
Конкурс на присудження  

ПРЕМІЇ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 

 

Премія імені Ярослава Мудрого заснована 25 травня 2001 р. спільним 

рішенням Президії НАПрН України і Вченої ради НЮУ ім. Ярослава Мудрого.  

Присуджується фахівцям у галузі права, зокрема науковцям, викладачам, 

державним діячам. 

Мета – колективне визнання видатних заслуг науковців-правознавців та 

практиків-юристів в розбудові правової демократичної держави, досягнень в 

галузі юридичної науки, у підготовці юридичних кадрів, заслуг в законотворчій, 

судовій та іншій правозастосовчій діяльності, стимулювання до активної та 

плідної роботи на користь України. 
 

2001 

"За видатні заслуги в законотворчій діяльності" 

ТАЦІЮ Василю Яковичу – ректорові НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. НАН України, 

президентові АПрН України, д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. кримін. права; 

СТАШИСУ Володимиру Володимировичу – першому проректорові НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, акад. АПрН України; 

БАЖАНОВУ Марку Ігоровичу
1
 – акад. АПрН України, д-рові юрид. наук, проф. 

(посмертно); 

БАУЛІНУ Юрію Васильовичу – чл.-кор. АПрН України, д-рові юрид. наук, проф. каф. 

кримін. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

БОРИСОВУ В’ячеславу Івановичу – чл.-кор. АПрН України, д-рові юрид. наук, проф. 

каф. кримін. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, дир. Ін-ту вивч. проблем злочинності АПрН 

України. 
 

"За досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

ТОДИЦІ Юрію Миколайовичу – акад. АПрН України, д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. 

конституц. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЗЕЛЕНЕЦЬКОМУ Володимиру Серафимовичу – чл.-кор. АПрН України, д-рові юрид. 

наук, проф. каф. кримін. процесу НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, заст. дир. Ін-ту вивч. проблем 

злочинності АПрН України. 
 

"За видатні заслуги в підготовці юридичних кадрів" 

КОНОВАЛОВІЙ Віолетті Омелянівні – акад. АПрН України, д-рові юрид. наук, проф. 

каф. криміналістики НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник з цивільного процесу
2
: 

КОМАРОВУ В’ячеславу Васильовичу – чл.-кор. АПрН України, проф., зав. каф. цив. 

процесу НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ТЕРТИШНІКОВУ Володимиру Івановичу – проф. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

БІГУНУ Віктору Анатолійовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

РАДЧЕНКУ Петру Івановичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

                                                 
1
 Бажанов М. І. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1951–2010 рр.). 

2
 Гражданский процесс / под ред. В. В. Комарова. Харьков : Одиссей, 2001. 704 с. 

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=70


БАРАНКОВІЙ Вікторії Валеріївні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СВІТЛИЧНІЙ Галині Олександрівні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

МАМНИЦЬКОМУ Валерію Юрійовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

УДАЛЬЦОВІЙ Ірині Віталіївні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 З Днем народження, Alma Mater! Vivat lex!. 2001. 30 листоп. 
 Перші лауреати. Юридичний вісник України. 2001. 1–7 груд. (№ 48). С. 1, 8. 
 Сашко И. Первые лауреаты премии имени Ярослава Мудрого. Время. 2001. 1 дек. 

 

2002 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

з проблем правознавства" 

ДАНЬШИНУ Івану Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. кримінології і 

кримін.-виконав. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. АПрН України; 
 

"За видатні заслуги в підготовці юридичних кадрів" 

ПОПОВУ Василю Костянтиновичу – д-рові юрид. наук, зав. каф. екол. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. АПрН України. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних закладів освіти" 

[За підручники "Кримінальне право України. Загальна частина", "Кримінальне право 

України. Особлива частина" (2001)
3
:] 

БАЖАНОВУ Марку Ігоровичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 

акад. АПрН України;  

БАУЛІНУ Юрію Васильовичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 

чл.-кор. АПрН України; 

БОРИСОВУ В’ячеславу Івановичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, чл.-кор. АПрН України; 

ГАВРИШУ Степану Богдановичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, нар. деп. України; 

КРИВОЧЕНКО Людмилі Миколаївні – канд. юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ПАНОВУ Миколі Івановичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 

акад. АПрН України; 

СТАШИСУ Володимиру Володимировичу – проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. 

АПрН України; 

ТАЦІЮ Василю Яковичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. 

АПрН України; 

ТИХОМУ Володимиру Павловичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, чл.-кор. АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Визначено лауреатів. Юридичний вісник України. 2002. 16–22 листоп. (№ 46). С. 3. 
 Лауреати премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2002. 18 листоп. 
 Премия им. Ярослава Мудрого. Юридическая практика. 2002. 26 нояб. (№ 48). С. 2. 
 Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого. Вісник Академії правових наук України. Харків, 

2002. № 4. C. 239–241. 

                                                 
3
 Кримінальне право України. Загальна частина / за ред.: М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій. Київ : 

Юрінком Інтер; Харків: Право, 2001. 416 с.; 

  Кримінальне право України. Особлива частина / за ред.: М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій. Київ : 

Юрінком Інтер; Харків: Право, 2001. 496 с. 



 

2003 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

з проблем правознавства" 

За цикл робіт з екологічного, земельного та аграрного права: 

ГЕТЬМАНУ Анатолію Павловичу – д-рові юрид. наук, проф., проректорові з навч. 

роботи НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ШУЛЬЗІ Михайлу Васильовичу – д-рові юрид. наук, проф., дир. Ін-ту підвищ. 

кваліфікації НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ПОГРІБНОМУ Олексію Олексійовичу
4
 – д-рові юрид. наук, проф., проректорові Одес. 

юрид. ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ. 
 

За цикл робіт із криміналістики: 

ШЕПІТЬКУ Валерію Юрійовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. криміналістики 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

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

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

МАТУСОВСЬКОМУ Григорію Абрамовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. 

