
Результати щорічного конкурсу імені Святого Володимира на краще 

науково-правниче видання у 2021 році 

 

30 вересня 2021 року відбулось засідання Номінаційного комітету щорічного 

конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання. 

Для участі у конкурсі було подано сорок два видання в одинадцяти номінаціях. 

 

1. Номінація «Історія держави і права; історія політичних і правових 

учень»: 

диплом за ІІ місце видано Окіпнюку Володимиру Тарасовичу за монографію 

«Радянські органи державної безпеки в Україні в період панування тоталітарного 

режиму (1929-1953 рр.)». 

 

2. Номінація «Конституційне право; муніципальне право»: 

диплом за І місце видано Івановській Аллі Миколаївні за монографію 

«Конституційний контроль: теорія та практика реалізації»; 

диплом за І місце видано Антонову Володимиру Олександровичу, Батанову 

Олександру Васильовичу, Горбатенку Володимиру Павловичу, Скрипнюку 

Олександру Васильовичу та Шемшученку Юрію Сергійовичу за монографію  

«Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія. До 30-річчя незалежності 

України»; 

диплом за ІІ місце видано Черняк Євгенії Валеріївні за монографію «Охорона 

Конституції України та конституцій зарубіжних країн: конституційно-порівняльний 

аналіз»; 

диплом за ІІ місце видано Бисазі Юрію Михайловичу та колективу авторів за 

цикл монографічних конституційно-правових досліджень. 

 

Номінація «Конституційне право; муніципальне право», секція 

«Підручники та посібники»: 

диплом за І місце видано Савчину Михайлу Васильовичу за навчальний 

посібник «Порівняльне конституційне право». 

 

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

міжнародне приватне право»: 

диплом за І місце видано Ватрасу Володимиру Антоновичу за монографію 

«Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики»; 

диплом за І місце видано Булеці Сібіллі Богданівні та Менджул Марії Василівні 

за монографію «Четверте покоління прав людини: особливості правового 

регулювання, проблеми та перспективи розвитку в сфері охорони здоров`я»; 

диплом за ІІ місце видано Давидовій Наталії Олександрівні за монографію 

«Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його 

імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект)»; 

диплом за ІІ місце видано Скрипнику Володимиру Леонідовичу за монографію 

«Теоретичні і методологічні проблеми об`єктів цивільних прав»; 

диплом за ІІ місце видано Кочину Володимиру Володимировичу за монографію 

«Правове регулювання цивільних відносин у непідприємницьких товариствах та 

установах в умовах адаптації до правової системи Європейського Союзу». 



 

 

Номінація «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право», секція «Підручники та посібники»: 

диплом за ІІ місце видано Менджул Марії Василівні за навчальний посібник 

«Порівняльне сімейне право»; 

диплом за ІІ місце видано Чеховській Ірині Василівні за навчальний посібник 

«Медичне право України». 

 

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

аграрне право»:  

диплом за І місце видано Нагнибіді Володимиру Івановичу за монографію 

«Механізм правозастосування при вирішенні спорів у міжнародному комерційному 

арбітражі». 

 

Номінація «Господарське право; господарсько-процесуальне право; 

аграрне право», секція «Підручники по посібники»: 

диплом за ІІІ місце видано Пригузі Павлу Дмитровичу, Довгань Альоні 

Павлівні,  Катречку Данилу Володимировичу за науково-практичний посібник 

«Умисне банкрутство: теорія і практика субсидіарної відповідальності». 

 

5. Номінація «Земельне право; екологічне право; природноресурсове 

право; право екологічної безпеки»:  

диплом за І місце видано Лісовій Тетяні Вікторівні за монографію «Правове 

забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми»; 

диплом за І місце видано Гавриш Наталії Степанівні за монографію 

«Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові 

аспекти»; 

диплом за ІІ місце видано Карпінській Наталії Володимирівні за монографію 

«Застосування санітарних та фітосанітарних заходів: проблеми правового 

забезпечення у контексті вимог СОТ та ЄС»; 

диплом за ІІ місце видано Федчишину Дмитру Володимировичу за монографію 

«Реалізація та захист земельних прав в Україні: проблеми теорії та практики»; 

диплом за ІІІ місце видано Малохліб Ользі Сергіївні за монографію «Правові 

засади використання земельних ділянок для житлового будівництва». 

 

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

фінансове право; інформаційне право»: 

диплом за ІІ місце видано Логвиненку Борису Олексійовичу за наукове видання 

«Науково-практичний коментар до Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров`я». 

