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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

  «Право загального природокористування: науково-теоретичні підходи та 

проблеми законодавчого забезпечення» (1,5 друк. арк.)    

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

 «Право загального природокористування: науково-теоретичні підходи та 

проблеми законодавчого забезпечення». 

Наукові статті – 3 (2 фахових видання, 1 не фахове) (2, 2 друк. арк.);  

Тези наукових доповідей та повідомлень – 6 (1,7 друк. арк.);  

Посібник – 1 (1,4 друк. арк.).  

Всього: 5,3 друк. арк.   

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.).  

Посібник: 

1. Приймалася участь у розробці Робочої програми навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми становлення екологічного, земельного, аграрного права в 

умовах формування сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). – у співавторстві з 

А. П. Гетьманом, А. К. Соколовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 3. 

«Енергетичне право України: еколого-правові аспекти», доц. Г. В. Анісімова, 

виконано одноосібно – 30 стор. – (1,4 друк. арк.). 

Наукові статті 

1. Современные проблемы развития науки экологического права и 

законодательства: междисциплинарный аспект // «Legea si viata» («Закон и 

жизнь»). – 2016. – № 2/2 (290). Февраль. – С. 3-7. (12 стор. – 0,7 друк. арк.). 

Російський індекс наукового цитування «РІНЦ». 

2. Інтеграція природно-правової доктрини до еколого-правової науки, 

доктрини, політики й законодавства: деякі аспекти // Теорія і практика 

правознавства [Ел. ресурс]. – 2016. – № 1. – Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/71672/66676. - Назва з екрана. (1 друк.арк.). 

Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science 

Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals 

Indexing; Російський індекс наукового цитування «РІНЦ». 

3. Екологізація вищої освіти як пріоритетний напрям державної екологічної 

політики: сучасні організаційно-правові аспекти / Г. В. Анісімова, О. В. Донець 

// Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання [Електрон. ресурс] : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 

р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку 

Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 



Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: 

http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index. – Назва з екрана. (стаття у не фаховому 

виданні у співавторстві з Донець О. В. (20 стор.) – виконано одноосібно – 0,5 

друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Вплив природно-правової концепції на розвиток еколого-правової доктрини, 

науки та законодавства: Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної 

науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 5-6 лютого 2016 р. – Х. : Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2016. – С. 52-56 ( 5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

2. Перспективи розвитку еколого-правової доктрини за конституційною 

реформою в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права України: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» 

(Київ, 27 травня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за ред. М. В. Краснової, Т. О. 

Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С.  276-280. ( 6 стор. – 0,3 друк. арк.). 

3. Актуальні проблеми екологізації сталого розвитку України // Актуальні 

питання правової теорії та юридичної практики : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 серпня 2016 р.). – Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2016. – С. 37-40.  (5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

4. Теоретико-правові аспекти наближення екологічного законодавства України 

до вимог ЄС // Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

круглого столу, 28 жовт. 2016 р., м. Дніпро / ред. кол.: В. І. Андрейцев  [та ін.] ; 

Мін-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і 

правників. – Дніпро: НГУ, 2016. – С. 128-134.  (10 стор. –  0,5 друк. арк.). 

5. Теоретико-правові проблеми забезпечення вимог екологічної безпеки 

населення // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-

соціальні, технічні та правові  проблеми) : матер. міжнародн. наук.-практ. 

конференції (м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до редакції, 6 

стор. – 0,3 друк. арк.). 

6. Формування державної екологічної політики в контексті сталого розвитку 

України // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, 

аграрного права в умовах сталого розвитку України: матер. «круглого столу» (м. 

Харків, 2 грудня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. – С. 55-58 (5 стор. – 0,2 друк. 

арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В опублікованих статтях міститься науково-теоретичний аналіз питань, 

пов'язаних із використанням еколого-правової доктрини у правотворчому процесі, 

при розробленні нормативно-правових актів та адаптації їх до європейських 

стандартів. Еколого-правова доктрина розглядається як різновид галузевої правової 

доктрини, її системоутворюючий елемент, теоретико-методологічний фундамент 

правової системи, джерело (форма) екологічного права. Автором досліджувався 

вплив природно-правової доктрини на формування загальнотеоретичних положень 

науки екологічного права, еколого-правової доктрини, еколого-правових відносин, 

визначено напрями та шляхи вдосконалення державної екологічної політики й 



законодавства. Автором також проаналізовані проблеми становлення та 

формування інституту екологічних прав громадян у сучасній національній 

юридичній доктрині та законодавстві з урахуванням природно-правових підходів, 

доведено їх визначальне, пріоритетне місце в загальній системі прав людини; 

наголошено, що еколого-правовій доктрині притаманний системний зв'язок 

екологічних прав та обов’язків, у тому числі й природних. Природні екологічні 

права розглядаються в якості ціннісного орієнтиру для адаптації екологічного 

законодавства, його наближення до міжнародно-правових стандартів.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

 Узагальнення практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Лекції прочитані на курсах підвищення кваліфікації для працівників 

Акціонерної компанії «Харківобленерго» з вищою юридичною освітою. Згідно з 

навчально-методичним планом викладено 6 лекцій (12 академічних годин). Теми: 

«Особливості правового регулювання та законодавчого забезпечення екологічних 

відносин в енергетичній галузі» (6 годин); «Особливості правового режиму 

природних ресурсів, наданих для потреб енергетичної галузі» (6 годин). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
1. Підготовка пропозицій щодо листа колегії Міністерства освіти і науки від 27 

листопада 2015 р. (протокол 10/5-4) «Про екологізацію вищої освіти України з 

метою підготовки фахівців для сталого розвитку». Протокол № 11 засідання 

кафедри екологічного права від 12 лютого 2016 року. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 



 Не є депутатом місцевої ради, не входжу 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: 4 

1. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу 

діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-практична конференція, 

5-6 лютого 2016 р., м. Харків.  

2. Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання: Міжнародна інтернет-конфереція, 25 травня 2016 р., 

м. Харків.  

3. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : Міжнародна 

науково-практична конференція, 12-13 серпня 2016 р., м. Одеса.  

4. Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми 

утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, 

технічні та правові проблеми) : Міжнародна науково-практична конференція, 4-

6 жовтня 2016 р., м. Харків.  

Всеукраїнські: 3 

1. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 

20 років розвитку: «Круглий стіл», 27 травня 2016 р., м. Київ.  

2. Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу: Всеукраїнський науково-практичний 

«круглий стіл», 28 жовтня 2016 р., м. Дніпро. 

3. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, 

аграрного права в умовах сталого розвитку України:  круглий стіл, 2 грудня 2016 

р., м. Харків.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Посібник: 

1. Приймалася участь у розробці Робочої програми навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми становлення екологічного, земельного, аграрного права в 

умовах формування сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). – – у співавторстві з А. П. 

Гетьманом, А. К. Соколовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 3. 

«Енергетичне право України: еколого-правові аспекти», доц. Г. В. Анісімова, 

виконано одноосібно – 30 стор. – (1,4 друк. арк.). 

Наукові статті 

1. Анисимова А. В. Современные проблемы развития науки экологического 

права и законодательства: междисциплинарный аспект / А. В. Анисимова // 

«Legea si viata» («Закон и жизнь»). – 2016. – № 2/2 (290). Февраль. – С. 3-7. (12 

стор. – 0,7 друк. арк.). Російський індекс наукового цитування «РІНЦ». 

2. Анісімова Г. В. Інтеграція природно-правової доктрини до еколого-правової 

науки, доктрини, політики й законодавства: деякі аспекти / Г. В. Анісімова // 

Теорія і практика правознавства [Ел. ресурс]. – 2016. – № 1. – Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/71672/66676. - Назва з екрана. (Google Scholar, 

Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, 



Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; 

Російський індекс наукового цитування «РІНЦ») (1 друк.арк.). 