криміналістики НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЖУРАВЛЮ Володимиру Андрійовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. криміналістики 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

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

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників 

 для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Конституційне право України" (2002)
5
:  

ТОДИЦІ Юрію Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. конституц. права 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

КОЛІСНИКУ Віктору Павловичу – канд. юрид. наук, доц. каф. конституц. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
 

За підручник "Історія держави і права зарубіжних країн" (2001)
6
:  

СТРАХОВУ Миколі Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. історії держави і 

права України та зарубіж. країн НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Лауреати правничої премії імені Ярослава Мудрого. Урядовий кур`єр. 2003. 8 листоп. 
(№ 211). C. 16. 

 Визначено лауреатів 2003 року. Юридичний вісник України. 2003. 8–14 листоп. (№ 45). 
С. 2. 

 Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого 2003 року. Юридична газета. 2003. 10 листоп. 
(№ 9). C. 3. 

 Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2003. 15 листоп. 
 Лауреати премії імені Ярослава Мудрого 2003 року. Юрист України. 2003. № 2. С. 18–19. 
 Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого. Право України. 2003. № 12. С. 34–36. 

 

                                                 
4
 Погрібний О. О. – проф. каф. аграр. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 2008–2011 рр.). 

5
 Конституційне право України / за ред.: Ю. М. Тодика, В. С. Журавський. Київ : Ін Юре, 2002. 544 с. 

6
 Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн. Харків : Право, 2001. 416 с. 



 

2004 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

За монографію "Сущность исполнения наказания" (1999)
7
: 

СТЕПАНЮКУ Анатолію Хомичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. кримінології і кримін.-

виконав. права, деканові ф-ту підгот. кадрів для Держ. департаменту з питань виконання покарань 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

За колективні монографії "Виконавча влада і адміністративне право" (2002), "Державне 

управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики" (2003)
8
: 

БИТЯКУ Юрію Прокоповичу – канд. юрид. наук, проф., зав. каф. адмін. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого, дир. Ін-ту держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, чл.-кор. 

АПрН України. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

СТАШИСУ Володимиру Володимировичу – канд. юрид. наук, проф., першому 

проректорові НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. АПрН України. 
 

"За видатні заслуги в законотворчій, судовій 

 і правозастосовчій діяльності" 

ПЕТРИШИНУ Олександру Віталійовичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, старш. наук. співробітникові НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 

голов. вчен. секр. АПрН України, акад. АПрН України. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Конституційне право зарубіжних країн" (2004)
9
: 

РІЯЦІ В`ячеславу Олександровичу – канд. юрид. наук, проф., зав. каф. міжнар. права і 

держ. права зарубіж. країн НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЗАКОМОРНІЙ Катерині Олександрівні – канд. юрид. наук, доц. каф. міжнар. права і 

держ. права зарубіж. країн НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

СЕМЕНОВУ Володимиру Сергійовичу – канд. юрид. наук, проф. каф. міжнар. права і 

держ. права зарубіж. країн НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

СВЄЧКАРЬОВУ Олександру Івановичу – канд. юрид. наук, проф. каф. міжнар. права і 

держ. права зарубіж. країн НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЦВІКУ Марку Веніаміновичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. теорії держави і права. 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого 
_____________________________________________________________________________________ 

 Відзначено лауреатів. Vivat lex!. 2005. 21 лют. 
 Названі лауреати Премії імені Ярослава Мудрого. Юридичний вісник України. 2005. 

26 лют. – 4 берез. (№ 8). С. 4. 
 

2005 

"За видатні досягнення в науково-дослідній діяльності 

 з проблем правознавства" 

За монографію "Кримінально-правова охорона державних фінансів України" (2001)
10

: 

ГУТОРОВІЙ Наталії Олександрівні – д-рові юрид. наук, проф. каф. кримін. права № 2 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

                                                 
7
 Степанюк А. Ф. Сущность исполнения наказания. Харьков : Фолио, 1999. 256 с. 

8
 Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ : Ін Юре, 2002. 668 с.; 

  Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. 

Київ : Факт, 2003. 384 с. 
9
 Конституційне право зарубіжних країн / за заг. ред. В. О. Ріяки. 2-е вид., допов. і переробл. Київ : Юрінком 

Інтер, 2004. 544 с. 
10

 Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ, 2001. 384 с. 



За монографію "Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного 

следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях" (2004)
11

: 

ЗЕЛЕНЕЦЬКОМУ Володимиру Серафимовичу – д-рові юрид. наук, проф. НЮАУ ім. 

Ярослава Мудрого, заст. дир. з наук. роботи Ін-ту вивч. проблем злочинності АПрН України, чл.-

кор. АПрН України. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 
КРИВОЧЕНКО Людмилі Миколаївні – канд. юрид. наук, проф. каф. кримін. права № 1 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників 

 для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручники: "Цивільне право України" (у 2 т., 2004); "Сімейне право України" (2004)
12

: 

БОРИСОВІЙ Валентині Іванівні – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. цив. права № 1 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЖИЛІНКОВІЙ Ірині Володимирівні – д-рові юрид. наук, проф. каф. цив. права № 1 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ІГНАТЕНКУ Вадиму Миколайовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. права № 1 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

КРИЖНІЙ Валентині Миколаївні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. права № 1 НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ПРИСТУПІ Степану Никифоровичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. права № 1 НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СІБІЛЬОВУ Михайлу Миколайовичу
13

 – канд. юрид. наук, доц., чл.-кор. АПрН України; 

СПАСИБО-ФАТЄЄВІЙ Інні Валентинівні – д-рові юрид. наук, проф. каф. цив. права № 1 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЯРОЦЬКОМУ Віталію Леонідовичу – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. цив. права № 2 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Присудження премії імені Ярослава Мудрого 2005 року. Юридичний вісник України. 2005. 
26 листоп. – 2 груд. (№ 47). C. 12. 

 День Академії. Vivat lex!. 2005. 2 груд. 
 

