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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. «Концепція 

верховенства права в екологічному законодавстві України» (2 друк. арк.). 

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

«Концепція верховенства права в екологічному законодавстві України» (2 друк. 

арк.). 

 Монографія – 1 (0,5 друк. арк.) 

 Наукові статті – 7 (3,04  друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень – 6 (1,03  друк. арк.). 

 Навчальні посібники – 1 (1,45  друк. арк.).  

 Всього: 6,02  друк. арк. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Монографії: 

1. Гетьман А. П. Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого 

розвитку України : еколого-правовий аспект. Правове забезпечення економічної 

безпеки України: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків (65 стор., 2 друк. арк.; 

у співавтор. з доц. Анісімовою Г. В., особистий внесок 0,5 друк. арк.) (надано до 

редакції). 

Навчальні посібники: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2017. 

С. 28-44; 122-129; 130-146 (Розділи 3; 12; 13) (1,45 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Гармонізація законодавства України щодо 

поводження з відходами із законодавством Європейського Союзу. Екологічна 

політика і право. 2017. Т. 41. № 1. С. 48-52. DOI: 10/3233/EPL-170011 (англійською 

мовою, Нідерланди. Журнал індексується наукометричною базою  даних SCOPUS) 

(власні – 0,14 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Екологічне право: роздуми про його витоки та 

перспективи розвитку. Проблеми законності: зб. наукових праць. Х., 2017. Вип. 

137. С. 75-91 (у співавтор. з Зуєвим В. А.)  (власні – 0,6 друк. арк.). 

3. Гетьман А. П. Верховенство права в інституті управління 

природокористуванням та охороною довкілля. Екологічне право України : науково-

практичний журнал. К.: «Вид. дім «АРТЕК», 2017. Вип. 1-2. С. 2-8 (0,2 друк. арк.). 

4. Гетьман А. П. Розуміння верховенства права в системі екологічного 

законодавства України. Право України. 2017. № 5. С. 44-62 (0,6 друк. арк.). 

5. Гетьман А. П., Анісімова А. В. Деякі еколого-правові аспекти 

забезпечення сталого розвитку України. Право та інновації. – 2017. – № 3 (18). – С. 7-

17. (у співавтор. з Анісімовою Г. В.) (власні – 0,5 друк. арк.). 



6. Гетьман А. П. Ukrainian legislation for safeguarding agroecosystems and 

environmental health. Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 

імплементації міжнародних стандартів: матер. дискусійної панелі І Харків. 

міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 

світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Х.: Право, 2017. С. 3-17 (0,5 друк. арк.). 

7. Гетьман А. П. Правові проблеми екологічної безпеки в умовах 

проведення АТО. Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 

імплементації міжнародних стандартів: матер. дискусійної панелі І Харків. 

міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 

світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Х.: Право, 2017. С. 39-48 (0,5 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Гетьман А. П. Принцип верховенства права в еколого-правовому 

регулюванні та охороні клімату. Правові проблеми державно-приватного 

партнерства в умовах євроінтеграції : зб. матер. Міжнар. Конгресу, присвяченого 

20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 2-4 

червня 2017 р.) / від. ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова,  Т. Є. Харитонова ; 

Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» Одеса : Юридична література, 2017. С. 14-18 (0,14 

друк. арк.). 

2. Гетьман А. П. Систематизація екологічного законодавства в сучасних 

умовах. Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах 

реформування правової системи України : зб. матер. Всеукраїнської науково-

практичної конференції з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового 

Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, 

Н. О. Баглай, Г. В. Мороз. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника, 2017. С. 11-14 (0,1 друк. арк.). 

3. Гетьман А. П. Модернізація територіального устрою України як чинник 

екологічної парадигми. Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, 

екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права : Матер. 

Всеукр. круглого столу (м. Київ, 22 вересня 2017 р.). К. : Вид-во «Прінт Сервіс», 

2017. С. 18-20 (0,07 друк. арк.). 

4. Гетьман А. П. Принцип верховенства права та екологічна безпека.  

Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матер. 

Всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В. І. 

Андрейцев, Р. С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. 

правничих шкіл і правників. Дніпро: Літограф, 2017. С. 25-29 (0,14 друк. арк.). 