 

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

право; кримінальний процес та криміналістика»: 

диплом за ІІ місце видано Гальцовій Олені Володимирівні та Степанюку 

Анатолію Хомичу за монографію «Принцип поваги до прав та свобод людини у 

кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань»; 



диплом за ІІ місце видано Вітвіцькому Сергію Сергійовичу, Волобуєвій Олені 

Олексіївні та Давидовій Дар`ї Вікторівні за монографію «Джерела доказів у 

кримінальному процесі України»; 

диплом за ІІ місце видано Вітвіцькому Сергію Сергійовичу, Войчишеній 

Марині Вадимівні та Волобуєвій Олені Олексіївні за монографію «Методика 

розслідування кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних 

предметів»; 

диплом за ІІ місце видано Алфьорову Сергію Миколайовичу, Бесчастному 

Віктору Миколайовичу, Бєлікову Костянтину Аркадійовичу,  Вітвіцькому Сергію 

Сергійовичу, Назимку Сергію Сергійовичу та Семенишину Миколі Олександровичу 

за монографію «Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності». 

 

Номінація «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче 

право; кримінальний процес та криміналістика», секція «Підручники та 

посібники»: 

диплом за перше місце видано колективу авторів Маковецькій Нелі Євгенівні, 

Француз-Яковець Тетяні Анатоліївні, Колодіній Анні Сергіївні, Кір`якову Валерію 

Володимировичу та Бараняку Володимиру Михайловичу за навчальний підручник 

«Криміналістика»; 

диплом за ІІІ місце видано Чернишу Роману Федоровичу та Осауленку Івану 

Михайловичу за навчальний посібник «Юридична відповідальність за корупційні 

діяння (структурно-логічні схеми)»; 

диплом за ІІІ місце видано Цуцкірідзе Максиму Сергійовичу, Дударцю Руслану 

Миколайовичу,  Чернявському Сергію Сергійовичу та іншим авторам за довідкове 

видання «Збірник бланків процесуальних документів для працівників підрозділів 

дізнання Національної поліції України». 

 

8. Номінація «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»: 

диплом за І місце видано Лапкіну Андрію Васильовичу за монографію 

«Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-

методичні проблеми»; 

диплом за ІІ місце видано Бобрику Володимиру Івановичу за монографію 

«Диференціація цивільного судочинства: методологія, стан і перспективи». 

 

9. Номінація «Міжнародне право»: 

диплом за ІІ місце видано Задорожній Світлані Михайлівні за монографію 

«Загальні принципи міжнародного права: еволюція та сучасність» 

 

10. Номінація «Філософія права»: 

диплом за І місце видано Грищук Оксані Вікторівні за монографію 

«Конституційні цінності: філософські та судові аспекти»; 

диплом за ІІ місце видано Гайдуліну Олександру Олександровичу за 

монографію «Інтерпретація в європейському контрактному праві: герменевтико-

цивілістичні засади»; 

 

Номінація «Філософія права», секція «підручники та посібники: 



диплом за І місце видано Балинській Ользі Михайлівні, Токарській Антоніні 

Семенівні та Ященку Володимиру Арсентійовичу за посібник «Актуальні проблеми 

філософії права». 

 

11. Номінація «Правнича освіта і наука»: 

диплом за ІІ місце видано редактору Тарановій Тетяні Сергіївні  та колективу 

авторів за монографію «Проверка и пересмотр судебных постановлений по 

гражданским и экономическим делам в Республике Беларусь: проблемы и 

перспективы»; 

диплом за ІІ місце видано Невядовському Владиславу Олеговичу за 

монографію «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за якістю вищої 

освіти в Україні»; 

 

Номінація «Правнича освіта і наука», секція «Підручники та посібники»: 

диплом за ІІ місце видано Деревянку Богдану Володимировичу за навчальний 

посібник «Господарське право: особлива частина (правове регулювання 

господарських відносин в окремих галузях економіки)»; 

диплом за ІІІ місце видано Бугайчуку Костянтину Леонідович за інформаційно-

практичний довідник «Підготовка працівників поліції у зарубіжних країнах». 

 

Усі видання, що надійшли для участі у конкурсі будуть передані до наукової 

бібліотеки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Щиро дякуємо усім авторам за участь у конкурсі та сподіваємося на подальшу 

плідну співпрацю.  

 

 

З повагою, Номінаційний комітет конкурсу 