2006 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

 з проблем правознавства" 

За монографію "Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі 

криміналістичні методики" (2006)
14

: 

ЖУРАВЛЮ Володимиру Андрійовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. криміналістики 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

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

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. АПрН України, засл. діячеві науки України, засл. проф. 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ШЕПІТЬКУ Валерію Юрійовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. криміналістики 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. АПрН України. 

                                                 
11

 Зеленецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов 

при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. Харьков : Вост.-регион. 

центр гуманитар.-образоват. инициатив, 2004. 400 с. 
12

 Цивільне право України: у 2 т. / за заг. ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. Київ : 

Юрінком Інтер. 2004. Т. 1. 480 с.; 

Цивільне право України: у 2 т. / за заг. ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. Київ : 

Юрінком Інтер. 2004. Т. 2. 552 с.; 

Сімейне право України / за заг. ред.: В. І. Борисова, І. В. Жилінкова. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 200 с. 
13

 Сібільов М. М. – доц. каф. цив. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1999–2005 рр.). 
14

 Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики / за ред. 

В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2006. 624 с. 



 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

КАСИНЮКУ Василю Івановичу – канд. юрид. наук, доц., деканові ф-ту підгот. кадрів 

для МВС НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ШУЛЬЗІ Михайлу Васильовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. екол. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. АПрН України. 
 

"За підготовку і видання підручників 

 для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Господарське право України" (2005)
15

: 

ГАЙВОРОНСЬКОМУ Володимиру Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. 

аграр. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЖУШМАНУ Віктору Павловичу – канд. юрид. наук, проф., зав. каф. аграр. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КІБЕНКО Олені Рувімівні – д-рові юрид. наук, доц. каф. госп. права НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ПОЛАТАЮ Володимиру Юрійовичу – канд. юрид. наук, асист. каф. аграр. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ТІТОВУ Миколі Іллічу
16

 – канд. юрид. наук, доц., заст. голови Харків. облради; 

ШУМІЛО Інесі Анатоліївні – канд. юрид. наук, доц. каф. аграр. права НЮАУ ім. 

Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Лауреати премії імені Ярослава Мудрого. Vivat Lex!. 2006. 17 листоп. 
 Премія імені Ярослава Мудрого. Лауреати 2006 року. Юридичний вісник України. 2006. 

18–24 листоп. (№ 46). С. 9. 
 

2007 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

ЯРОЦЬКОМУ Віталію Леонідовичу – д-рові юрид. наук, доц., зав. каф. цив. права № 2 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

БЕНЕДИКУ Івану Васильовичу – канд. юрид. наук, доц., дир. Ін-ту підгот. кадрів для 

органів прокуратури НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЛОЗОВОМУ Віктору Олексійовичу – д-рові філос. наук, проф., зав. каф. культурології 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в законотворчій, судовій  

і правозастосовчій діяльності" 

СІБІЛЬОВІЙ Наталії Василівні
17

 – канд. юрид. наук, доц., зав. від. дослідж. проблем 

слідчої, прокурор. та суд. діяльності Ін-ту вивч. проблем злочинності АПрН України. 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За підручник "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" (2005)
18

:] 

БОДРОВІЙ Ірині Іванівні – канд. юрид. наук, доц. каф. держ. буд-ва НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

БОЛДИРЄВУ Сергію В’ячеславовичу – канд. юрид. наук, асист. каф. держ. буд-ва 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ВЕЛИЧКУ Валерію Олександровичу – канд. юрид. наук, доц. каф. держ. буд-ва НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

                                                 
15

 Господарське право України / за ред.: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. Харків : Право, 2005. 384 с. 
16

 Тітов М. І. – член правління Всеукр. громад. орг. "Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". 
17

 Сібільова Н. В. – доц. каф. організації суд. та правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працювала у 

1987–2011 рр.). 
18

 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні / за ред.: С. Г. Серьогіна. Харків : Право, 2005. 256 с. 



ЛЮБЧЕНКУ Павлу Миколайовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. держ. буд-ва НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СЕРЬОГІНІЙ Світлані Григорівні – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. держ. буд-ва НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СОЛЯННІКУ Костянтину Євгеновичу – канд. юрид. наук, доц. каф. держ. буд-ва НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СТЕШЕНКО Тетяні Віталіївні – канд. юрид. наук, доц. каф. держ. буд-ва НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ЧЕЛОМБІТЬКО Ларисі Вікторівні – ст. викл. каф. держ. буд-ва НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Лауреати премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2007. 23 листоп. 
 Премія імені Ярослава Мудрого. Юридичний радник. 2007. № 6. С. 72–73. 

 

2008 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

 з проблем правознавства" 

За монографію "Проблеми теорії та практики цивільного судочинства" (2008)
19

: 

КОМАРОВУ В’ячеславу Васильовичу – проф., акад. АПрН України, проректорові з 

навч.-метод. роботи НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

БАРАНКОВІЙ Вікторії Валеріївні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

БІГУНУ Віктору Анатолійовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого;  

ГУСАРОВУ Костянтину Володимировичу – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЛУСПЕНИКУ Дмитру Дмитровичу
20

 – канд. юрид. наук, доц., судді Верхов. Суду 

України; 

СВІТЛИЧНІЙ Галині Олександрівні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

УДАЛЬЦОВІЙ Ірині Віталіївні – канд. юрид. наук, доц. каф. цив. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

САКАРІ Наталії Юріївні – канд. юрид. наук, асист. каф. цив. процесу НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Конституційне право України" (2008)
21

: 

ТОДИЦІ Юрію Миколайовичу
22

 – д-рові юрид. наук, проф., акад. АПрН України, члену 

Президії АПрН України; 

КОЛІСНИКУ Віктору Павловичу
23

 – д-рові юрид. наук, проф., голов. співробітникові 

сектору проблем формування та функціонування органів держ. влади Ін-ту держ. буд-ва та місц. 

