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

Колективна монографія: 1 (1,5 друк. арк.) 

Наукові статті: 6 (4 – фахових видання, 2 – не фахових) (4,8 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 7 ( 2,1 друк. арк.) 

Навчальний посібник – 1 (2,6 друк. арк.) 

Всього: 11 друк. арк. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

 Монографії: 

 1. Анісімова Г. В. Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого 

розвитку України : еколого-правовий аспект. Правове забезпечення економічної 

безпеки України: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків (65 стор., 2 друк. арк.; 

у співавтор. з проф. Гетьманом А. П., особистий внесок – 35 стор., 1,5 друк. арк.) 

(надано до редакції). 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : 

Право, 2017. – С. 10-20, 45-58, 158-171, 179-185 (Розділ 1, 4, 15, 17) (2,6 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

1. Anisimova G. V. Genesis of the institution of environmental rights of citizens in 

modern Ukrainian legal doctrine: natural law approach. Право та інноваційне суспільство. 

2017. № 1 (8). С. 26-40 (1 друк. арк.).  

2. Anisimova G. V. Theoretical and legal issues of environmental security support 

in the innovative process in Ukraine. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 70-76 (0,5 

друк. арк.).  

3. Анісімова Г. В. Права людини в контексті забезпечення екологічної 

безпеки: сучасні проблеми. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції: зб. 

наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Том ІІ / ГО 

«Регіонал. Центр наук.-техніч. розвитку», Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. 

Короленко; [укладач: І. В. Бондаренко]. Київ: «Інтерсервіс», 2017. С. 39-46 (0,3 

друк. арк.).  

4.  Анісімова Г. В. Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення права 

загального природокористування в Україні. Теорія і практика правознавства: 

електрон. наук. фахове вид. 2017. Т. 2. № 12 (2017). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/ (2 

друк. арк.). 



5. Гетьман А. П., Анісімова А. В. Деякі еколого-правові аспекти 

забезпечення сталого розвитку України. Право та інновації. – 2017. – № 3 (18). – С. 7-

17. (24 стор., 1 друк. арк., у співавторстві; власні – 0,5 друк. арк.).  

6. Анісімова Г. В. Еколого-правова реформа в Україні: сучасні тенденції і 

перспективи. Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: зб. 

ст. та тез наук. повідомл. за метеріалами міжнар. конф., м. Харків, 23 жовт. 2017 р. / 

редкол. А. П. Гетьман, І. Я. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. Харків: Право, 

2017. С. 10-18. (0,5 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Право громадян на безпечне для життя та здоров’я 

довкілля (еколого-енергетичний аспект). Рівень ефективності та необхідність 

впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: мат. 

міжнародн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4  лютого 2017 р.). Х.: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017.  С. 36-40 (0,3 друк. арк.). 

2.  Анісімова Г. В. Концептуальні основи права природокористування в 

роботах В. Л. Мунтяна. Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України (конференція присвячена пам’яті доктора 

юридичних наук, професора Мунтяна Василя Лук’яновича з нагоди 95-річчя від 

Дня народження): мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2017 р.) / 

Укладачі В. В. Носік [та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці: 

Кондратьєв А. В., 2017. С. 33-38 (0,3 друк. арк.). 

3.  Анісімова Г. В. Проблеми правового забезпечення національної 

екологічної та інноваційної політики. International Scientific Conference 

“Innovative research of legal regulation of public administrtion: Conference 

Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin: Fundacja Instytut Spraw Administracji 

Publicznej. Р. 73-76 (переклад: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання 

публічного адміністрування» (м. Люблін, Польща, 16-17 червня 2017 р.) (0,3 

друк. арк.). 

4.  Анісімова Г. В. Проблеми правового забезпечення національної 

екологічної та продовольчої безпеки. Децентралізація публічного 

адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти: 

проблеми та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. виклад., співробіт. 

ВНЗ і наук. організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників 

громадських організацій, органів держ. влади та органів місц. самовряд., 

підприємств та ін. установ (м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.). 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 194-198 (0,3 друк. арк.). 

5.  Анісімова Г. В. Екологічне законодавство України: проблеми 

кодифікації. Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та 

прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ 

Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. 

Шутака. Харків : Право, 2017. С. 120-124 (0,3 друк. арк.). 

6. Анісімова Г. В. Угода про асоціацію між Україною і Європейським 

Союзом як інструмент правового реформування екологічного законодавства. 

Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного 

права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 

2017 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Х., 2017. С. (0,3 друк. арк.). 



