ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ ІМЕНІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
НА КРАЩЕ НАУКОВО-ПРАВНИЧЕ ВИДАННЯ
В 2015 РОЦІ

У 2015 році для участі у конкурсі було подано 22 наукових видання,
які Номінаційним комітетом розподілено по дев’яти номінаціях.
За результатами розгляду Номінаційним комітетом поданих видань
переможцями у номінаціях стали:
1. Номінація «Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія

права»
переможець у номінації: Грищук Віктор Климович, монографія
«Философско-правовая пагадигма ответственности человека»
Третє місце у номінації:
Саннікова Марина Вікторівна, монографія «Декларація та акти
декларативно-рекомендаційного характеру в системі права».
2. Номінація «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

міжнародне приватне право»
переможець у номінації: колектив авторів: Уве Хелльманн,
Балашенко Сергій Олександрович, Нагнибіда Володимир Іванович,
наукове видання «Международные комерческие сделки».
3. Номінація «Господарське право; господарсько-процесуальне право;

аграрне право»
переможець у номінації: Гафурова Олена Вікторівна, монографія
«Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового
регулювання».
4. Номінація «Теорія управління; адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право»
переможець у номінації: Слободянюк Сергій Олександрович,
монографія «Правове регулювання державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно»
Третє місце у номінації: колектив авторів Курило Володимир
Іванович, Гоцуляк Євгеній Миколайович, Мушенок Віктор
Васильович, монографія «Провадження по справах про адміністративну
відповідальність за невиконання податкового обов’язку».

5. Номінація

«Кримінальне право і кримінологія; кримінальновиконавче право; кримінальний процес та криміналістика; виправно-трудове
право; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
переможці у номінації: колектив авторів:
Кір’яков Валерій Володимирович,
Маковецька Неля Євгенівна,
Омельчук Олег Миколайович,
Якимова Світлана Валентинівна, за цикл наукових праць з
криміналістики та кримінології.
Друге місце у номінації розділили Назимко Єгор Сергійович,
монографія «Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації
інституту покарання неповнолітніх»,
та Полторацький Олександр Борисович, монографія «Кримінальноправова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом»
Трете місце у номінації: колектив авторів Грачов Сергій
Володимирович, Шамара Олександр Володимирович за цикл наукових
праць з кримінального права
6. Номінація «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Друге місце у номінації: колектив авторів Шепетько Сергій
Анатолійович, Юрченко Олександр Михайлович, монографія «Вплив
організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі»
Третє місце у номінації: колектив авторів Вакулік Ольга Анатоліївна,
Азаров Юрій Іванович, монографія «Початок досудового розслідування у
кримінальному провадженні».
7. Номінація «Міжнародне право»

Переможець у номінації: Білоусов Юрій Валерійович за цикл
наукових праць з міжнародного економічного права та альтернативного
вирішення спорів.
8. Номінація «Правнича освіта і наука»

Друге місце у номінації: Ігнатенко Ірина Володимирівна, монографія
«Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів»,

Третє місце у номінації: Санніков Дмитро Валерійович, монографія
«Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва
громадян».
9. Номінація «Земельне право; екологічне право; природноресурсне

право; право екологічної безпеки»
Перше-третє місце розділили:
Кірін Роман Станіславович, монографія «Кодифікація законодавства
про надра: досвід та проблеми»,
Шульга Андрій Михайлович, за цикл наукових праць з проблем
земельного права,
Далі оголошує Олег Миколайович:
Андрейцев Володимир Іванович, за цикл наукових праць з проблем
екологічного права в умовах европейської інтеграції
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