самоврядування АПрН України; 

БАРАБАШУ Юрію Григоровичу – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. конституц. права 

України НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

КУШНІРЕНКУ Олександру Григоровичу – канд. юрид. наук, доц. каф. конституц. права 

України НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

БАЙРАЧНІЙ Ларисі Кімівні – канд. філос. наук, доц. каф. конституц. права України 

                                                 
19

 Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків : Харків юрид., 2008. 

928 с. 
20

 Луспеник Д. Д. – доц. каф. цив. процесу НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 2004–2008 рр.). 
21

 Конституційне право України / за ред.: В. П. Колісник, Ю. Г. Барабаш. Харків : Право, 2008. 416 с. 
22

 Тодика Ю. М. – проф., зав. каф. конституц. права України НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1990–

2007 рр.). 
23

 Колісник В. П. – проф. каф. конституц. права України НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 



НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ВЕНІСЛАВСЬКОМУ Федіру Володимировичу – канд. юрид. наук, доц. каф. конституц. 

права України НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЛУКАШУ Сергію Юрійовичу – канд. іст. наук, доц. каф. конституц. права України 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

СЛІНЬКО Тетяні Миколаївні – канд. юрид. наук, доц. каф. конституц. права України 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Лауреати премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2008. 21 листоп. 
 Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. Юридическая 

наука и образование. Харьков, 2009. Вып. 2. C. 314. 
 

2009 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

 з проблем правознавства" 

За монографію "Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права" 

(2008)
24

: 

КАПЛІНІЙ Оксані Володимирівні – д-рові юрид. наук, доц., зав. каф. кримін. процесу 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

ЗАДИХАЙЛУ Дмитру Вітольдовичу – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. госп. права 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в законотворчій, судовій  

і правозастосовчій діяльності" 

ТИХОМУ Володимиру Павловичу
25

 – д-рові юрид. наук, проф., віце-президентові – 

керівникові Київ. регіон. центру АПрН України, акад. АПрН України, судді Конституц. Суду 

України у відставці. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За цикл підручників і навчальних посібників з організації судових та правоохоронних органів
26

: 

МАРОЧКІНУ Івану Єгоровичу – канд. юрид. наук, проф., зав. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

КАРКАЧУ Павлу Михайловичу – канд. юрид. наук, проф. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

СІБІЛЬОВІЙ Наталії Василівні – канд. юрид. наук, доц. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ШАНДУЛІ Олександру Олексійовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ВІЛЬЧИК Тетяні Борисівні – канд. юрид. наук, доц. каф. організації суд. та правоохорон. 

органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

БАБКОВІЙ Валентині Семенівні – канд. юрид. наук, доц. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

МОСКВИЧ Лідії Миколаївні – канд. юрид. наук, доц. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ПИШНЬОВУ Дмитру Івановичу – канд. юрид. наук, доц. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

За підручники "Земельне право України" 2004 р., "Земельне право України" 2008 р.
 27

: 

                                                 
24

 Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права. Харків : Право, 2008. 296 с. 
25

 Тихий В. П. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1968–2004 рр.). 
26

 Організація судових та правоохоронних органів / за ред.: І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова. Харків : Одіссей, 

2008. 528 с. 
27

 Земельне право України / за ред. М. В. Шульги. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 368 с.; 

Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. Земельне право України. Київ : Ін Юре, 2008. 600 с. 



ГЕТЬМАНУ Анатолію Павловичу – д-рові юрид. наук, проф., проректорові з наук. 

роботи НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ПОГРІБНОМУ Олексію Олексійовичу
28

 – д-рові юрид. наук, проф., голов. вчен. секр. 

АПрН України; 

ШУЛЬЗІ Михайлу Васильовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. екол. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Лауреати премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2009. 2 груд. 
 Нагороди співробітникам Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого (з нагоди 205-річчя). Право України. 2009. № 12. С. 256. 
 

2010 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

 з проблем правознавства" 

За монографію "Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії 

тероризму" (2008)
29

: 

НАСТЮКУ Василю Яковичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. адмін. права НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. НАПрН України. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

ЦВІКУ Марку Веніаміновичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. теорії держави і права 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. НАПрН України; 

БОРИСОВІЙ Валентині Івановні – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. цив. права № 1 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в законотворчій, судовій  

і правозастосовчій діяльності" 

ТИХОМУ Володимиру Павловичу
30

 – д-рові юрид. наук, проф., віце-президенту – 

керівникові Київ. регіон. центру АПрН України, акад. АПрН України, судді Конституц. Суду 

України у відставці. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Кримінальний процес" (2010)
 31

: 

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

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. НАПрН України; 

КАПЛІНІЙ Оксані Володимировні – д-рові юрид. наук, доц., зав. каф. кримін. процесу 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

БОГОСЛОВСЬКІЙ Людмилі Олексіївні – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. процесу 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ДРОЗДОВУ Олександру Михайловичу – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. процесу 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

МАРИНІВУ Володимиру Івановичу – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. процесу, 

декану ф-ту підгот. кадрів для органів юстиції НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; 

ТУМАНЯНЦ Ануш Робертовні – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ШИЛО Ользі Георгієвні – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. процесу НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Відзначаємо кращих! Vivat lex!. 2010. 17 листоп. 
 

                                                 
28

 Погрібний О. О. – проф. каф. аграр. права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 2008–2011 рр.). 
29

 Настюк В. Я. Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму. Київ : НКЦ, 

2008. 245 с. 
30

 Тихий В. П. – проф. каф. кримін. права № 1 НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1968–2004 рр.). 
31

 Кримінальний процес / за ред.: Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна. Харків : Право, 2010. 608 с. 



