
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ  

КОНКУРСУ ІМЕНІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА НА КРАЩЕ  

НАУКОВО-ПРАВНИЧЕ ВИДАННЯ В 2016 РОЦІ 

У 2016 році для участі у конкурсі було подано 16 наукових видань, які 

Номінаційним комітетом розподілено по семи  номінаціях. 

 

За результатами розгляду Номінаційним комітетом поданих видань 

переможцями у номінаціях стали: 

 

1. Номінація «Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія 

права»  

переможці  у номінації:  

Бліхар В’ячеслав Степанович, Омельчук Олег Миколайович,  

Середа Валерій В’ячеславович, 

монографія «Професійна етика юриста»   

 

2. Номінація «Конституційне право; муніципальне право»  

переможець у номінації:  

Боняк Валентина Олексіївна, монографія «Органи охорони правопорядку 

України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект» 

 

друге місце у номінації  

Наливайко Лариса Романівна 

Беляєва Марина Валеріївна, монографія Політична функція Української 

держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади 

 

3. Номінація «Господарське право; господарсько-процесуальне право; 

аграрне право» 

переможці у номінації:  

Статівка Анатолій Миколайович 

Уркевич Віталій Юрійович 

Шульга Михайло Васильович 

Гетьман Анатолій Павлович 

(за цикл наукових праць) 

 

Друге місце у номінації  

Пригуза Павло Дмитрович 

Пригуза Альона Павлівна  

за наукове видання Науково-практичний коментар Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

 



4. Номінація «Земельне право; екологічне право; природноресурсне 

право; право екологічної безпеки» 

 

Друге місце у номінації колектив авторів  

Краснова Марія Василівна 

Кірін Роман Станіславович 

Балюк Галина Іванівна 

Бобкова Антоніна Григорівна 

Коваленко Тетяна Олександрівна 

Кулинич Павло Федотович 

Малишева Наталія Рафаелівна на наукове видання «Проблеми 

права екологічної безпеки» 

 

Третє місце у номінації  

Хомінець Світлана Володимирівна, монографія Правове забезпечення 

підвищення родючості грунтів 

 

5. Номінація «Теорія управління; адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» 

 

друге місце у номінації колектив авторів  

Наливайко Лариса Романівна 

Грицай Ірина Олегівна монографія Адміністративно-правові основи 

регулювання діяльності неурядових організацій:  

 

6. Номінація «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-

виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; виправно-трудове 

право; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 

переможець у номінації:  

Захарчук Віктор Миколайович, монографія Самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом 

України» 

 

7. Номінація «Філософія права» 

переможці у номінації  

Грищук Оксана Вікторівна  

Соломчак Христина Богданівна монографія  Позитивна правова 

відповідальність людини: детермінаційні аспекти 

 

 