7. Анісімова Г. В. Угода про асоціацію як інструмент правового 

забезпечення адаптації національного законодавства у сфері надання 

екологічних послуг. Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 

розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу: матер. круглого столу (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) – 

Харків: Право, 2017. – С.   (0,3 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. 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. Розглянуті концептуальні 

положення права загального природокористування і надані рекомендації щодо 

модернізації цього інституту екологічного права з урахуванням розвитку системи 

еколого-правових відносин і реформаційних процесів у суспільстві й 

законодавстві, принципів сталого еколого-економічного розвитку держави й 

міжнародного досвіду екологоохоронної діяльності. Автором зроблена спроба 

дослідити вплив природно-правової доктрини на формування загальнотеоретичних 

положень права загального природокористування, визначити напрями 

вдосконалення державної екологічної політики й законодавства в окресленій сфері. 

Досліджено проблеми, пов’язані зі створенням нормативної бази задля виконання, 

дотримання вимог екологічної безпеки в контексті інноваційної діяльності. 

Особливу увагу приділено питанням формування сучасних європейських підходів 

до державної екологічної політики, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності й сталому розвитку нашої країни. Це, насамперед, 

пов’язано з оновленням і встановленням ефективного та дієвого правового 

механізму регулювання відносин у галузі забезпечення екологічної безпеки, 

оптимізацією системи державного управління в екологічній сфері. Здійснено 

спробу сформулювати теоретичні висновки й науково обґрунтувати пропозиції 

щодо вдосконалення чинного екологічного законодавства. 

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 практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 

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: 8   

1. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на 

нормотворчу діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-практична 

конференція, 3-4 лютого 2017 р., м. Харків.  

2. International Scientific Conference “Innovative research of legal regulation 

of public administrtion”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin: Fundacja 

Instytut Spraw Administracji Publicznej. (переклад: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження правового 

регулювання публічного адміністрування» (м. Люблін, Польща, 16-17 червня 

2017 р.). 

3. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції 

України до європейської спільноти: проблеми та перспективи: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Сєверодонецьк, 6-7 жовтня 2017 р. 

4.  Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття 

нормативно-правових актів: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2-3 

листопада 2017 р., м. Київ.  

5. Правові засади ведення органічного землеробства: Міжнародна науково-

практична конференція, 29 вересня 2017 р., м. Харків. 

6. Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 року, м. Харків. (В 

рамках проведення Форуму приймала участь у: 1. Круглий стіл «Відповідальність 



бізнесу у сфері прав людини», 4 жовтня 2017 року, Харків; 2. Круглий стіл-

дискусія по темі: «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як передумова 

доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та спроби впровадження в 

Україні», 4 жовтня 2017 року, м. Харків; 3. Панельна дискусія: Правові засади 

екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних 

стандартів», 6 жовтня 2017 року, м. Харків; Круглий стіл «Реформування 

законодавства у сфері забезпечення продовольчої безпеки: європейські вимоги та 

українські реалії», 6 жовтня 2017 року, м. Харків). 

7.  Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових 

реформ в Україні», м. Харків, 23 жовтня 2017 р. 

8.  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна система та 

інформаційні технології в сучасній науці», м. Харків, 20 жовтня 2017 р. 

 Всеукраїнські: 4  

1. Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права 

України (конференція присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора 

Мунтяна Василя Лук’яновича з нагоди 95-річчя від Дня народження) : 

Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2017 р., м. Київ. 

2. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції : Всеукраїнська 

науково-практична on-line конференція, м. Харків, 21 квітня 2017 р. 

3. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й 

аграрного права в умовах євроінтеграції: круглий стіл, м. Харків, 8 грудня 2017 

р. 

4. Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку 

економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу: 

круглий стіл, м. Харків, 8 грудня 2017 р. 

Тренінги, підвищення кваліфікації: 3 

1. Тренінг Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління при Мінприроди з питань усунення ризиків для здоров’я людей та 

навколишнього середовища від стійких органічних забруднювань, нормативно 

правового забезпечення регулювання СОЗ в України та світі, інвентаризації та 

моніторингу ПХД в рамках міжнародного проекту ГЕФ-ЮНІДО з метою сприяння 

використання Україною міжнародних зобов’язань щодо Стокгольмської конвенції 

про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), м. Харків, 12-13 червня 2017 р. (свідоцтво 

про підвищення кваліфікації реєстраційний № 13/19 від 13 червня 2017 р.). 

2. Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми діяльності суб’єктів 

господарювання за темою: «Спірні фінансові питання декларування майна, доходів 

та видатків і зобов’язань фінансового характеру за антикорупційним 

законодавством у контексті фінансового моніторингу») з підвищення кваліфікації 

адвокатів НДІ ПЗІР НАПрН України (сертифікат про участь у заході № 20 від 2 

березня 2017 р.). 

