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Шановні правники!
Євразійська асоціація правничих шкіл та правників спільно
з Хмельницьким університетом управління та права мають честь
запросити Вас до участі у конкурсі на присудження щорічної
премії імені Святого Володимира за краще науковоправниче видання.
Мета конкурсу – відзначення кращих наукових видань, які
вийшли друком в Україні, визнання їх авторів лауреатами
відповідних премій за встановленими номінаціями в галузі
правничих наук та стимулювання подальших наукових
досліджень у галузі права.
Умови участі: на присудження премії висуваються
монографічні та колективні наукові праці (наукові та науковопрактичні видання, освітньо-наукові видання з авторським
колективом не більше трьох осіб), які видані з дотриманням
видавничих вимог українською, російською або англійською
мовами як апробовані наукові праці не пізніше 5 (п’яти) останніх
років і не були номіновані в інших преміях та конкурсах, що
проводяться в Україні.
Репринтні та інші подібні наукові видання до конкурсного
відбору не приймаються.
Вручення премії оголошується за такими номінаціями:
1. Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія
права;
2. Історія держави і права; історія політичних і правових
учень;
3. Конституційне право; муніципальне право;
4. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право;
5. Господарське право; господарсько-процесуальне право;
аграрне право;
6. Земельне право; екологічне право; природноресурсове
право; право екологічної безпеки;

7. Трудове
право;
право
соціального
захисту
і
забезпечення;
8. Теорія управління; адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право;
9. Кримінальне право і кримінологія; кримінальновиконавче право; кримінальний процес та криміналістика;
виправно-трудове право; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність;
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
11. Міжнародне право;
12. Філософія права;
13. Правнича освіта і наука.
Участь в конкурсі: для участі у конкурсі до Номінаційного
комітету
щорічної
премії
імені
Святого
Володимира
до 17 жовтня 2016 року слід подати:
1. Клопотання відповідної вченої ради ВНЗ та/або наукової
установи, редакційної колегії (ради) або автора (авторів) з
посиланням на відповідну номінацію, автора праці,
авторського колективу (із зазначенням контактних даних)
або витяг із відповідного рішення колегіального органу,
який висуває цю роботу на премію;
2. Анотацію (якщо вона не міститься у науковій праці), яка
передає стислий зміст роботи;
3. Відгуки у спеціалізованих наукових виданнях, засобах
масової інформації (якщо такі є);
4. Три примірники наукового видання, висунутого на
премію імені Святого Володимира (поверненню не
підлягають);
5. Документ
(квитанція,
ордер
тощо)
про
сплату
організаційного внеску в розмірі 300 (трьохсот) гривень
для юридичних та 200 (двохсот) гривень для фізичних
осіб.
6. Контактні відомості (номер телефону, ел. пошта).
За результатами розгляду документи та наукові видання не
повертаються.

Документи надсилаються за адресою:
Номінаційний комітет премії імені Святого Володимира
вул. Героїв Майдану (Театральна), 8,
м. Хмельницький, 29000.
Реквізити для сплати організаційного внеску:
Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
П/р 26001301011568
ПАТ «Ощадбанк», Хмельницьке обласне управління-філія
МФО 315784
Код ЄДРПОУ 33307904
Рішення
про
присудження
премії
приймається
Номінаційним комітетом за встановленими номінаціями.
Вручення
щорічної
премії
імені
Святого
Володимира
проводитиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню
науки Хмельницького університету управління та права. Про
точну дату вручення премій учасників конкурсу буде
проінформовано до 18 жовтня 2016 року.
Особам (авторам), яким присуджено премію імені Святого
Володимира, додатково надаються преференції щодо безоплатної
участі в заходах, які здійснюються засновниками премії –
Євразійською асоціацією правничих шкіл та правників і
Хмельницьким університетом управління та права, з правом
проведення презентації власних наукових видань під час
проведення таких заходів.
За більш детальною інформацією з питань організації і
проведення конкурсу звертатись:
29000, Україна,
м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану (Театральна), 8,
тел./факс.: +38 0382 71 80 80,
+38 0382 71 82 98,
ел. пошта.: nauka@univer.km.ua
web: http://eapsh.org.ua

Красюк Анастасія Вікторівна

Щиро сподіваємось на Вашу участь!

