
Всеукраїнський конкурс на краще професійне досягнення  

“ЮРИСТ РОКУ” 
 

"Юрист року" – всеукраїнський конкурс на краще професійне 

досягнення, проводиться Союзом юристів України щороку напередодні 

професійного свята – Дня юриста (8 жовтня). 

Основна мета – сприяння підвищенню кваліфікації і професійного 

рівня представників юридичної професії та престижу їх праці, розвитку 

ініціативи і творчості; забезпеченню ефективної роботи державних 

органів і установ та недержавних організацій відповідно до їх 

компетенції; утвердженню конституційності, правопорядку і 

законності в українському суспільстві. 
 

1999 
"Юрист – організатор юридичної науки" 

Лауреат – 

ГРОШЕВИЙ Юрій Михайлович – д-р юрид. наук, проф., акад. і віце-президент АПрН 

України, заслуж. діяч науки і техніки України, зав. каф. кримін. процесу НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 
 

Спеціальна відзнака лауреата конкурсу – за вагомий внесок у розвиток вищої юридичної 

освіти: 

СТРАХОВУ Миколі Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, чл.-кор. АПрН України, заслуж. працівникові нар. освіти України. 

_____________________________________________________________________________ 
 Про підсумки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і першого 

Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року". 
Право України. 1999. № 11. С. 33–37. 

 Переможці і лауреати другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і 
першого Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року" – 
члени Академії правових наук України. Вісник Академії правових наук України. Харків, 
[1999]. № 4 (19). С. 254–256. 

 

2001 

"Юрист – організатор юридичної науки" 

Переможець – 

СТАШИС Володимир Володимирович – перший проректор НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, акад. АПрН України. 

______________________________________________________________________________ 
 Найкращі юристи України: підсумки конкурсу "Юрист року". Юридичний вісник України.  

2001. 12–18 трав. (№ 19). С. 4. 
 Тацій В. Я. Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 2001 році 

та перспективи її розвитку. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2002. № 1.  
С. 19. 

 Загальні збори Академії правових наук України. Право України. 2002. № 3. C. 174. 
 

2003 

"Юрист – викладач" 

Лауреат – 

ЦВІК Марко Веніамінович – проф. каф. теорії держави і права НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, д-р юрид. наук, акад., член Президії АПрН України. 
 

 

 

 

 

http://www.jurist-roku.org/


"Юрист – науковий співробітник" 

Лауреат – 

БОРИСОВ В`ячеслав Іванович – проф. каф. кримін. права НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, дир. Ін-ту вивч. проблем злочинності АПрН України, д-р юрид. наук, чл.-кор. АПрН 

України. 
 

"Юрист – організатор юридичної науки" 

Переможець – 

ГРОШЕВИЙ Юрій Михайлович – акад., віце-президент АПрН України, д-р юрид. наук, 

заслуж. діяч науки і техніки України, зав. каф. кримін. процесу НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"Юрист – організатор юридичної освіти" 

Лауреат – 

КОМАРОВ В`ячеслав Васильович – проректор з навч. роботи НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, зав. каф. цив. процесу, канд. юрид. наук, проф. 

______________________________________________________________________________ 
 Професійний рейтинг визначив кращих. Юридичний вісник України. 2003. 9–16 трав. 

(№ 18/19). С. 6–7. 
 Лауреаты III Всеукраинского конкурса на лучшее профессиональное достижение "Юрист 

года". Юридическая практика. 2003. 13 мая (№ 19). С. А8–А9. 
 Переможці і лауреати ІІІ Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення 

"Юрист року". Юридичний журнал. 2003. № 5. С. 134–136. 
 "Юрист року" – підсумки. Мала енциклопедія нотаріуса. 2003. № 3. С. 5–7. 

 

2008 

"Юрист – вчений" 

Лауреат – 

ГЕТЬМАН Анатолій Павлович – проректор з наук. роботи НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

______________________________________________________________________________ 
 Кращих юристів року названо : переможці та лауреати Всеукр. конкурсу "Юрист року-

2008". Юридичний вісник України. 2008. 11–17 жовт. (№ 41). С. 1, 8–9. 
 

2009 

"Студент – правник" 

Лауреат – 

ПОЛЯКОВА Інна – студент 5 курсу ф-ту підгот. кадрів для органів юстиції НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого. 

_____________________________________________________________________________ 
 Названо лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Юрист року-2009" у номінації "Студент-

юрист". Юридичний вісник України. 2009. 3–9 жовт. (№ 40). С. 1–2. 
 "Юрист року 2009". Vivat lex!. 2009. 2 жовт. 

 

2012 

"Студент-юрист" 

Переможець – 

ЛАВРИНЕНКО Олексій Олександрович – студент 5 курсу НУ "ЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого". 

_____________________________________________________________________________ 
 Кондратьєва О. Кращі юристи від СЮУ–2012, або Дещо про повагу до закону. 

Юридичний вісник України. 2012. 13–19 жовт. (№ 41). С. 5. 
 



 

2013 

"Юрист – працівник СБУ" 

Переможець – 

СКУБАК Віктор Вікторович – помічник нач. Ін-ту прав. роботи, нач. юрид. сектору Ін-

ту підгот. кадрів для СБУ НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 

_____________________________________________________________________________ 
 Кондратьєва О. Юристи року – 2013. Юридичний вісник України. 2013. 19–25 жовт. 

(№ 42). С. 5. 
 Юрист Року 2013 : церемонія нагородження переможців Всеукр. щоріч. конкурсу на 

краще профес. досягнення. Юридична газета. 2013. 22 жовт. (№ 43). С.10–12. 
 Переможці Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року 

2013" // Legalans : всеукр. юрид. портал. 2013, 23 жовт. URL: 
http://legalans.com/ua/articles/society/3928-peremozhc-vseukrainskogo-konkursu-na-krasche-
profesyne-dosyagnennya-yurist-roku-2013.html (дата звернення: 10.11.2021). 

 

 

http://legalans.com/ua/articles/society/3928-peremozhc-vseukrainskogo-konkursu-na-krasche-profesyne-dosyagnennya-yurist-roku-2013.html
http://legalans.com/ua/articles/society/3928-peremozhc-vseukrainskogo-konkursu-na-krasche-profesyne-dosyagnennya-yurist-roku-2013.html