3. Анісімова Г. В. Екологізація вищої освіти як пріоритетний напрям державної 

екологічної політики: сучасні організаційно-правові аспекти / Г. В. Анісімова, 

О. В. Донець // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової 

освіти та правового виховання [Електрон. ресурс] : міжнар. інтернет-конф., 25 

трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. 

розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. 

Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: 

http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index. – Назва з екрана. (стаття у не фаховому 

виданні у співавторстві з Донець О. В. (20 стор.) – виконано одноосібно – 0,5 

друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Вплив природно-правової концепції на розвиток еколого-правової доктрини, 

науки та законодавства: Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної 

науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 5-6 лютого 2016 р. – Х. : Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2016. – С. 52-56 ( 5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

2. Перспективи розвитку еколого-правової доктрини за конституційною 

реформою в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права України: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» 

(Київ, 27 травня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за ред. М. В. Краснової, Т. О. 

Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С.  276-280. ( 6 стор. – 0,3 друк. арк.). 

3. Актуальні проблеми екологізації сталого розвитку України // Актуальні 

питання правової теорії та юридичної практики : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 серпня 2016 р.). – Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2016. – С. 37-40.  (5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

4. Теоретико-правові аспекти наближення екологічного законодавства України 

до вимог ЄС // Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

круглого столу, 28 жовт. 2016 р., м. Дніпро / ред. кол.: В. І. Андрейцев  [та ін.] ; 

Мін-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і 

правників. – Дніпро: НГУ, 2016. – С. 128-134.  (10 стор. –  0,5 друк. арк.). 

5. Теоретико-правові проблеми забезпечення вимог екологічної безпеки 

населення // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-

соціальні, технічні та правові  проблеми) : матер. міжнародн. наук.-практ. 

конференції (м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до редакції, 6 

стор. – 0,3 друк. арк.). 

6. Формування державної екологічної політики в контексті сталого розвитку 

України // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, 

аграрного права в умовах сталого розвитку України: матер. «круглого столу» (м. 

Харків, 2 грудня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. – С. 55-58 (5 стор. – 0,2 друк. 

арк.). 

 9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та ін. 



Наукові статті: 

1. Анисимова А. В. Современные проблемы развития науки экологического 

права и законодательства: междисциплинарный аспект / А. В. Анисимова // 

«Legea vi viata» («Закон и жизнь»). – 2016. – № 2/2 (290). Февраль. – С. 3-7. (12 

стор. – 0,7 друк. арк.). Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» 

2. Анісімова Г. В. Інтеграція природно-правової доктрини до еколого-правової 

науки, доктрини, політики й законодавства: деякі аспекти / Г. В. Анісімова // 

Теорія і практика правознавства [Ел. ресурс]. – 2016. – № 1. (Google Scholar, 

Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, 

Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; 

Російський індекс наукового цитування «РІНЦ») (1 друк. арк.). 

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

 Член редакційної колегії електронного фахового журналу «Теорія і практика 

правознавства», включеного до переліку наукових фахових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 р.). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 Не був опонентом дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Перчеклій Інесси Миколаївни  на тему: 

«Право власності українського народу на природні ресурси: еколого-правові 

засади», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

2. Відгук на автореферат дисертації Чекавської Яни Олегівни на тему: «Правові 

засади впровадження в Україні систем екологічного менеджменту», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Київ, 

2016 р. 

3. Відгук на автореферат дисертації Кіріна Романа Станіславовича на тему: 

«Кодифікація законодавства про надра»,  поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

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

стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 



Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Почесна грамота Харківського міського голови Г. А. Кернеса до дня 

Університету. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № __ від __ листопада 2016 р. 

 

 

 

Звіт склала                                                                             Г. В. Анісімова  


