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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 1,0 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:  

9. Видавнича діяльність:   

 

монографії всього 1 / 0,2 друк. арк.: 

 Getman A. P., Shchokin Y.V., Hetman Y.A. Content of Human Right to 

Favorable Environment in General International Law. Problems of the environmental 

law theory : collective monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, H.V. Anisimova, Y.A. 
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Hetman, etc. ; edited by Prof. V. Kostytsky. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2020. P. 22-54. 

Видавництво «Liha-Pres» належить до категорії за класифікацією «Research School 

for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment» (SENSE). (Особистий 

внесок – 0,2 друк. арк.).  

 

підручники всього 1 / 0,2 друк. арк.: 

 Загальна теорія права: підручник / [О.В. Петришин, Д. В. Лук’янов, 

С.І. Максимов, В.С. Смородиський та ін.] за ред. О.В. Петришина. – Харків : 

Право, 2020. –  с. 568 (28,5 / 0,2 друк.арк.). 

 

статті всього 3 / 0,6 друк. арк.: 

 Getman A., Hetman Y., Lozo V. Climate Protection Laws: European 

Reality and Ukrainian Prospects / Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers 

/ responsible for the issue O.V. Petryshyn. Kharkiv : Pravo, 2020. – №12. P. 240-252. 

(1,0 / 0,2 друк. арк.).  

 Information security in modern society: Sociocultural aspects / A. P. 

Getman, O. G. Danilyan, A. P. Dzeban, Y. Y. Kalinovsky, Y. A. Hetman // Amazonia 

Investiga. – 2020. – Vol. 9., № 25. – P. 6–14. (1,0 / 0,2 друк. арк.). 

  Trachuk, P., Mykhaylyshyn, U., Dashutin, I., Hubska, O., & Hetman, Y. 

The municipal authorities of Eastern European countries: Financial and economic 

aspects. Amazonia Investiga. – 2020. – Vol.9., №26. – P. 335-340. (1,0 / 0,2 друк. 

арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science:  

 Information security in modern society: Sociocultural aspects / A. P. 

Getman, O. G. Danilyan, A. P. Dzeban, Y. Y. Kalinovsky, Y. A. Hetman // Amazonia 

Investiga. – 2020. – Vol. 9., № 25. – P. 6–14. (1,0 / 0,2 друк. арк.). Включено до 

міжнародної накометричної бази даних SCOPUS. 

 Trachuk, P., Mykhaylyshyn, U., Dashutin, I., Hubska, O., & Hetman, Y. 

The municipal authorities of Eastern European countries: Financial and economic 

aspects. Amazonia Investiga. – 2020. – Vol.9., №26. – P. 335-340. (1,0 / 0,2 друк. 

арк.)Включено до міжнародної накометричної бази даних SCOPUS.   

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

наукометричних базах даних. 

 Getman A., Hetman Y., Lozo V. Climate Protection Laws: European 

Reality and Ukrainian Prospects / Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers 

/ responsible for the issue O.V. Petryshyn. Kharkiv : Pravo, 2020. – №12. P. 240-252. 

(1,0 / 0,2 друк. арк.) (Index Copernicus, Erih Plus,  Google Scholar) 

 

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

1. «Вісник Національної академії правових наук України».  

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

3. Наукове  фахового видання «Наукові записки. Серія: Право». 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

1. Член спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-дослідному 

інституті публічного права. 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 25 червня 2020 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 

в Університеті митної справи та фінансів виступив офіційним опонентом по 

дисертації Шахова Сергія Володимировича «Норми адміністративного права: 

теоретико-правові аспекти ефективності», представленої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 26 червня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 

в Університеті митної справи та фінансів виступив офіційним опонентом по 

дисертації Мельник-Томенко Жанни Миколаївни «Застосування практики 

Європейського Суду з прав людини при тлумаченні загальних принципів 

адміністративного судочинства», представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

 27 червня 2020 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 

в Університеті митної справи та фінансів виступив офіційним опонентом по 

дисертації Коліуша Олега Леонідовича «Корупційні ризики у сфері надання 

адміністративних послуг: адміністративно-правові засади протидії», 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 10 серпня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.142.02 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» виступив офіційним опонентом по дисертації Миколаєць Вікторія 

Анатоліївна «Концептуальні основи зразкових та типових справ у 

адміністративному судочинстві», представленої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

 13 жовтня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 

в Запорізькому національному університеті виступив офіційним опонентом по 

дисертації Іванової Г.С. «Адміністративно-правове регулювання у сфері 

агропромислового комплексу», представленої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 

Докторські:  

1. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Обушенко Н. М. 
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«Теорія та практика систематизації трудового законодавства». 

2. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Білоуса О. В. 

«Поняття та категорії адміністративного судочинства: людиноцентричні та 

аксіологічні аспекти тлумачення». 

3. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Богуцького П. П. 

«Теоретичні основи становлення і розвитку права національної безпеки України».  

4. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Дороніна І. М. 

«Національна безпека України в інформаційну епоху: теоретико-правове 

дослідження». 

5. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Желтобрюх І. Л. 

«Адміністративно-процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві: 

питання теорії та практики».  

6. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Брусакової О.В. 

«Адміністративно-правові засади державного регулювання в галузі авіаційного 

транспорту в Україні».  

 

Кандидатські:  

1. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Вінніка С.О. 

«Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду за 

підприємницькою діяльністю». 

2. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Бондаренко В.Ю. 

««Громадські об’єднання як інститут громадянського суспільства в Україні: 

теоретико-правовий аналіз».  

3.  

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

назву стипендії/премії) 

 —. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями —. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією — . 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі — . 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Нагороджений почесною грамотою Харківської обласної організації 

Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та за 

сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу та 

наполегливість в роботі з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста 

(рішення Ради Харківської обласної організації Союзу Юристів України від 08 

жовтня 2020 року). 

 

 

проф.  Є.А. Гетьман  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  ____________________________________ 