3. Preliminary training program “Association Agreement: Legal Guideline for 

Ukrainian Lawyers”, 24-th October, 2017 (сertificate. This is to certify that Hanna 

Anisimova has successfully completed the training “Association Agreement: Legal 

Guideline for Ukrainian Lawyers” at Yaroslavl Mudryi National Law University 

(Kharkiv, Ukraine).  

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 
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безпеки України: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків (65 стор., 2 друк. арк.; 

у співавтор. з проф. Гетьманом А. П., особистий внесок – 35 стор., 1,5 друк. арк.) 

(надано до редакції). 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 

2017. – С. 10-20, 45-58, 158-171, 179-185 (Розділ 1, 4, 15, 17) (2,6 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

1. Anisimova G. V. Genesis of the institution of environmental rights of citizens in 

modern Ukrainian legal doctrine: natural law approach. Право та інноваційне суспільство. 

2017. № 1 (8). С. 26-40 (1 друк. арк.).  

2. Anisimova G. V. Theoretical and legal issues of environmental security support 

in the innovative process in Ukraine. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 70-76 (0,5 

друк. арк.).  

2. Анісімова Г. В. Права людини в контексті забезпечення екологічної 

безпеки: сучасні проблеми. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції: зб. 

наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Том ІІ / ГО 

«Регіонал. Центр наук.-техніч. розвитку», Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. 

Короленко; [укладач: І. В. Бондаренко]. Київ: «Інтерсервіс», 2017. С. 39-46 (0, 3 

друк. арк.).  

3.  Анісімова Г. В. Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення права 

загального природокористування в Україні. Теорія і практика правознавства: 

електрон. наук. фахове вид. 2017. Т. 2. № 12 (2017). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/ (2 

друк. арк.). 

4. Гетьман А. П., Анісімова А. В. Деякі еколого-правові аспекти 

забезпечення сталого розвитку України. Право та інновації. – 2017. – № 3 (18). – С. 7-

17. (24 стор., 1 друк. арк., у співавторстві; власні – 0,5 друк. арк.).  

5. Анісімова Г. В. Еколого-правова реформа в Україні: сучасні тенденції і 

перспективи. Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: зб. 

ст. та тез наук. повідомл. за метеріалами міжнар. конф., м. Харків, 23 жовт. 2017 р. / 

редкол. А. П. Гетьман, І. Я. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. Харків: Право, 

2017. С. 10-18. (0,5 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Право громадян на безпечне для життя та здоров’я 

довкілля (еколого-енергетичний аспект). Рівень ефективності та необхідність 

впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: мат. 

міжнародн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4  лютого 2017 р.). Х.: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017.  С. 36-40 (0,3 друк. арк.). 

2.  Анісімова Г. В. Концептуальні основи права природокористування в 

роботах В. Л. Мунтяна. Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України (конференція присвячена пам’яті доктора 

юридичних наук, професора Мунтяна Василя Лук’яновича з нагоди 95-річчя від 

Дня народження): мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2017 р.) / 

Укладачі В. В. Носік [та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці: 

Кондратьєв А. В., 2017. С. 33-38 (0,3 друк. арк.). 



3.  Анісімова Г. В. Проблеми правового забезпечення національної 

екологічної та інноваційної політики. International Scientific Conference 

“Innovative research of legal regulation of public administrtion: Conference 

Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin: Fundacja Instytut Spraw Administracji 

Publicznej. Р. 73-76 (переклад: матеріали Міжнародної науково-практичної 
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кодифікації. Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та 

прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ 

Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. 
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6. Анісімова Г. В. Угода про асоціацію між Україною і Європейським 

Союзом як інструмент правового реформування екологічного законодавства. 

Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного 
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даних Scopus, Web of Science.  

 Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science відсутні. 

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

наукометричних базах.  

  1. Anisimova G. V. Genesis of the institution of environmental rights of citizens in 

modern Ukrainian legal doctrine: natural law approach. Право та інноваційне 
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3. Анісімова Г. В. Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення права 

загального природокористування в Україні. Теорія і практика правознавства: 
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періодика України», «Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 
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Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. 

4. Гетьман А. П., Анісімова А. В. Деякі еколого-правові аспекти 
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Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) 

(США). 

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

1. 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.). 

2. Заступник головного редактора електронного фахового журналу «Право 

та інноваційне суспільство», 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 № 153 (додаток 7) від 14.02.2014 р.); 

3. Заступник головного редактора фахового журналу «Право та інновації», 

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 № 41від 17 січня 2014 р.); 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не була. 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 1. Відгук на автореферат дисертації Данилюк Лесі Романівни на тему 

«Правовий режим мисливських ресурсів в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 

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. 

 Приймала участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових 

наук України. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки, нагороди не отримувала. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 29 листопада 2017 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                                              Г. В. Анісімова 


