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1. Гетьман Анатолій Павлович. 

2. Доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

 Тема: «Ґенеза наукових досліджень права природокористування у ХХ ст.» 

(2.5 друк. арк.)  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

 Тема: «Ґенеза наукових досліджень права природокористування у ХХ ст.» 

 Монографія – 2 (0,7 друк. арк.).  

 Наукові статті – 2 (1 фахове видання, 1,1 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень – 3 (0,9 друк. арк.). 

 Посібник – 1 (1,1 друк. арк.).  

 Всього: 3,8 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). 

Монографії: 

1. Правові проблеми відродження українського села // Проблеми правового 

забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / За ред. 

А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – С. 111-116 (Виконано 

одноосібно - 0,2 друк. арк.) 
2. Проблемы самоидентичности и эволюции природоресурсних отношений в 

системе эколого-правового механизма // Управление устойчивым развитием в 

условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. / ред. 

М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. А. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, 

А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова. – Днепропетрорвск – 

Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. – С. 98-109. (у співавтор. з Зуєвим В. А.; виконано 

одноосібно - 0,5 друк. арк.) 

Посібник: 

1. Брав участь у розробці Робочої програми навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми становлення екологічного, земельного, аграрного права в умовах 

формування сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії). – у співавторстві з Г. В. Анісімовою, А. К. 

Соколовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 1. «Актуальні проблеми 

гірничого права України», проф. А. П. Гетьман, виконано одноосібно – 23 стор. – 

(1,1 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Getman A. Environmental and legal science: current state and prospects of 

development // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the 

issue O. V. Petryshyn. – Kh. : law, 2016. – № 8. – P. 259–267 (0,4 друк. арк.) 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект 

та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // Проблеми законності: зб. 



наукових праць. – Х., 2016. – Вип. 132. – С. 104-123. (у співавтор. з Зуєвим В. А.; 

виконано одноосібно - 0,7 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Гетьман А. П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи 

України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права : 20 

років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / За ред. 

М. В. Краснової, Т. О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С. 233–236 (0,2 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., Лозо В. И. Имплементация законодательства об обращении с 

отходами ЕС в правововую систему Украины / А. П. Гетьман, В. И. Лозо // 

Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації 

та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та 

правові проблеми) : матер. міжнародн. наук.-практ. конференції (м. Харків, 4-6 

жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до редакції, виконано одноосібно – 0,3 друк. 

арк.). 
3. Гетьман А. П. Концепція верховенства права в екологічному законодавстві 

України / А. П. Гетьман // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 

земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: матер. «круглого 

столу» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред.. А. П. Гетьмана; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. (надано до редакції, 0,4 друк. 

арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Досліджено питання захисту екологічних прав людини, механізм їх 

забезпечення, проаналізована ґенеза наукових досліджень права 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, виявлені 

особливості реалізації цього інституту в екологічному законодавстві. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

 Узагальнення практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних органів 

не готувалися. 



6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Надано відповідь на запит Прокуратури Сумської області від 04.04.2016 № 04/5-

2995-15 щодо визначення «правомочності органів державної влади (а саме: 

Державної служби геології та надр України, Державної служби України з питань 

праці та Державної екологічної інспекції України) вчиняти певні дії. 

2. Надано відповідь на запит Прокуратури Сумської області від 04.07.2016 року № 

17-3075-15 щодо надання роз’яснень з приводу незаконного видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

Міжнародні: 4  

1. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 

європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 

Національна академія правових наук України, м. Харків, 19-20 травня 2016 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального 

права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування», м. 

Харків,  17 жовтня 2016 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Соціолого-правові, політичні, 

економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору 

людини: теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного 

права і правової охорони довкілля», 7 листопада 2016 р., м. Київ. 

4. Міжнародна науково-практична конференція: Екологічна та техногенна безпека 

населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та 

промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми), 3-7 жовтня 

2016 р., м. Харків. 

Всеукраїнські: 11 

1. Всеукраїнська конференція «Актуальні питання сучасного розвитку юридичної 

науки», м. Харків, 15 квітня 2016 р. 

2. Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в 

Україні», м. Харків,  20 квітня 2016 р. 

3. Регіональна науково-практична конференція «Конституційні права та соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», м. 

Харків,   25 квітня 2016 р. 

4. Всеукраїнська наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті 

сучасної геополітики», присвячена Дню Європи в Україні та Х Всеукраїнському 

фестивалю науки, м. Харків,   27 травня 2016 р. 



5. VІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів «Актуальні 

питання кримінального процесу очима молодих дослідників», присвячена 85-річчю 

з дня народження академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого діяча науки і техніки Ю. М. Грошевого, м. Харків,    30 травня 2016 р. 

