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ЮВІЛЕЙ СПРАВЖНЬОГО ВЧЕНОГО-ПРАВОЗНАВЦЯ 

 

11 лютого 2017 року виповнилося 85 років 
від дня народження відомого далеко за 
межами нашої держави вченого-правознавця, 
ім’я якого презентує юридичну науку 
Луганщини в багатьох її галузях – Бориса 
Григоровича Розовського. Член редакційної 
колегії «Вісника Луганського державного 
університету імені Е. О. Дідоренка» протягом 
декількох десятиліть, заслужений юрист 
України, доктор юридичних наук, професор 
Б. Г. Розовський і на сьогодні залишається його 
найактивнішим автором. Блискучі тексти 
одного з найоригінальніших дослідників 
права прикрашають сторінки багатьох 
періодичних видань, полемічний талант 
ювіляра не залишає поза увагою колег-учених 

з екологічного права, кримінального права й кримінального процесу, 
криміналістики, цивільного та господарського права, а останнім часом – ще 
й теоретиків і філософів права. Яскравий стиль і щирість висловлювань, 
активна громадянська позиція й такий незвичний на сьогодні науковий 
альтруїзм зробив імʼя Б. Г. Розовського легендою вітчизняної юридичної 
науки, зразком наслідування для багатьох його учнів і послідовників. 

Колектив Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка пишається тим, що багато років видатний учений з 
величезним практичним досвідом був проректором з наукової роботи. Його 
внесок у становлення нашого навчально-наукового закладу неможливо 
переоцінити. Крім суто особистих наукових заслуг він брав безпосередню 

участь у підготовці понад 60 кандидатів наук та майже 10 докторів наук, 
переважно юридичних, але й не тільки. Низький уклін, Борисе Григоровичу, 
за справу, що Ви зробили! 

Від імені редакційної колегії «Вісника Луганського державного 
університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка», колективу університету, 
численних вихованців бажаю міцного здоров’я, подальших успіхів, бо Ваші 
успіхи – це успіхи наші, утілення Ваших завжди оригінальних і плідних ідей, 
насамперед на сторінках нашого часопису, ще багатьох і багатьох років 
життя й праці на благо країни й народу!  
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