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А. П. Гетьман.
ПОПÓВ Василь Костянтинович 

[23 січ. 1929, с. Малі Кулики Моршан-
ського р-ну Тамбовської обл. (РФ) – 
13 лют. 2010, м. Харків] – чл.-кор. 
НАПрН України.

Учасник Другої світ. війни (робота 
в тилу). У 1949–56 проходив службу 
в лавах Радянської Армії.

У 1960 закінчив Саратовський юрид. 
ін-т за спеціальністю «Правознавство». 
У 1969 захистив кандидатську дис. 
«Правові питання механізації колгосп-
ного виробництва», у 1983 – докторську 
дис. «Цивільно-правові форми реаліза-
ції матеріальних інтересів в агропро-
мисловому комплексі СРСР». У 1985 
присвоєно вчене звання проф.

З 1961 до 
1968 працював 
головою Грай-
воронського 
районного на-
родного суду, 
а потім – чле-
ном Бєлгород-
ського облас-
ного суду. Од-
ночасно був 
а с п і р а н т о м 
у Харківському юрид. ін-ті, де з 1968 
пройшов шлях від асистента до проф. 
З 1979 – зав. каф. екол. права Харків-
ського юрид. ін-ту (тепер – Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого). З 1995 – 
акад. Укр. екол. академії наук. З 1996 – 
чл.-кор. АПрН України (тепер – НАПрН 
України).

Головні напрями його наук. дослі-
джень – теорет. проблеми здійснення, 
реалізації і захисту екол. інтересів гро-
мадян і юрид. осіб.

Підготував 15 канд. та 3-х д-рів 
наук (А. П. Гетьман, М. В. Шульга, 
А. М. Статівка).

Опублікував понад 100 наук. праць, 
у т. ч. монографії «Право і матеріальні 
інтереси в міжгосподарській коопера-
ції» (1983), «Договірні відносини та 
ефективність сільськогосподарського 
виробництва» (1976), «Правове стано-
вище виробничих об’єднань у сільсько-
му господарстві» (1979, у співавт.) та ін.

Був членом Спілки юристів України, 
спеціалізованої вченої ради Нац. юрид. 
ун-ту ім. Ярослава Мудрого, а також 
членом ред. колегії міжвідомчого наук. 
зб. «Проблеми законності».

У 1984 – лауреат Держ. премії Укра-
їни; у 2003 – лауреат Премії ім. Яросла-
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ва Мудрого (номінація «За видатні 
заслуги в галузі підготовки юрид. ка-
дрів»). У 2003 присуджено премію кон-
курсу Фонду юрид. науки акад. права 
В. В. Сташиса (номінація «Юрист – на-
уковий співробітник»). Нагороджений 
нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України».

А. П. Гетьман.