6. Круглий стіл «Історія українського конституціоналізму» до 20-ої річниці 

Конституції України, м. Харків,  16 червня 2016 р. 

7. Круглий стіл «Реформування місцевого самоврядування в Україні: сучасний 

стан, проблеми та перспективи», м. Харків, 25 серпня 2016 р. 

8. XV Всеукраїнська студентська наукову конференція «Злочинність як суспільна 

проблема та шляхи її вирішення в Україні», м. Харків,  04 листопада 2016 р. 

9. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, 

аграрного права в умовах сталого розвитку України: круглий стіл, 2 грудня 2016 

р., м. Харків.  

10. Регіональна презентація та обговорення проекту Концепції розвитку юридичної 

освіти в Україні, 24 жовтня 2016 р., м. Харків. 

11. Круглий стіл «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права 

: 20 років розвитку», м. Київ, 27 травня 2016 року. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Монографії: 

1. Правові проблеми відродження українського села // Проблеми правового 

забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / За ред. 

А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – С. 111-116 (Виконано 

одноосібно - 0,2 друк. арк.) 
2. Проблемы самоидентичности и эволюции природоресурсних отношений в 

системе эколого-правового механизма // Управление устойчивым развитием в 

условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. / ред. 

М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. А. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, 

А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова. – Днепропетрорвск – 

Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. – С. 98-109. (у співавтор. з Зуєвим В. А.; виконано 

одноосібно - 0,5 друк. арк.) 

Посібник: 

1. Брав участь у розробці Робочої програми навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми становлення екологічного, земельного, аграрного права в умовах 

формування сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії). – у співавторстві з Г. В. Анісімовою, А. К. 

Соколовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 1. «Актуальні проблеми 

гірничого права України», проф. А. П. Гетьман, виконано одноосібно – 23 стор. – 

(1,1 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Getman A. Environmental and legal science: current state and prospects of 

development // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the 

issue O. V. Petryshyn. – Kh. : law, 2016. – № 8. – P. 259–267 (0,4 друк. арк.) 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект 

та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // Проблеми законності: зб. 

наукових праць. – Х., 2016. – Вип. 132. – С. 104-123. (у співавтор. з Зуєвим В. А.; 

виконано одноосібно - 0,7 друк. арк.). 



Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Гетьман А. П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи 

України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права : 20 

років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / За ред. 

М. В. Краснової, Т. О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С. 233–236 (0,2 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., Лозо В. И. Имплементация законодательства об обращении с 

отходами ЕС в правововую систему Украины / А. П. Гетьман, В. И. Лозо // 

Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації 

та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та 

правові проблеми) : матер. міжнародн. наук.-практ. конференції (м. Харків, 4-6 

жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до редакції, виконано одноосібно – 0,3 друк. 

арк.). 

3. Гетьман А. П. Концепція верховенства права в екологічному законодавстві 

України / А. П. Гетьман // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 

земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: матер. «круглого 

столу» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред.. А. П. Гетьмана; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. (надано до редакції, 0,4 друк. 

арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. (обов’язково зазначити науко 

метричну базу до якої належить публікація) 

Наукова стаття: 

1. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект 

та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // Проблеми законності: зб. 

наукових праць. – Х., 2016. – Вип. 132. – С. 104-123. (у співавтор. з Зуєвим В. А.; 

виконано одноосібно - 0,7 друк. арк.). Google Scholar, Index Copernicus 

International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld 

Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; Російський 

індекс наукового цитування «РІНЦ». 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 Член редакційної колегії «Проблеми законності»; «Бюлетень Міністерства 

юстиції України», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення»; 

«Екологічний вісник України»; Вісник НЮАУ імені Я.Мудрого. Серія: Філософія, 

філософія права, соціологія, політологія; Вісник НЮАУ імені Я.Мудрого. Серія: 

Економ. теорія і право; «Судово-медична експертиза»; електронний збірник НУ 

«ЮАУ ім. Я. Мудрого» «Теорія і практика правознавства», науково-практичного 

журналу «Юрист України», Редакційної ради міжнародних наукових журналів 

Проекту SWorld, науково-практичного журналу «Соціологія права». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Голова Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН 

України; Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 Не був опонентом дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські 

не проводилася. 



14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

 У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалася. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 У звітному році нагороджено медаллю Всеукраїнського об’єднання 

«КРАЇНА» «25 років незалежності України» (2016). Присуджено Сертифікат 

Майстерності Оксфордського клубу ректорів провідних університетів Європи в 

категорії «Суспільні науки» (2016). 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 6 від «___» листопада 2016 р. 

 

Звіт склав                                                                               А. П. Гетьман  

 

 


