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А. П. Гетьман.

БОБКÓВА Антоніна Григоріївна 
(3 жовт. 1954, смт Желанне Донецької 
обл.) – дійсний член (акад.) НАПрН 
України.

У 1982 закінчила Харківський 
юрид. ін-т ім. Ф. Е. Дзержинського 
(тепер – Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого) за спеціальністю «Право-
знавство». Трудову діяльність розпо-
чала з 1972, працювала на посадах 
інспектора, ст. інспектора Калінін-
ського районного відділу соц. забез-
печення. З 1981 і до сьогодні працює 
в Донецькому держ. ун-ті (тепер – До-
нецький нац. ун-т), спочатку інспек-
тором відділу кадрів, зав. навч. лабо-
раторії каф. радянського права, ст. ви-
кладачем, доц., з 1996 – зав. каф. госп. 
права екон.-прав. ф-ту.

У 2001 за-
хистила дис. на 
здобуття наук. 
ступеня д-ра 
юрид. н.  на 
тему «Правове 
забезпечення 
рекреаційної 
д і я л ь н о с т і » 
(спеціальнос-
т і  12 .00 .04 , 
12.00.06). Вче-
не звання проф. присвоєно у 2002. 
Обрана чл.-кор. Української екол. акад. 
наук у 1995. Чл.-кор. АПрН України (те-
пер – НАПрН України) у 2009, дійсним 
членом (акад.) – у 2013.

Напрями наук. діяльності – госп., 
екол., зем., агр. право. Опублікувала 
понад 250 наук. праць, серед яких: 
«Правове забезпечення рекреаційної 
діяльності» (2000), «Екологічне право 
України» (2001, у співавт.), «Рекреацій-
не право» (1999, 2000), «Комунальне 
право України» (1999, 2000, 2003, 2004, 
2005, 2012), «Хозяйственное право» 
(2002, у співавт.), «Правовое обеспече-
ние формирования местной политики 
использования рекреационного потен-
циала региона» (2002), «Корпоративне 
право ЄС» (2004, у співавт.), «Біржове 
право» (2005, 2009), «Правове регулю-
вання в процедурі банкрутства» (2006), 
Науково-практичний коментар до Гос-
подарського кодексу України (2008, 
у співавт.), «Правова система України: 
історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: 
«Методологічні засади розвитку еколо-
гічного, земельного, аграрного та гос-
подарського права» (2008 (укр.), 2011 
(рос.), 2013 (англ.), у співавт.); «Право-
вое регулирование хозяйственных отно-
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шений» (2009), «Правова доктрина 
України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проб-
леми екологічного, аграрного та гос-
подарського права» (2013 (укр.), 2017 
(англ.), у співавт.). «Суб’єкти туристич-
ної діяльності» (2013, у співавт.), «Проб-
леми господарського процесуального 
права» (2014, у співавт.), «Проблеми 
господарського законодавства та його 
застосування» (2014, у співавт.), «Проб-
леми права екологічної безпеки» (2016, 
у співавт.) та ін.

Брала участь у розробці ГКУ, ПКУ, 
ЗКУ, законопроектів «Про господарську 
діяльність у сфері рекреації», «Про прі-
оритетний розвиток рекреаційного гос-
подарства в Україні», «Про рекреацій-
ний фонд України», «Про сільське гос-
подарство», «Про питну воду», «Про 
статус міста», «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 
музеї та музейну справу», «Про безпеч-
ність і якість харчових продуктів», 
«Про туризм», «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної по-
літики України на період до 2020 року» 
та ін. Була членом Науково-консульта-
тивної ради при ВГСУ.

Відмінник освіти України (2011), на-
городжена Почесною грамотою МОН 
України (2009), відзначена нагрудним 
знаком МОН України «За наукові та 
освітні досягнення» (2015).
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