2011 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

 з проблем правознавства" 

За науково-практичний коментар "Конституція України"
32

: 

БАРАБАШУ Юрію Григоровичу – д-рові юрид. наук, доц., проректорові з навч. роботи 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ПРИЛИПКО Сергію Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. труд. права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", чл.-кор. НАПрН України; 

СЕРЬОГІНІЙ Світлані Григорівні – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. держ. буд-ва 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 

За монографії "Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)" (2008), 

"Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в 

Україні" (2010)
33

: 

БАУЛІНУ Юрію Васильовичу
34

 – д-рові юрид. наук, проф., судді Конституц. Суду 

України, акад. НАПрН України; 

БОРИСОВУ В’ячеславу Івановичу
35

 – д-рові юрид. наук, проф., дир. Ін-ту вивч. проблем 

злочинності НАПрН України, акад. НАПрН України; 

БАТИРГАРЕЄВІЙ Владиславі Станіславовні
36

 – д-рові юрид. наук, ст. наук. 

співробітникові, вчен. секр. Ін-ту вивч. проблем злочинності НАПрН України; 

ГОЛІНІ Володимиру Васильовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. кримінології та 

кримін.-виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", чл.-кор. НАПрН України; 

СЕРДЮКУ Олександру Васильовичу
37

 – д-рові юрид. наук, доц., голов. наук. 

співробітникові сектора дослідж. проблем міжнар. співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю Ін-ту вивч. проблем злочинності НАПрН України; 

СІБІЛЬОВІЙ Наталії Василівні
38

 – д-рові юрид. наук, доц., зав. від. дослідж. проблем 

слідч., суд. та прокурор. діяльності Ін-ту вивч. проблем злочинності НАПрН України; 

ШИЛО Ользі Георгієвні
39

 – канд. юрид. наук, доц., провід. наук. співробітникові сектора 

дослідж. проблем суд. діяльності Ін-ту вивч. проблем злочинності НАПрН України; 

ШОСТКО Олені Юріївні
40

 – д-рові юрид. наук, доц., зав. сектора дослідж. проблем 

міжнар. співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Ін-ту вивч. проблем злочинності НАПрН 

України. 
 

За монографію "Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства 

і держави" (2010)
 41

: 

ПЕТРИШИНУ Олександру Віталійовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. теорії 

держави і права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", першому віце-президенту НАПрН України, 

акад. НАПрН України. 

 

                                                 
32

 Конституція України: наук.-практ. комент. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2011. 1128 с. 
33

 Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред.: Ю. В. Баулін, В. І. Борисов. 

Харків : Кроссроуд, 2008. 364 с.; 

Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні / за заг. ред.: 

В. І. Борисов, В. С. Зеленецький. Харків : Право, 2010. 400 с. 
34

 Баулін Ю. В. – проф. каф. кримін. права № 1 НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
35

 Борисов В. І. – проф. каф. кримін. права № 1 НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
36

 Батиргареєва В. С. – проф. каф. кримін. права № 1 НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
37

 Сердюк О. В. – проф. каф. соціології та політології НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
38

 Сібільова Н. В. – доц. каф. організації суд. та правоохорон. органів НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" 

(працювала у 1987–2011 рр.). 
39

 Шило О. Г. – доц. каф. кримін. процесу НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
40

 Шостко О. Ю. – проф., доц. каф. кримінології та кримін.-виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
41

 Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2 т. / за ред. 

О. В. Скрипнюка. Київ : Логос, 2010.  

Т. 1: Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий 

аспекти дослідження. 628 с.; 

Т. 2: Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспектики розвитку. 692 с. 



"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Адміністративне право"
42

 (2010): 

БИТЯКУ Юрію Прокоповичу – д-рові юрид. наук, проф., першому проректорові 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", акад. НАПрН України; 

БОГУЦЬКОМУ Володимирові Володимировичу – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. 

права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ГАРАЩУКУ Володимиру Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. адміні. права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", чл.-кор. НАПрН України; 

ЗУЙ Валентині Василівні – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

МАТЮХІНІЙ Наталії Петрівні – д-рові юрид. наук, проф. каф. адмін. права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

ТИЩЕНКО Миколі Марковичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. адмін. права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

ЧЕРВЯКОВІЙ Олені Борисівні – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

ШУЛЬЗІ Марії Герасимівні – канд. юрид. наук, доц., проф. каф. адмін. права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого". 
_____________________________________________________________________________________ 

 День Університету : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" відсвяткував 
іменини. Юридичний вісник України. 2011. 28 листоп. – 2 груд. (№ 47). С. 8. 

 17 листопада – День Університету. Vivat lex!. 2011. 2 груд. 
 

2012 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

 з проблем правознавства" 

За монографію "Очерки финансово-правовой науки современности" (2011)
43

: 

КУЧЕРЯВЕНКУ Миколі Петровичу – д-рові юрид. наук, канд. екон. наук, проф., зав. 

каф. фінанс. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", акад. НАПрН України; 

ЛУКАШЕВУ Олександру Анатолійовичу – д-рові юрид. наук, доц., проф. каф. фінанс. 

права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
 

За монографії: "Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми" (2010), "Правовые 

проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе" 

(2010), "Европейская интеграция: проблемы теории и практики" (2012), "Юрисдикція Суду 

Європейського Союзу" (2010)
44

: 

АНАКІНІЙ Тетяні Миколаївні – канд. юрид. наук, ст. наук. співробітникові НДІ держ. 

буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України, асист. каф. міжнар. права і держ. права зарубіж. 

країн НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

КОМАРОВІЙ Тетяні В’ячеславівні – канд. юрид. наук, доц., ст. наук. співробітникові 

НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України, доц. каф. міжнар. права і держ. права 

зарубіж. країн НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ТРАГНЮК Олесі Янівні – канд. юрид. наук, доц., зав. лаб. НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування НАПрН України, доц. каф. міжнар. права і держ. права зарубіж. країн НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

                                                 
42

 Адміністративне право / за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. Харків : Право, 2010. 624 с. 
43

 Очерки финансово-правовой науки современности / под общ. ред.: Л. К. Воронова, Н. И. Химичева. Москва ; 

Харьков : Право, 2011. 592 с. 
44

 Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми / за ред.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк. Харків : Право, 2010. 

