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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права 

та порівняльного правознавства 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за 2019 рік 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Гетьман Євген Анатолійович.  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: Доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

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

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

опубліковано 0, 5 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. – 

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

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

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

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

нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 

6. Зв’язок з практикою: 

5. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

міжнародні конференції: 

• Круглий стіл  «Актуальні питання міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства» в рамках III Харківського міжнародного юридичного 

форуму, 24 вересня 2019 р., м. Харків; 

• Міжнародна наукова конференція «Вісімнадцяті юридичні читання», 28 жовтня 

2019 року, м. Хмельницький. 

вітчизняні конференції: 

• V-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів 

М.В. Яновського і В.С. Семенова: 70 РОКІВ ЖЕНЕВСЬКИМ КОНВЕНЦІЯМ ПРО 

ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ, 28 листопада 2019 року, м. Харків; 
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• Круглий стіл «Адміністративне право України: сучасний стан та перспективи 

розвитку», 30 травня 2019 року, м. Київ. 

 

9. Видавнича діяльність:   

статті всього 2 / 0,4 друк. арк.: 

 Гетьман Є.А., Гетьман К.О. Адміністративна юстиція Франції та України: 

порівняльно-правовий аналіз. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 

2019. Вип. 1(15). URL: http:// tlaw.nlu.edu.ua/article/view/160565/170002 (0,5/0,3 друк. арк.); 

 Getman, Anatolii P., Getman, Yevhen A., Lozo Viacheslav I. Climate Protection 

Laws: European Reality and Ukrainian Prospects. Environmental Policy and Law, vol. 49, no. 2-

3, pp.190-195, 2019. (0,3/0,1 друк. арк.). 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 1 / 0,1 рук. арк.: 

 Гетьман Є.А. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів 

виконавчої влади України / Є.А. Гетьман // Академія адміністративно-правових наук. 

Матерія існування. По результатам засідання круглого столу: «Адміністративне право 

України Сучасний стан та перспективи розвитку» 30 травня 2019 р. / голова ред. кол. В. 

Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2019. С. 24-26. (0,1 друк. 

арк.).   

 

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

даних Scopus, Web of Science : 

 Getman, Anatolii P., Getman, Yevhen A., Lozo Viacheslav I. Climate Protection 

Laws: European Reality and Ukrainian Prospects. Environmental Policy and Law, vol. 49, no. 2-

3, pp.190-195, 2019. (0,3/0,1 друк. арк.).(Web of Science). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних:  

 Гетьман Є.А., Гетьман К.О. Адміністративна юстиція Франції та України: 

порівняльно-правовий аналіз. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 

2019. Вип. 1(15). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua › article › download. (0,5/0,3 друк. арк.). (Index 

Copernicus).  

 

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

 Наукове фахове видання України «Вісник Національної академії правових наук 

України».  

 Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля». 

 Наукове фахове видання України «Наукові записки. Серія: право».  

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: 

Є членом спеціалізованої вченої ради К.26.503.01 по захисту кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

 Виступив офіційним опонентом по захисту докторської дисертації Щокіна Р.Г. 

на тему: «Публічне адміністрування у галузі освіти». Захист відбувся 26 вересня 2019 року 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом»;  

 Виступив офіційним опонентом по захисту докторської дисертації Кириченко 

Ю.М. на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні». Захист відбувся 27 вересня 2019 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету 

внутрішніх справ;  

 Виступив офіційним опонентом по захисту докторської дисертації Подоляки 

С.А. на тему: «Адміністративно-правове забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури України». Захист відбувся 3 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

 Виступив офіційним опонентом по захисту докторської дисертації Покатаєва 

П.С. на тему: «Адміністративно-правове регулювання сфери благоустрою населених 

пунктів». Захист відбувся 24 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ;  

 Виступив офіційним опонентом по захисту кандидатської дисертації Бойка 

А.В. на тему: «Якість адміністративно-процесуального законодавства: питання теорії та 

практики». Захист відбувся 25 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 

08.893.03 Університету митної справи та фінансів.  

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій:  

 Відгук на автореферат дисертації Данилів С.В. на тему: «Адміністративно-

правові засади присяги у сфері публічної служби»;  

 Відгук на автореферат дисертації Кадникової Г.В. на тему: «Правовий режим 

доступу до публічної інформації : адміністративно-правовий аспект»; 

 Відгук на автореферат дисертації Іванова І. Є. на тему: «Адміністративно-

правові засади провадження в справах про проступки»;  

 Відгук на автореферат дисертації Савельєвої І. В. на тему: «Адміністративно-

правове забезпечення підготовки кадрів Національної поліції України»;  

 Відгук на автореферат дисертації Павла Франкевича на тему: 

«Адміністративно-правові засади функціонування фінансової системи в контексті 

глобалізації та європейської інтеграції: досвід Польщі та можливості його використання в 

Україні»;  

 Відгук на автореферат дисертації Наджафлі Емін Муса огли на тему: 

«Принципи здійснення адвокатської діяльності в України: адміністративно-правовий 

аспект».  

 

Відгуки на автореферати докторських дисертацій:  

 Відгук на автореферат дисертації Дуліби Є. В. на тему: «Фіскальна функція 

держави: адміністративно-правовий аспект»; 

 Відгук на автореферат дисертації Кондратенка В. М. на тему: 

«Адміністративно-правові засоби забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю».  

 

14.  Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом — . 
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15. Співробітництво з закордонними організаціями — . 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією — . 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі — . 

 

18. Відзнаки чи нагороди у звітному році: 

 Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок 

у розвиток вітчизняної науки, значні трудові здобутки, високий рівень професійної 

майстерності та з нагоди Дня науки.  
 

 

 

 

 

проф.  Є.А. Гетьман  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  ____________________________________ 

 
 


