Конкурс на присудження
ПРЕМІЇ імені СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
ЗА КРАЩЕ НАУКОВО-ПРАВНИЧЕ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ
Премія імені Святого Володимира за краще науковоправниче видання в Україні заснована Міжнародною
громадською організацією "Євразійська асоціація правничих шкіл
та правників" спільно з Хмельницьким університетом управління
та права імені Леоніда Юзькова.
Мета – відзначення кращих наукових видань, які вийшли
друком в Україні, визнання їх авторів лауреатами відповідних
премій за встановленими номінаціями в галузі правничих наук та
стимулювання подальших наукових досліджень у галузі права.
2014
"Земельне право; екологічне право; природноресурсове право;
право екологічної безпеки"
Лауреатами першої-другої премії за монографію "Правова охорона довкілля: сучасний стан
1
та перспективи розвитку" визнано:
ГЕТЬМАНА Анатолія Павловича, д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. екол. права НЮУ ім.
Ярослава Мудрого, акад. НАПрН України;
СОКОЛОВУ Аллу Костянтинівну, канд. юрид. наук, доц. каф. екол. права НЮУ ім.
Ярослава Мудрого;
АНІСІМОВУ Ганну Валеріївну, канд. юрид. наук, доц. каф. екол. права НЮУ ім.
Ярослава Мудрого.
______________________________________________________________________________




Нагородження лауреатів конкурсу на присудження щорічної Премії імені Святого
Володимирана за краще науково-правниче видання в Україні у 2014 році : рішення
номінац. ком. № 2 від 12 листоп. 2014 р. // Євразійська асоціація правничих шкіл та
правників : офіц. сайт. 2014, 12 листоп. URL: http://eapsh.org.ua/news/nagorodzhennyalaureativ-konkursu-na-prisudzhennya-szorichnoi-premii-imeni-svyatogo-volodimirana-kraszenaukovo-pravniche-vidannya-v-ukraini-u-2014-roci.html (дата звернення: 15.10.2015).
Краще науково-правниче видання в Україні. Vivat lex!. 2014. 1 груд.

2021
Дипломами нагороджено:
"Земельне право; екологічне право; природноресурсове право;
право екологічної безпеки"
І місце
за монографію "Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні
проблеми"2:
ЛІСОВУ Тетяну Вікторівну, канд. юрид. наук, доц. каф. зем. та аграр. права НЮУ ім.
Ярослава Мудрого.
ІІІ місце
за монографію "Правові засади використання земельних ділянок для житлового
будівництва"3:
МАЛОХЛІБ Олену Сергіївну, ст. лаборантку каф. екол. права НЮУ ім. Ярослава
1

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку / за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2014.
784 с.
2
Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми : монографія. Харків :
Юрайт, 2020. 396 с.
3
Малохліб О. С. Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва : монографія. Харків,
2020.

Мудрого.
"Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право;
кримінальний процес та криміналістика"
ІІ місце
за монографію "Принцип поваги до прав та свобод людини у кримінально-виконавчому
законодавстві, виконанні і відбуванні покарань"4:
ГАЛЬЦОВУ Олену Володимирівну, канд. юрид. наук, викладачу каф. права нац. безпеки
та прав. роботи Військ.-юрид. ін-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого;
СТЕПАНЮКУ Анатолію Хомичу, д-ру юрид. наук, проф. каф. кримінології та кримін.викон. права НЮУ ім. Ярослава Мудрого).
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура"
І місце
за монографію "Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та
організаційнометодичні проблеми"5:
ЛАПКІНА Андрія Васильовича, канд. юрид. наук., доц. каф. судоустрою та прокурор.
діяльності НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
______________________________________________________________________________
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Результати щорічного Конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче
видання у 2021 році // Хмельницький університет управління та права імені Леоніда
Юзькова : офіц. сайт. 2021, 30 верес. URL: http://www.univer.km.ua/news/rezultatyshchorichnoho-konkursu-imeni-svyatoho-volodymyra-na-krashche-naukovo-pravnychevydannya-u-2021-rotsi (дата звернення: 10.11.2021).

Гальцова О. В., Степанюк А. Х. Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому
законодавстві, виконанні і відбуванні покарань : монографія. Харків : Право, 2020. 224 с.
5
Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційнометодичні проблеми :
монографія. Харків : Право, 2020. 1304 с.

