
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 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 (0,5 ст.).  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

—. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: опубліковано 1,95 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ монографії, 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. 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів: 

• Участь у підготовці науково-правового висновку до проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-

технічну експертизу» (реєстр. № 5878 від 01.09.2021). 

• Участь у підготовці пропозицій та зауважень до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо забезпечення захисту 

мовних прав національних меншин (реєстр. № 6015 від 09.09.2021р.). 

 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України —. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України —. 

6. 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  

готував.  

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України —. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам —. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян —. 



 2 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите 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 конференції: 

• V Харківський міжнародний юридичний форум (20-24 вересня 2021 

року, м. Харків). 

 

вітчизняні конференції: 

• Науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень; філософія права» у режимі 

відеоконференції ZOOM (22-23 квітня 2021 року, м. Харків).  

•  «Круглий стіл» на тему: «Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя 

Конституції України)» (27 травня 2021 року, м. Харків).  

 

9. Видавнича діяльність: 

 

монографії всього 1 / 0,6 друк. арк.: 

• Радишевська О.Р., Гетьман Є.А. Європеїзація як вектор розвитку 

адміністративного права України // Правова наука України: сучасний стан, 

виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О.В. Петришин 

(голова редкол.), В.А. Журавель (заст. голови редкол.), Н.С. Кузнєцова (заст. 

голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2021. – 

С. 370-381. (1,2/ 0,6 друк.арк.). 

 

статті всього 3 / 1,15 друк. арк.: 

• Гетьман Є.А., Політанський В.С., Гетьман К.О. Світовий досвід 

впровадження електронних адміністративних послуг // Вісник Національної 

академії правових наук України. – № 1. – 2021. С. 79-88. (1,3/0,5 друк.арк.). 

• Гетьман Є. А., Політанський В. С., Семеніхін І. В. Практика 

впровадження електронних адміністративних послуг в Україні // Вісник 

Національної академії правових наук України. – № 2. – 2021. С. 93-105. (1,3/0,5 

друк.арк.). 

• Лук’янов Д. В., Гетьман Є. А. Множинність правових систем // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 13 : Міжнародне 

приватне право / редкол.: А. С. Довгерт (голова) та ін. Харків : Право,  2021. – 

864 с. C. 483 – 487. (0,3/0,15 друк.арк). 
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тези наукових доповідей і повідомлень всього 1 / 0,2 друк. арк.: 

• Гетьман Є.А. Становлення та розвиток адміністративного 

судочинства в незалежній Україні. Матеріали круглого столу «Історія 

державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці 

незалежності України та 25-річчя Конституції України), м. Харків, 27 травня 

2021 року. – Харків, ФОП Бровын О.В., 2021. – С. 11-13. (0,2 друк.арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science: 

• Гетьман Є.А., Політанський В.С., Гетьман К.О. Світовий досвід 

впровадження електронних адміністративних послуг // Вісник Національної 

академії правових наук України. – № 1. – 2021. С. 79-88. (1,3/0,5 друк.арк.). 

(Scopus).  

• Гетьман Є. А., Політанський В. С., Семеніхін І. В. Практика 

впровадження електронних адміністративних послуг в Україні // Вісник 

Національної академії правових наук України. –  № 2. – 2021. С. 93-105. (1,3/0,5 

друк.арк.). (Scopus).  

 

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

наукометричних базах даних —. 

 

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

1. Наукове фахове видання України «Вісник Національної академії 

правових наук України».  

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

3. 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 дисертації Назарука Сергія 

Леонідовича «Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури 

України та провідних країн Європейського Союзу: порівняльне дослідження», 

подану на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право.  

• Виступив офіційним опонентом по дисертації Колісник Анни 

Сергіївни «Адміністративно-правовий режим забезпечення законності у галузі 

митно-сервісних відносин», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».  
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• Виступив офіційним опонентом по дисертації Іванова Сергія 

Миколайовича «Публічні послуги у сфері міграції та громадянства», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право».  

• Виступив офіційним опонентом по дисертації Федоріщева Сергія 

Сергійовича «Адміністративно-правове регулювання порядку створення та 

діяльності центрів надання адміністративних послуг», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».  

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 

Кандидатські дисертації:  

• Відгук на автореферат дисертації Мартинюк Наталії Миколаївни  

«Публічні послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.  

• Відгук на автореферат дисертації Батманової Вікторії Віталіївни 

«Публічні послуги у сфері соціального захисту населення» поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  

• Відгук на автореферат дисертації Бичкова Ігоря Геннадійовича 

«Місце органів конституційної юрисдикції в механізмі стримувань і противаг 

демократичної правової держави», представленої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень. 

• Відгук на автореферат дисертації Рагуліної Ксенії Анатоліївни 

«Міжнародний договір як джерело права в Україні: загальнотеоретичний 

аспект», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень.  

• Відгук на автореферат дисертації Селіхова Дмитра Анатолійовича 

«Сільськогосподарський кредит на українських землях у 1861-1917 рр.: 

історико-правове дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень.   
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Докторські дисертації:  

• Відгук на автореферат дисертації Смичка Євгена Михайловича 

«Судові доктрини у податковому праві», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

• Відгук на автореферат дисертації Мельника Вадима Івановича на 

тему: «Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи 

економічної безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.  

 

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. 

• Грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським 

народом.  

• Подяка Голови Харківської обласної ради за вагомий особистий у 

становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, захист 

конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста.  

 

 

 

 

 

 

проф.  Гетьман Є.А. 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 

 