5. Гетьман А. П.  Перспективи розвитку екологічного законодавства в 

умовах євроінтеграції Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу» (м. 

Харків, 8 грудня 2017 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2017. С.21-33 (0,55 друк. арк.). 

6. Гетьман А. П. Проблеми формування та розвитку еколого-правової 

науки. Актуальні проблеми розвитку права держави в умовах міжнародних 

інтеграційних процесів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 р., 

м. Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2017. С. 154-155 (0,03 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено дії принципу 

верховенства права в регулюванні екологічних суспільних відносин. 

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 роз’яснення на запит Харківської обласної ради від 29.03.2017 р. за 

№ 01-38/753 з приводу незаконних вирубок, знищення та пошкодження дерев у 

полезахисних лісових смугах. 

 2. Надано роз’яснення на запит Представника Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини від 19.04.2017 р. за № 8.2.1/7-К284218.17-5/22-88 з 

питань, які стосуються невідповідності дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування чинному земельному законодавству України. 

 3. Надано роз’яснення на запит Харківської обласної ради від 27.10.2017 р. 

за № 01-44/2462  щодо існування організаційно-правових та економічних моделей в 

світі та в Україні, що дозволяють відстеження та моніторинг обігу природних 

ресурсів з метою їх максимального та раціонального використання. 

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: 8  

1. Міжнародна наукова конференція «Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», м. Харків,  18 

травня 2017 року. 



2. ХІІІ Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів «Філософія і 

право», м. Харків,  24 травня 2017 року. 

3. Міжнародний Конгрес, присвячений 20-річчю Національного університету 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 2-4 червня 2017 року. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення 

органічного землеробства», м. Харків, 29 вересня 2017 року. 

5. Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі», м. Харків, 3-6 жовтня 2017 року. 

6. Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових 

реформ в Україні», м. Харків, 23 жовтня 2017 року. 

7. Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання), м. Харків, 27 жовтня 

2017 року. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

розвитку права держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів», м. Дніпро, 

24 листопада 2017 року. 

 Всеукраїнські: 9 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права», присвячена пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. 

Харків, 20 квітня 2017 року.  

2. VІІI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Актуальні 

питання кримінального процесу очима молодих дослідників», м. Харків,  17 травня 

2017 року. 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ Харківські політологічні 

читання), м. Харків,  16 червня 2017 року. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення 25-

річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р. 

5. Всеукраїнський круглий стіл «Децентралізація влади як чинник розвитку 

аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права», м. 

Київ, 22 вересня 2017 р. 

6. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Національна безпека 

України: актуальні проблеми правового забезпечення»,  м. Дніпро, 27 жовтня 2017 

р.  

7. Науково-практична конференція «Євроатлантична інтеграція України: 

свідомий вибір моделі безпеки», м. Харків, 6 листопада 2017 року. 

8. Круглий стіл «Господарсько-правове забезпечення інноваційного 

інвестування: проблеми та пропозиції», м. Харків, 16 листопада 2017 р. 

 9. Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції», м. Харків, 8 грудня 2017 р. 

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

  Монографії: 

  1. Гетьман А. П. Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого 

розвитку України : еколого-правовий аспект. Правове забезпечення економічної 

безпеки України: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків (65 стор., 2 друк. арк.; 



у співавтор. з доц. Анісімовою Г. В., особистий внесок 0,5 друк. арк.) (надано до 

редакції). 

 Навчальні посібники: 

 1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2017. 

С. 28-44; 122-129; 130-146 (Розділи 3; 12; 13) (1,45 друк. арк.). 

 Наукові статті: 

1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Гармонізація законодавства України щодо 

поводження з відходами із законодавством Європейського Союзу. Екологічна 

політика і право. 2017. Т. 41. № 1. С. 48-52. DOI: 10/3233/EPL-170011 (англійською 

мовою, Нідерланди. Журнал індексується наукометричною базою  даних SCOPUS) 

(власні – 0,14 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Екологічне право: роздуми про його витоки та 

перспективи розвитку. Проблеми законності: зб. наукових праць. Х., 2017. Вип. 

137. С. 75-91 (у співавтор. з Зуєвим В. А.)  (власні – 0,6 друк. арк.). 

3. Гетьман А. П. Верховенство права в інституті управління 

природокористуванням та охороною довкілля. Екологічне право України : науково-
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