272 с.; 

Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе / под 

общ. ред.: А. К. Сковикова, И. В. Яковюка. Москва : НИПКЦ Восход-А, 2010. 320 с.; 

Европейская интеграция: проблемы теории и практики / под ред.: И. В. Яковюк, А. К. Сковиков. Москва : Изд-

во Моск. гуманитар. ун-та, 2012. 279 с.; 

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу. Харків : Право, 2010. 360 с. 



ЯКОВЮКУ Івану Васильовичу – канд. юрид. наук, доц., заст. дир. з наук. роботи НДІ 

держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України, доц. каф. теорії держави і права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого". 
 

За монографії "Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в 

організації виробництва і праці: проблем теорії та практики" (2011), "Колективні угоди як 

результат соціального партнерства (сучасний стан та перспективи розвитку)" (2011), 

"Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством 

України" (2011), "Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування: теоретичний аспект" (2011)
45

: 

ЯРОШЕНКУ Олегу Миколайовичу – д-рові юрид. наук, проф. каф. труд. права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 

За монографію "Политический предмет конституции" (2012)
46

: 

РЕЧИЦЬКОМУ Всеволоду Володимировичу – канд. юрид. наук, доц. каф. конституц. 

права України НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

ЖИГАЛКІНУ Павлу Івановичу – канд. юрид. наук, проф. каф. труд. права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

ТЮТЮГІНУ Володимиру Іллічу – канд. юрид. наук, проф. каф. кримін. права № 1 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Кримінологія. Загальна та Особлива частини" (2009)
47

: 

ГОЛІНІ Володимиру Васильовичу – д-рові юрид. наук, проф., зав. каф. кримінології та 

кримін.-виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ВАЛУЙСЬКІЙ Марині Юріївні – канд. юрид. наук, доц. каф. кримінології та кримін.-

виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ЛИСОДЄДУ Олександру Володимировичу – канд. юрид. наук, доц. каф. кримінології та 

кримін.-виконав. права, декану вечір. ф-ту НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ОБОЛОНЦЕВУ Валерію Федоровичу – канд. юрид. наук, доц. каф. кримінології та 

кримін.-виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ГОЛОВКІНУ Богдану Миколайовичу – д-рові юрид. наук, доц., проф. каф. кримінології 

та кримін.-виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ШОСТКО Олені Юріївні – д-рові юрид. наук, доц., проф. каф. кримінології та кримін.-

виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ЛУКАШЕВИЧУ Сергію Юрійовичу – канд. юрид. наук, доц. каф. кримінології та 

кримін.-виконав. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ЮРЧЕНКО Ользі Юріївні – канд. юрид. наук, доц. каф. кримінології та кримін.-виконав. 

права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
_____________________________________________________________________________________ 

 Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого-2012. Юридичний вісник України. 2012. 24–
30 листоп. (№ 47). С. 3. 

 Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2012. 3 груд. 
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 Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Величко Л. Ю. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у 

випадку змін в організації виробництва і праці: проблем теорії та практики. Харків : ФІНН, 2011. 232 с.; 

Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Клименчук Н. М. Колективні угоди як результат соціального партнерства 

(сучасний стан та перспективи розвитку). Харків : ФІНН, 2011. 256 с.; 

Лосиця І. О., Прилипко С. М., Трубіцин Д. В., Ярошенко О. М. Проблеми правового регулювання 

відсторонення працівників від роботи за законодавством України. Харків : ФІНН, 2011. 224 с.; 

Андріїв В. В., Москаленко О. В., Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Правовідносини із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: теоретичний аспект. Харків : ФІНН, 2011. 280 с. 
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 Речицкий В. В. Политический предмет конституции. Киев : Дух і літера, 2012. 728 с. 
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 Кримінологія. Загальна та Особлива частини / за заг. ред. В. В. Голіни. 2-е вид., переробл. і допов. Харків : 

Право, 2009. 288 с. 



2013 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

з проблем правознавства" 

МАРИНІВ Володимир Іванович
48

 – канд. юрид. наук, доц., дир. Ін-ту підгот. кадрів для 

органів юстиції; 

ТРОФИМЕНКО Володимир Михайлович – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. процесу 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ДЗЬОБАНЬ Олександр Петрович – д-р філос. наук, проф. каф. філософії НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого", голов. наук. співробітник (за сумісництвом) НДІ інформатики і права 

НАПрН України; 

КОВАЛЕНКО Лариса Павлівна – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права та адмін. 

діяльності НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", голов. наук. співробітник (за сумісництвом) НДІ 

інформатики і права НАПрН України. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

ГОНЧАРЕНКО Володимир Дмитрович – д-р юрид. наук, проф., зав. каф. історії держави 

і права України і зарубіж. країн НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

МАРОЧКІН Іван Єгорович – канд. юрид. наук, проф., зав. каф. організації суд. та 

правоохорон. органів НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За підручник "Загальна теорія держави і права" (2009)
49

:] 

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович – д-р юрид. наук, проф., зав. каф. теорії держави і 

права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович – канд. юрид. наук, доц. каф. теорії держави і права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ОЛЕЙНИКОВ Сергій Миколайович – канд. юрид. наук, доц. каф. теорії держави і права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ПОГРЕБНЯК Станіслав Петрович – д-р юрид. наук, доц., проф. каф. теорії держави і 

права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ПРОЦЮК Ігор Валерійович – д-р юрид. наук, доц. каф. теорії держави і права НУ "ЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого"; 

СМОРОДИНСЬКИЙ Віктор Семенович – канд. юрид. наук, доц. каф. теорії держави і 

права; 

ХРИСТОВА Ганна Олександрівна – канд. юрид. наук, доц. каф. теорії держави і права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; 

ЯКОВЮК Іван Васильович – канд. юрид. наук, доц. каф. теорії держави і права 

НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
_____________________________________________________________________________________ 

 Марченко О. Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2013. 
19 листоп. 

