
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ  

КОНКУРСУ ІМЕНІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА НА КРАЩЕ  

НАУКОВО-ПРАВНИЧЕ ВИДАННЯ У 2020 РОЦІ 

 

У 2020 році для участі у конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-

правниче видання в Україні, що був організований Євразійською асоціацією 

правничих шкіл та правників спільно з Хмельницьким університетом управління та 

права імені Леоніда Юзькова було подано 21 видання, які Номінаційним комітетом 

розподілено по десяти номінаціях. 

 

1. Номінація «Підручники та посібники»: 

перше місце у номінації «Підручники та посібники», секція  «Правнича освіта і 

наука» - Галянтич  Микола Костянтинович, Кочин Володимир Володимирович за 

науково-практичний посібник «Правовий статус Громадських об’єднань. Коментар. 

Законодавство. Судова практика»; 

 

друге місце у номінації «Підручники та посібники», секція  «Правнича освіта і 

наука»  -  колектив авторів  та редактор  Крупчан Олександр Дмитрович за навчальний 

посібник «Правове забезпечення цифрової економіки»; 

 

друге  місце у номінації «Підручники та посібники», секція «Земельне право; 

екологічне право; природноресурсне право; право екологічної безпеки» -  колектив 

авторів та редактори Краснова Марія Василівна, Кірін Роман Станіславович за 

навчальний посібник  «Проблеми права екологічної безпеки»; 

 

третє місце у номінації  «Підручники та посібники»,  секція «Правнича освіта і 

наука» - колектив авторів та редактори Уве Гелльманн, Бондаренко-Зелінська Надія 

Леонтіївна за навчальний посібник  «Вступ до альтернативного вирішення спорів»; 

 

третє місце у номінації «Підручники та посібники», секція «Кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза» - Кірін Роман Станіславович, Коротаєв 

Володимир Миколайович за навчальний посібник  «Збройове право»;  

третє місце у номінації  «Підручники та посібники», секція «Теорія права; теорія 

держави і права; енциклопедія права» - Тарасова Наталія Володимирівна, Церклевич 

Вікторія Сергіївна за навчальний посібник  «Історія держави і права України». 

 

2. Номінація «Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія права»: 

друге місце у номінації  «Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія 

права» - колектив авторів та редактор Савчин Михайло Васильович за монографію 

«Правове регулювання та економічні права і свободи». 

 

3. Номінація «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»: 

друге місце у номінації «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» - Коцкулич 

Вероніка Вікторівна, Бисага Юрій Михайлович, Бєлов Дмитро Миколайович, Лакатош 

Наталія Йосипівна за монографію «Праксеологічні аспекти формування професійної 

правосвідомості судді та суддівського розгляду». 

 



 

4. Номінація «Конституційне право»: 

третє місце у номінації «Конституційне право» - Нечипорук Ганна Юріївна, 

Бисага Юрій Михайлович, Берч Вероніка Вікторівна, Дешко Людмила Миколаївна, 

Бисага Юрій Юрійович, Нечипорук Кірілл Олександрович за монографію 

«Конституційне право на звернення до Європейського суду з прав людини та механізм 

реалізації права на виконання його рішень»; 

 

третє місце у номінації «Конституційне право» - Бисага Юрій Михайлович, 

Нечипорук Кірілл Олександрович, Нечипорук Любов Дмитрівна, Нечипорук Ганна 

Юріївна, Бисага Юрій Юрійович за монографію «Конституційно-правовий статус 

закордонних українців». 

 

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

аграрне право»: 

друге місце у номінації «Господарське право; господарсько-процесуальне право; 

аграрне право» -  колектив авторів та редактор Шульга Михайло Васильович за 

монографію «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади 

ведення»;  

 

третє місце у номінації «Господарське право; господарсько-процесуальне право; 

аграрне право» -  Махінчук Віталій Миколайович за монографію «Субсидіарна 

відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, 

акціонерів) і посадових осіб за зобов’язаннями юридичної особи – боржника: 

проблеми теорії і практики реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі». 

 

6. Номінація «Земельне право; екологічне право; природноресурсне право; 

право екологічної безпеки»: 

перше місце у номінації «Земельне право; екологічне право; природноресурсне 

право; право екологічної безпеки» - Харитонова Тетяна Євгеніївна за монографію 

«Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики».  

 

третє місце у номінації «Земельне право; екологічне право; природноресурсне 

право; право екологічної безпеки» - Чирик Альона Олегівна за монографію «Спільна 

часткова власність на земельну ділянку». Надіслати чирик Харкув, 49, тел.. 063 123 

1647  

 

 

7. Номінація «Міжнародне право»: 

третє місце у номінації «Міжнародне право» - Яновицька Анна Віталіївна за 

монографію «Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним 

транспортом» 

 

 

8. Номінація «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право»: 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=6662085953766211712&btnI=1&hl=ru


перше місце у номінації «Теорія управління; адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»  - Шевчук Інна Володимирівна за монографію 

«Забезпечення економічної безпеки України: сучасні загрози та проблеми державного 

регулювання». Передати  

 

9. Номінація «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право»: 

перше місце у номінації «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право»  - Гайдулін Олександр Олександрович за монографію 

«Інститут інтерпретації (ius interpretatio = law of interpretation): методологічні засади 

цивілістичної теорії»;  

 

перше місце у номінації «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» - Берестова Ірина Еріївна за монографію «Теоретичні 

засади захисту публічних інтересів у цивільному судочинстві та конституційному 

провадженні»; 

 

третє місце  у номінації «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» - Волощук Оксана Троянівна, Гетманцев Максим 

Олександрович за монографію «Правовий статус арбітра міжнародного комерційного 

арбітражу»; 

 

третє місце у номінації «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право»  - Булеца Сібілла Богданівна, Ревуцька Ірина Емілівна за 

монографію «До питання створення сім’ї за законодавством України та країн –  членів 

ЄС». 

 

10. Номінація «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче 

право»: 

третє місце у номінації «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-

виконавче право» - Налуцишин Володимир Вікторович за монографію «Кримінальна 

відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та 

держав Європейського Союзу».  

https://drive.google.com/file/d/1yLefoaZpomc2oB85FEsmSeQW3wR4btrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLefoaZpomc2oB85FEsmSeQW3wR4btrR/view?usp=sharing

