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А. П. Гетьман

БАЛЮ́К Галина Іванівна (15 ве-
рес. 1951, с-ще Веселе Савинського 
(тепер – Балаклійського) р-ну Харків-
ської обл.) – чл.-кор. НАПрН України.

У 1975 за-
кінчила з від-
знакою Київ. 
д е р ж .  у н - т 
ім. Т. Г. Шев-
ченка (тепер – 
Київ. нац. ун-т 
і м .  Т а р а с а 
Шевченка) за 
спеціальністю 
«Правознав-
ство». Протя-
гом 1975–80 працювала зав. заг. відділу, 
секретарем Подільської районної ради 
м. Києва. З 1985 до 1987 – викладач, 
ст. викладач каф. радянського права Ін-
ту підвищення кваліфікації керівних 
працівників і спеціалістів комунального 
госп-ва (м. Київ). З 1987 і до сьогодні 
працює в Київ. нац. ун-ті ім. Тараса 
Шевченка: спочатку доц., потім проф. 
каф. екол. права.

У 1987 захистила дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. н. на тему: 
«Взаимосвязь правовой культуры и со-
циалистической демократии» (спеціаль-
ність 12.00.01), у 1991 присвоєно вчене 
звання доц. У 2000 захистила дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра юрид. н. на 
тему: «Проблеми формування та ста-
новлення ядерного права України» (спе-
ціальності 12.00.01 та 12.00.06). Вчене 
звання проф. присвоєно у 2002. Обрана 
чл.-кор. АПрН України (тепер – НАПрН 
України) у 2009.

Осн. напрями наук. діяльності – те-
орія держави і права; екол., ядерне, 
цив. та госп. право, міжнар. публічне 
і прив. право, арбітраж, міжнар. ко-
мерційний арбітраж. Опублікувала 
понад 300 наук. праць, серед яких: 
«Ядерне право України: стан та пер-
спективи розвитку. Правові аспекти 
радіоекології» (1996); «Правові аспек-
ти забезпечення ядерної та радіацій-
ної безпеки в Україні» (1997); «Еколо-
гічне право. Повний академічний 
курс. Особлива частина» (2001, у спів-
авт.); «Екологічне право України. Ака-
демічний курс» (2005, у співавт.); 
«Екологічне право України: загальна 
та особлива частини: курс лекцій 
в схемах» (2006), «Екологічне право 
України. Академічний курс» (2008, 
у співавт.); «Земельне право України» 
(2008, у співавт.).

Брала участь у розробленні ряду за-
конопроектів: Положення про паспор-
тизацію та обстеження хвостосховищ 
(1996), проекту постанови КМУ «Про 
затвердження положення про порядок 
проведення і склад експертизи матеріа-
лів щодо зміни меж радіаційно забруд-
нених земель» (2002), проектів ЗУ: 
«Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» (1995), «Про по-
водження з радіоактивними відходами» 
(1995), «Про видобування та переробку 
уранових руд» (1997), «Про дозвільну 

діяльність у сфері використання ядерної 
енергії» (1999), «Про захист людини від 
впливу іонізуючого випромінювання» 
(1999), «Про фізичний захист ядерних 
установок, об’єктів, інших джерел іоні-
зуючого випромінювання» (2000), «Про 
екологічну (природно-технічну) безпе-
ку» (2001), «Про цивільну відповідаль-
ність за ядерну шкоду та її фінансове 
забезпечення» (2001), «Про впорядку-
вання питань, пов’язаних із забезпе-
ченням ядерної безпеки» (2004), «Про 
газ (метан) вугільних родовищ» (2009) 
та ін.

Заслужений юрист України (2011), 
Відмінник освіти України (2003), на-
городжена медалями «За трудову доб-
лесть», «В пам’ять 1500-річчя м. Ки-
єва», Знаком Ордена «Свята Анна» 
IV ступеня, Грамотою митрополита 
Київського і всієї України Предстоя-
теля Укр. Православної Церкви Бла-
женнійшого Володимира, Грамотою 
Священного синоду Укр. Православ-
ної Церкви «В пам’ять святкування 
1020-річчя хрещення Русі», пам’ятною 
відзнакою МВС України «20 років 
Чорнобильської катастрофи», відзна-
кою ВРУ «20 років НКРЗУ» (2011), 
ювілейною відзнакою «20 років вну-
трішньої безпеки МВС України» 
(2012), Почесною грамотою Київ. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка (2016), ме-
даллю «30 років ліквідації аварії на 
ЧАЕС» (2016), лауреат щорічного кон-
курсу Святого Володимира на краще 
наук.-практ. вид. в Україні у номінації 
зем. право, екол. право, природоре-
сурсне право, право екол. безпеки 
(2016).
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