1.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ ІМЕНІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
НА КРАЩЕ НАУКОВО-ПРАВНИЧЕ ВИДАННЯ
В 2017 РОЦІ
У 2017 році на конкурс було подано 12 наукових видань у 9 номінаціях.
За результати розгляду видань номінаційним комітетом лауреатами конкурсу стали
Номінація Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія права
1 місце
Грищук Оксана Вікторівна
Заболотна Наталія Ярославівна
монографія «Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретикоправовий вимір»

2.

Номінація
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
1 місце
Кот Олексій Олександрович
монографія «Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової
практики».
2 місце
Гриняк Андрій Богданович
монографія «Теоретичні засади правого регулювання підрядних зобов’язань у цивільному праві
України»
Пленюк Мар’яна Дмитрівна
монографія «Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового
регулювання»

3.

Номінація Земельне право; екологічне право; природноресурсове право; право екологічної безпеки
1 місце
Костяшкін Іван Олександрович
монографія «Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні»
2 місце
Бурцев Олег Володимирович
монографія «Правові засади вирішення межових земельних спорів»

4.

Номінація Аграрне та господарське право
1 місце
Савельєва Олена Миколаївна
монографія «Правове регулювання відносин в агросфері»

5.

Номінація Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2 місце
Колектив авторів
Курило Володимир Іванович
Мушенок Віктор Васильович
Риженко Олександр Сергійович
монографія «Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні

6.

Номінація Міжнародне право
1 місце
Колектив авторів
Крупчан Олександр Дмитрович
Боярський Євген Дмитрович
Проценко Володимир Васильович
монографія «Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві України»

7.

Номінація Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та
криміналістика; виправно-трудове право; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
2 місце
Євтєєва Дарина Петрівна
монографія «Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна
обумовленість та склад злочину»

8.

Номінація Судоустрій; прокуратура та адвокатура
1 місце
Лапкін Андрій Васильович
науково-практичний коментар Закону України «Про прокуратуру»

9.

Номінація Правнича освіта і наука
1 місце
колектив упорядників та авторів
Андрейцев Володимир Іванович
Ульяновський Василь Іринархович
Короткий Віктор Андрійович
наукове видання «Магдебурзькі грамоти українським містам: спроби інкорпорації»