 

2014 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 

з проблем правознавства" 

ІВАНОВ Володимир Георгійович – д-р техн. наук, проф., зав. каф. інформатики та 

обчислюв. техніки НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЛЮБАРСЬКИЙ Михайло Григорович – д-р фізико-мат. наук, проф. каф. інформатики та 

обчислюв. техніки НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

КАРАСЮК Володимир Васильович – канд. техн. наук, доц. каф. інформатики та 

обчислюв. техніки НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 
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 Маринів В. І. – доц. каф. кримін. процесу НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
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 Загальна теорія держави і права / за ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. Харків : Право, 2009. 584 с. 



ІВАНОВ Станіслав Миколайович – канд. техн. наук, доц. каф. інформатики та обчислюв. 

техніки, керівник центру інформ. технологій НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

КОШЕВА Наталя Анатоліївна – канд. техн. наук, доц. каф. інформатики та обчислюв. 

техніки НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЛОМОНОСОВ Юрій В’ячеславович – канд. техн. наук, доц. каф. інформатики та 

обчислюв. техніки НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ГВОЗДЕНКО Марина Владиславівна – ст. викл. каф. інформатики та обчислюв. техніки 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

МАЗНИЧЕНКО Наталя Іванівна – ст. викл. каф. інформатики та обчислюв. техніки 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ПАШКОВ Віталій Михайлович – д-р юрид. наук, зав. каф. цив., госп. та екол. права 

Полтав. юрид. ін-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

МІЛАШ Вікторія Сергіївна – д-р юрид. наук, доц. каф. госп. права НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

БОЙЧУК Роман Петрович – канд. юрид. наук, доц. каф. госп. права НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

КУЗЬМІНА Марина Миколаївна – канд. юрид. наук, доц. каф. госп. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ДАВИДЮК Олександр Миколайович – канд. юрид. наук, доц. каф. госп. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

БИТЯК Олексій Юрійович – канд. юрид. наук, асист. каф. госп. права НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ЗАДИХАЙЛО Дмитро Дмитрович – канд. юрид. наук, асист. каф. цив., госп та екол. 

права Полтав. юрид. ін-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

ДАНИЛЬЯН Олег Геннадійович – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За підручник "Соціологія" (2010)
50

:] 

ТРЕБІН Михайло Петрович – д-р філос. наук, проф., зав. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ВОДНІК Валентина Давидівна – канд. філос. наук, доц. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЗОЛОТАРЬОВА Юлія Іванівна – канд. філос. наук, доц. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

КЛІМОВА Галина Павлівна – д-р філос. наук, проф. каф. соціології та політології НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ОСИПОВА Наталя Пилипівна – д-р філос. наук, проф. каф. соціології та політології, 

Заслуж. працівник освіти України НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ПІДКУРКОВА Ірина Валеріївна – канд. соціол. наук, доц. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Муравйова О. М. Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex! 2014.  
1 груд. 

 
 

2015 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

ТРЕБІН Михайло Петрович – д-р філос. наук, проф., зав. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ВОЛЯНСЬКА Олена Володимирівна – канд. соціол. наук, доц. каф. соціології та 
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політології НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ГЕРАСІНА Людмила Миколаївна – д-р соціол. наук, проф. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЗИМОГЛЯД Віктор Якович – канд. філос. наук, доц. каф. соціології та політології НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ПОГРІБНА Вікторія Леонідівна – д-р соціол. наук, проф. каф. соціології та політології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ПОЛІЩУК Ігор Олексійович – д-р політ. наук, проф. каф. соціології та політології НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

САХАНЬ Олена Миколаївна – канд. соціол. наук, доц. каф. соціології та політології НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

ГОЛІНА Володимир Васильович – д-р юрид. наук, проф. каф. кримінології та кримін.-

виконав. права НЮУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. НАПрН України. 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За підручник "Філософія" (2013)
51

:] 

ДАНИЛЬЯН Олег Геннадійович – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ДЗЬОБАНЬ Олександр Петрович – д-р філос. наук, проф. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Муравйова О. Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2015. 
23 листоп. 

 

2016 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

ЖДАНЕНКО Світлана Борисівна – канд. філос. наук, доц. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КАЛИНОВСЬКИЙ Юрій Юрійович – д-р філос. наук, проф. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КАЛЬНИЦЬКИЙ Едуард Анатолійович – канд. філос. наук, доц. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КОВАЛЕНКО Інна Ігорівна – канд. філос. наук, доц. каф. філософії НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

МАКСИМОВ Сергій Іванович – д-р юрид. наук, проф. каф. філософії НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, чл.-кор. НАПрН України; 

МАНУЙЛОВ Євген Миколайович – канд. філос. наук, проф. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

МЕЛЯКОВА Юлія Василівна – канд. філос. наук, доц. каф. філософії НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ТРОФИМЕНКО Володимир Анатолійович – канд. юрид. наук, доц. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

АФАНАСЬЄВ Володимир Вікторович – канд. юрид. наук, доц. каф. орг. суд. та 

правоохор. органів НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

НАЗАРОВ Іван Володимирович – д-р юрид. наук, доц., проф. каф. орг. суд. та правоохор. 

органів НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ОВСЯННІКОВА Ольга Олександрівна – канд. юрид. наук, доц. каф. орг. суд. та 

правоохор. органів НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ЮРЕВИЧ Ірина Валеріївна – канд. юрид. наук, асист. каф. орг. суд. та правоохор. органів 
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НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

САМОЩЕНКО Ігор Вікторович – канд. юрид. наук, доц., декан міжнар.-прав. ф-ту НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За навчальний посібник "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства 

Київської Русі" (2014)
52

:] 

ДЕМИДЕНКО Григорій Григорович – д-р іст. наук, проф., засл. проф. НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

ЄРМОЛАЄВ Віктор Миколайович – д-р юрид. наук, проф. каф. історії держави і права 

України та зарубіж. країн НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

 

[За підручник "Фінансове право" (2014)
53

:] 

КРИНИЦЬКИЙ Ігор Євгенович – д-р юрид. наук, проф. каф. кримін. та адмін. права і 

процесу Полтав. юрид. ін-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ДМИТРИК Ольга Олександрівна – д-р юрид. наук, проф. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ДАМІРЧИЄВ Мушфік Іскєндер огли – д-р юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

БІЛІНСЬКИЙ Дмитро Олександрович – канд. юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ГОЛОВАШЕВИЧ Олександр Олександрович – канд. юрид. наук, асист. каф. фінанс. 

права НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

КОТЕНКО Артем Михайлович – канд. юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ОНИЩУК Надія Юріївна
54

 – канд. юрид. наук.  
_____________________________________________________________________________________ 

 Іванвна М. Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2016. 
23 листоп. 

 

2017 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

ДЕМИДОВА Людмила Миколаївна – д-р юрид. наук, проф. каф. кримін. права № 1 НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КРАЙНИК Григорій Сергійович – канд. юрид. наук, асист. каф. кримін. права № 1 НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

НЕВІДОМА Надія Володимирівна – канд. юрид. наук, асист. каф. кримін. права № 1 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, наук. співробітник НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; 

НОВІКОВА Катерина Андріївна – канд. юрид. наук, асист. каф. кримін. права № 2 НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, наук. співробітник НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; 

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. права № 1 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, ст. наук. співробітник НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України. 
 

"За підготовку і видання підручників  

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За підручники: "Криміналістика" (2016), "Textbook of Criminalistics" (2016)
55

:] 
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 Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі / уклад.: Г. Г. Демиденко, 

В. М. Єрмолаєв. Харків : Право, 2014. 344 с. 
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 Фінансове право / за ред. М. П. Кучерявенка. Харків : Право, 2016. 400 с. 
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 Онищук Н. Ю. – асист. каф. фінанс. права НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 



ШЕПІТЬКО Валерій Юрійович – д-р юрид. наук, проф., зав. каф. криміналістики НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КОНОВАЛОВА Віолетта Омелянівна – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України; 

ЖУРАВЕЛЬ Володимир Андрійович – д-р юрид. наук, проф. каф. кримініналістики 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

ШЕВЧУК Віктор Михайлович – д-р юрид. наук, проф. каф. кримініналістики НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ДУДНІКОВ Анатолій Леонідович – канд. юрид. наук, доц. каф. кримініналістики НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Іваніна М. Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2017. 
24 листоп. 

 

2018 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

ДАНИЛЬЯН Олег Геннадійович – д-р філософ. наук, проф., зав. каф. філософії НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

САТОХІНА Наталія Іванівна – канд. юрид. наук, асистент каф. теорії і філософії права 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

МАРИНІВ Володимир Іванович – канд. юрид. наук, доц., дир. Ін-ту підгот. кадрів для 

органів юстиції України НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

[За навчальний посібник "Адміністративне судочинство" (2016):
 56

] 

ПИСАРЕНКО Надія Борисівна – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

БОЙКО Ірина Володимирівна – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

БАЛАКАРЄВА Ірина Миколаївна – канд. юрид. наук, асист. каф. амін. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ЗЕЛІНСЬКА Яна Сергіївна – канд. юрид. наук, асист. каф. амін. права НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого; 

МАРЧЕНКО Олена Олександрівна – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

РЯБЧЕНКО Ярослава Степанівна – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СЬОМІНА Валентина Анатоліївна – канд. юрид. наук, доц. каф. адмін. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ЛЕЙБА Людмила Василівна – канд. юрид. наук, доц., учен. секретар НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого.  
_____________________________________________________________________________________ 

 Нагороджено лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого. Vivat lex!. 2018. 30 листоп. 
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 Криміналістика / за ред. В. Ю. Шепітька. 5-те вид. переробл. та допов. Київ : Ін Юре, 2016. 640 с.; 

     Textbook of Criminalistics / ed.: H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv : Апостіль, 2016. Vol. 1 : General Theory. 474 p. 
56

 Адміністративне судочинство / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків : Право, 2016. 312 с. 



 

2020 

"За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності  

з проблем правознавства" 

За цикл наукових праць "Правові та економічні аспекти підвищення 

конкурентоспроможності національного господарства, інноваційного та сталого розвитку": 

ГЛІБКО Сергій Васильович
57

– дир. НДІ ПЗІР НАПрН України. 
 

"За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів" 

КОЗАК Вадим Анатолійович
58

 – декан госп.-прав. ф-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За видатні заслуги в законотворчій, судовій та правозастосовній діяльності" 

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович
59

 – декан заоч. ф-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
 

"За підготовку і видання підручників 

для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти" 

За підручник "Податкове право України" (2019):
 60

] 

БОНДАРЕНКО Ірина Миколаївна – д-рка юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ДУРАВКІН Павло Михайлович – канд. юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

КОБИЛЬНИК Дмитро Анатолійович – д-р юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

МАРИНІВ Наталія Анатоліївна – канд. юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

СМИЧОК Євген Михайлович – канд. юрид. наук, асист. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ТОВКУН Людмила Вікторівна – канд. екон. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ШАРЕНКО Максим Сергійович – канд. юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого; 

ШУЛЬГА Тетяна Михайлівна – канд. юрид. наук, доц. каф. фінанс. права НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Науковці Університету відзначені нагородами різного рівня // Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого : офіц. сайт. 2020, 17 листоп. 
URL: https://nlu.edu.ua (дата звернення: 08.12.2020). 

 
2020,  
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 Глібко С. В. – канд. юрид. наук, доц. каф. госп. права НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
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 Козак В. А. – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
59

 Пономаренко Ю. А. – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. кримін. права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
60

 Податкове право України / за ред.: М. П. Кучерявенко, Н. А. Маринів. Харків : Право, 2019. 440 с.  

https://nlu.edu.ua/

