. № 276/2016. Офіційний вісник Президента 
України. 2016. № 20. Ст. 515. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/2762016-20223 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2016 (дата звернення: 10.11.2021). 

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

 

2018 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної правової науки, багаторічну плідну 

наукову діяльність та високий професіоналізм присвоєно: 

КАПЛІНІЙ Оксані Володимирівні – зав. каф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого, д-ру юрид. 

наук, проф., чл.-кор. НАПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України співробітників та працівників 

Національної академії правових наук України : Указ Президента України від 23 лип. 
2018 р. № 214/2018. Офіційний вісник Президента України. 2018. № 19. Ст. 315. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/2142018-24574 (дата звернення: 10.11.2021).  

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/2018 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Науковці університету відзначені на державному рівні. Vivat Lex!. 2018. 3 верес. 
 Чверть століття потужного наукового поступу. Vivat Lex!. 2018. 8 жовт 

 

http://www.president.gov.ua/documents/5482013-15690
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548/2013
http://www.president.gov.ua/documents/2762016-20223
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2016
http://www.president.gov.ua/documents/2142018-24574
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/2018


 

2021 

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих 

фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоєно: 

ЯРОШЕНКУ Олегу Миколайовичу
7
 – зав. каф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ 

Президента України від 23 лип. 2021 р. № 496/2021. Урядовий кур'єр. 2021. 21 жовт 
(№ 202). 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 
URL: https://www.president.gov.ua/documents/4962021-40233 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496/2021#Text (дата звернення: 10.11.2021). 

 

*** 

За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та 

високий професіоналізм присвоєно: 

БАРАБАШУ Юрію Григоровичу – проректорові НЮУ ім. Ярослава Мудрого, д-ру юрид. 

наук, проф. 

______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : Указ Президента 

України від 08 жовт. 2021 р. № 526/2021 // Президент України : офіц. інтернет-
представництво. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5262021-40373 (дата 
звернення: 10.11.2021). 

 
 

                                                 
7
 Ярошенко О. М. – чл.-кор. НАПрН України, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. труд. права, з 2021 р. проректор з 

нач.-метод. роботи НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.  

https://www.president.gov.ua/documents/4962021-40233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496/2021#Text
https://www.president.gov.ua/documents/5262021-40373

