
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ  

КОНКУРСУ ІМЕНІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА НА КРАЩЕ  

НАУКОВО-ПРАВНИЧЕ ВИДАННЯ В 2018 РОЦІ 

У 2018 році для участі у конкурсі було подано 20 наукових видань, 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»  

переможці  у номінації:  

Грищук Оксана Вікторівна  

Слюсарчук Христина Тарасівна, за монографію «Лібералізм та 

комунітаризм» 

 

2. Номінація «Конституційне право; муніципальне право»  

Друге місце у номінації:  

Іванова Роксолана Юріївна за монографію «Конституційна 

економіка як механізм організації правової демократичної держави» 

 

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

аграрне право» 

Переможець  у номінації:  

Духневич Андрій Вікторович за монографію «Правові проблеми 

реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні»  

 

Друге місце у номінації  

Беляневич Олена Анатоліївна та Мягкий Андрій Вікторович 

За монографію «Корпоративне управління за законодавством 

України: теоретико-прикладні проблеми» 

 

Третє місце у номінації  

Кульчій Інна Миколаївна за монографію «Організаційно-правове 

забезпечення диверсифікації сільських територій за участю 

сільськогосподарських товаровиробників» 

 

4. Номінація «Земельне право; екологічне право; природноресурсне 

право; право екологічної безпеки» 

 

Перше-друге місце у номінації розділили: 



Каракаш Ілля Іванович за монографію «Право власності на 

природні об’єкти та їх ресурси в Україні» 

 

Коваленко Тетяна Олександрівна за монографію «Реалізація 

принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні: 

проблеми законодавчого забезпечення» 

 

Третє місце у номінації розділили: 

Федчишин Дмитро Володимирович за монографію «Правове 

забезпечення використання та охорони земель громадської забудови» 

 

Золотарьова Дар’я Михайлівна, за монографію «Правові засади 

використання земель для проведення розвідувальних робіт» 

 

 

5. Номінація Теорія управління; адміністративне право і процес; 

фінансове право, інформаційне право 

Перше місце у номінації 

Буханевич Олександр Миколайович за монографію 

«Адміністративні послуги в Україні: засади надання та шляхи 

вдосконалення» 

 

Друге місце у номінації 

Буханевич Олександр Миколайович (загальний редактор) та 

колектив кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права Хмельницького університету управління та права за колективну 

монографію «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи 

вдосконалення»  

 

 

6. Номінація «Правнича освіта і наука» 

Переможець у номінації  

Бобкова Антоніна Григорівна (загальний редактор) за монографію 

Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої 

економіки)» 

 

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

міжнародне приватне право» 

Переможець у номінації 

Кулініч Ольга Олексіївна за монографію «Право фізичної особи на 

власне зображення» 



 

Друге місце у номінації 

Сердечна Ірина Леонідівна за монографію «Особисті немайнові 

права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів» 

 

Третє місце у номінації 

Панченко Сніжана Сергіївна за монографію «Строк цивільно-

правового договору» 

 

8. Номінація «Філософія права» 

переможець у номінації  

Налуцишин Віктор Володимирович за монографію «Соціальний 

контроль у забезпеченні правового порядку: філософсько-правова ідея та 

її сучасний розвиток»  

 

9. Номінація «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-

виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність» 

переможець у номінації:  

Крушинський Сергій Антонович за монографію «Подання доказів у 

кримінальному судочинстві України»  

 


