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Положення про Премію імені Лідії Костянтинівни Воронової  

Присудження Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової (далі – 

Премія) є колективним визнанням видатних заслуг правознавців – науковців у 

розвитку науки фінансового права Україна. Присудження цієї Премії має за 

мету відзначити не тільки видатні досягнення в галузі фінансово-правової 

науки, а й стимулювати їх до активної та плідної роботи на користь України.  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1. Премія присуджується таємним голосуванням на засіданні Комітету з 

присудження Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової (далі – Комітет), 

який створюється із представників юридичної громадськості України 

рішенням Президії Асоціації фінансового права України. Комітет діє на 

підставі Положення про Комітет, яке затверджується рішенням Президії 

Асоціації фінансового права України. Особа може бути Лауреатом за кожною 

номінацією лише один раз.  

2. Премія має такі номінації:  

а) за підготовку і видання монографій, підручників, навчальних 

посібників, юридичних енциклопедій з фінансового права;  

б) за підготовку й видання статей, циклів наукових праць з фінансового 

права, надрукованих у фахових та інших виданнях;  

в) за видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених- правників;  



г) за видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовчій 

діяльності. 

У конкурсі можуть брати участь як одна особа так і група осіб (не більше 

трьох). Переможців за кожною номінацією може бути не більше трьох. У 

Конкурсі не можуть брати участь роботи, за які їх виконавцям вже були 

присуджені премії.  

3. Оголошення про проведення конкурсу щодо присудження Премії 

розміщується на сайті Асоціації фінансового права України.  

4. Висунення кандидатів на присудження Премії провадиться рішеннями 

Комітетів Верховної Ради України, Верховним Судом, Конституційним Судом 

України, кафедрами юридичних навчальних і наукових закладів, вченими 

радами юридичних навчальних і наукових закладів, колегіями центральних 

правозастосовчих органів.  

5. До подання на присудження Премії обов’язково додаються такі 

документи:  

а) рішення колективного органу про висунення кандидатур (кандидатів) 

на присудження Премії;  

б) перелік наукових праць авторів (осіб);  

в) довідка про особу, яку висунено на присудження Премії;  

г) розгорнута інформація щодо видатних заслуг особи з тієї чи іншої 

номінації.  

Документи мають бути оформлені відповідно до вимог діловодства і 

підписані керівником установи.  

6. Роботи, рекомендовані до присудження Премії, приймаються 

Комітетом до 30 червня кожного року.  

 



ІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ НА 

ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ :  

а) монографії, підручники, навчальні посібники, юридичні енциклопедії 

з фінансового права. Видання висуваються на здобуття Премії за умови їх 

опублікування не менш ніж за 2 роки до дня висування кандидата;  

б) статті і цикли наукових праць з фінансового права, надруковані у 

фахових та інших виданнях. Статті і цикли наукових праць висуваються на 

здобуття Премії за умови їх опублікування не менш, ніж один за рік до 

рекомендації;  

в) наявність значної кількості (10 та більше) осіб, які захистили 

дисертації під керівництвом такої особи та входили як співавтори до 

колективних праць та видань; 

г) видатні особисті досягнення у законотворчій, судовій і 

правозастосовчій діяльності.  

 

ІІІ. ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКИМ ПРИСУДЖЕНА ПРЕМІЯ  

1. Особам (лауреатам), яким присуджена Премія вручається диплом.  

2. Вшанування лауреатів Премії провадиться на щорічних міжнародних 

наукових конференціях «Вороновські читання».  

3. Прізвища лауреатів Премії вказуються на сайті Асоціації фінансового 

права України. 

 


