
ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

Почесне звання України "Заслужений юрист України" 
надається Президентом України. 

Присвоюється юристам, які працюють у органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, 

прокуратури, юстиції, державної безпеки, внутрішніх  справ, 

адвокатурі, на підприємствах, в установах, організаціях, за 

значний  внесок у розбудову правової держави. 
 

1996 

За значний особистий внесок у розробку і прийняття Конституції України, активну 

законотворчу роботу присвоєно: 

ОЛЬХОВСЬКОМУ Борису Івановичу
1
 – нар. деп. України, заст. Голови Коміс. Верхов. 

Ради України з питань держ. буд-ва, діяльності рад і самоврядування. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" : Указ Президента України 

від 01 листоп. 1996 р. № 1032/96 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / 
Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032/96#Text (дата 
звернення: 10.11.2021).  

 

1997 

За значний особистий внесок у розробку і прийняття Конституції України, активну 

законотворчу роботу присвоєно: 

КАСИНЮКУ Василю Івановичу – деканові НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення нагородами України : Указ Президента України від 04 жовт. 1997 р. 

№ 1121/97 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121/97#Text (дата звернення: 10.11.2021). 

 

1998 

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, заслуги в зміцненні 

законності і правопорядку, високий професіоналізм присвоєно: 

КОМАРОВУ В'ячеславу Васильовичу – проректорові НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" : Указ Президента України 

від 14 груд. 1998 р. № 1352/98 // Законодавство України : інформ.-пошук. система 
/ Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352/98#Text (дата 
звернення: 10.11.2021).  

 

*** 

За значний особистий внесок у реалізацію державної правової політики, вагомі заслуги у 

зміцненні законності і правопорядку, високий професіоналізм присвоєно: 

БОРИСОВУ В'ячеславу Івановичу
2
 – дир. НДІ вивч. проблем злочинності АПрН 

України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення нагородами України : Указ Президента України від 06 жовт. 1998 р. 

                                                 
1
 Ольховський Б. І. – проф. каф. конституц. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1974–2010 рр.). 

2
 Борисов В. І. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працює з 1975 р.). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476/2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032/96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121/97#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352/98#Text


№ 1115/98 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115/98#Text (дата звернення: 10.11.2021). 

 

1999 

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, заслуги в зміцненні 

законності і правопорядку, високий професіоналізм присвоєно: 

КОВІТІДІ Ользі Федорівні
3
 – керівникові Крим. юрид. агентства "Інтерномікос", 

м. Сімферополь. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення нагородами України : Указ Президента України від 04 жовт. 1999 р. 

№ 1276/99 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1276/99#Text (дата звернення: 10.11.2021). 

 

*** 

За вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку, високий 

професіоналізм присвоєно: 

САФРОНОВІЙ Інесі Павлівні – проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" : Указ Президента України 

від 11 груд. 1999 р. № 1543/99 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / 
Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543/99#Text (дата 
звернення: 10.11.2021).  

 

2002 

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих юридичних фахівців, 

багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність присвоєно: 

КРИВОЧЕНКО Людмилі Миколаївні – проф. каф. кримін. права. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників Національної юридичної 

академії України імені Ярослава Мудрого. : Указ Президента України від 13 листоп. 
2002 р. № 1009/2002. Урядовий кур'єр. 2002. 20 листоп. (№ 216)/ 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/10092002-793 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009/2002 (дата звернення: 10.11.2021).  

 

2003 

За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, захист конституційних прав і 

свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня працівників суду 

присвоєно: 

ТИХОМУ Володимиру Павловичу
4
 – судді Конституц. Суду України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників суду : Указ Президента 

України від 13 груд. 2003 р. № 1435/2003. Вісник Верховного Суду України. 2003. № 6. 
С. 5. 

 Те саме. Вісник господарського судочинства. 2004. № 1. С. 7. 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1435/2003#Text (дата звернення: 10.11.2021).  
 

                                                 
3
 Ковітіді О. Ф. – декан Крим. ф-ту НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працювала у 2001–2005 рр.). 

4
 Тихий В. П. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1968–2004 рр.). 
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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: 

ЖУШМАНУ Віктору Павловичу – зав. каф. аграр. права, проф.; 

КАРКАЧУ Павлу Михайловичу – проф. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників Національної юридичної 

академії України імені Ярослава Мудрого, м. Харків : Указ Президента України від 09 груд. 
2004 р. № 1456/2004. 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: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

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

2007 

За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну 

працю і високий професіоналізм присвоєно: 

УСТИМЕНКУ Віктору Васильовичу
5
 – деп. Харків. облради, віце-президенту Асоц. 

органів місц. самоврядування Харків. обл. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 04 груд. 

2007 р. № 1183/2007. Урядовий кур'єр. 2007. 12 груд. (№ 233). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2007. № 38. Ст. 1011. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/11832007-6751 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183/2007#Text (дата звернення: 10.11.2021). 
 

2008 

За особливі заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 

охорону конституційних прав і свобод людини, мужність і самовідданість, виявлені під час 

виконання військового і службового обов'язку, та з нагоди 17-ї річниці незалежності України 

присвоєно: 

МУСІЄНКУ Івану Івановичу – першому заст. дир. Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ у 

складі НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, полковнику. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 20 серп. 
2008 р. № 745/2008. Урядовий кур'єр. 2008. 27 серп. (№ 157). 

 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2008. № 32. Ст. 1010. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/7452008-7859 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/745/2008#Text (дата звернення: 10.11.2021).  
 Присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України” 2008 р. Юристи сучасності: 

імена, звершення, досягнення. Київ, 2009. С. 18. 
 

*** 

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення 

законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод 

громадян та з нагоди Дня юриста присвоєно: 

ГУТОРОВІЙ Наталії Олександрівні – дир. Крим. юрид. ін-ту НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

                                                 
5
 Устименко В. В. – доц. каф. кримін. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1983–2009 рр.). 
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_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України юристів : Указ Президента України від 

6 жовт. 2008 р. № 907/2008. Урядовий кур'єр. 2008. 15 жовт. (№ 192). 
 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2008. № 42. Ст. 1184. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 

URL: http://www.president.gov.ua/documents/9072008-8029 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907/2008#Text (дата звернення: 10.11.2021). 
 Присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України” : 2008 р. Юристи сучасності: 

імена, звершення, досягнення. Київ, 2009. С. 16. 
 

2009 

За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, високий професіоналізм у 

захисті  конституційних прав і свобод громадян присвоєно: 

ТРОФИМЕНКУ Володимиру Михайловичу – доц. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 

адвокату. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня адвокатури : Указ 
Президента України від 18 груд. 2009 р. № 1072/2009. Офіційний вісник Президента 
України. 2010. № 1. Ст. 25. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 
URL: http://www.president.gov.ua/documents/10722009-9829 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072/2009#Text (дата звернення: 10.11.2021).  

 

2011 

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

освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди 15-ї річниці Конституції України присвоєно: 

БУЩАНУ Олегу Петровичу – дир. Полт. юрид. ін-ту НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
_____________________________________________________________________________________ 

 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 24 черв. 
2011 р. № 708/2011. Офіційний вісник Президента України. 2011. № 18. Ст. 864. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/7082011-13334 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/708/2011#Text (дата звернення: 10.11.2021).  

 

2012 

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

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

професіоналізм присвоєно: 

ШЕВЧУКУ Віктору Михайловичу – деканові НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 

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

Президента України від 27 черв. 2012 р. № 417/2012. Офіційний вісник Президента 
України. 2012. № 21. Ст. 505. 

 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво. 
URL: http://www.president.gov.ua/documents/4172012-14452 (дата звернення: 10.11.2021). 

 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2012#Text (дата звернення: 10.11.2021).  

 Заслужений юрист України. Vivat Lex!. 2012. 17 верес.  
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http://www.president.gov.ua/documents/10722009-9829
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072/2009#Text
http://www.president.gov.ua/documents/7082011-13334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/708/2011#Text
http://www.president.gov.ua/documents/4172012-14452
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2012#Text


 

2014 

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

технічний, культурно-освітній розвиток України присвоєно: 

АНІСІМОВУ Герману Миколайовичу
6
 – юрисконсульту Харків. обл. спілки ветеранів 

Афганістану, Укр. спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). 

_______________________________________________________________________________ 
 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. 

 Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2014. № 39. Ст. 1596. 
 Те саме // Президент України : офіц. інтернет-представництво.  

URL: http://www.president.gov.ua/documents/6762014-17576 (дата звернення: 10.11.2021). 
 Те саме // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676/2014#Text (дата звернення: 10.11.2021).  
 

*** 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

присвоєно: 

ТЮТЮГІНУ Володимиру Іллічу – проф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, 

організацій : Указ Президента України від 21 жовт. 2014 р. № 818/2014. Офіційний вісник 
Президента України. 2014. № 42. Ст. 1804. 
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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 присвоєно: 

МАРИНІВУ Володимиру Івановичу – дир. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції 

України НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

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

Указ Президента України від 21 серп. 2015 р. № 491/2015. Офіційний вісник Президента 
України. 2015. № 20. Ст. 1194. 
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 Анісімов Г. М. – доц. каф. кримін. права № 2 НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
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Почетное звание  

"ЗАСЛУЖЕНЫЙ ЮРИСТ РСФСР" 

1990 

За заслуги в подготовке юридических кадров для РСФСР и многолетнюю плодотворную 

работу присвоено: 

ТЕРТЫШНИКОВУ Владимиру Ивановичу – проректору по науч. работе. 

_______________________________________________________________________________ 
 О награждении государственными наградами РСФСР научных работников Харьковского 

юридического института имени Ф. Э. Дзержинского : Указ Президума Верхов. Совета 
РСФСР от 26 нояб. 1990 г. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР. 1990. № 26. Ст. 341. 

 
 


