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С. 89-113; С. 114-141; С. 377-393; 397-402 (4,5 друк. арк.). 

 Наукові статті: 
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Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking 

Supervision. Economic Studies. 2019. № 1. P. 56–71. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752937. Стаття індексована у 

Scopus (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Глібко С. В., Внукова Н. 
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2. Anisimova H. V.,Shestopal S. S., Mamychev A. Yu., Razuvaev N. V., 
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thought. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 140-150. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art16.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Шестопал С. С., 

Мамичев О. Ю., Раззуваєв Н. В., Любашиц В. Я. Єдність та різноманіття 



визначень «держави» у політико-правовій думці. Науковий електронний 
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Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Блохіна Н. А., Кравченко А. Г., Данільян 

О. Г., Мамичев О. Ю., Анісімова Г. В. Політико-правові моделі 

трансформації інституту держави у XXI ст.  Науковий електронний журнал 

наук про людину. 2018. № 14. С. 55-64). 
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проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 

умовах, присвяченої 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. 

НАПрН України В. К. Попова: матеріали круглого столу (м. Харків, 1 березня 

2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 

83–88 (0,3 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Оцінка впливу на довкілля як складова нормативно-

інституційного забезпечення господарської діяльності в інноваційному 

суспільстві. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві: матеріали Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2019 р.) / 

редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2019. С.13–18 (0,3 друк. арк.).  

3. Анісімова Г. В. Еколого-правові аспекти розвитку регіональної 

інноваційної системи. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення: зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (м. Харків, 5 квітн. 

2019 р.) / редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант. Харків: НДІ 

ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 69–77 (0,3 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В. Перспективи законодавчого забезпечення екологічних 

прав суб’єктів в контексті державної екологічної політики. Еколого-правовий 

статус людини і громадянина в України та світі: ретроспективний та 

перспективний погляди: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 31 травн. 2019 р.) / Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв 

А. В. Київ, 2019. С. 72–77 (0,3 друк. арк.). 

5. Анісімова Г. В. Шляхи вдосконалення екологічного законодавства 

України у контексті права й політики Європейського Союзу. Актуальні 

питання реформування правової системи: матеріали XVІ Міжнародної 

науково-практична конференції (м. Луцьк, 14–15 червн. 2019 р.) уклад. Л. М. 

Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 146-147 (0,3 друк. арк.). 

6. Анісімова Г. В., Гетьман А. П. Еколого-правова складова інноваційного 

підприємництва: Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах: матеріали круглого столу 



матеріали ІІ Круглого столу (м. Харків, 17 травн. 2019 р.) / редкол. С. В. 

Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України. Х. 

2019. С. 17-22. (у співавторстві з А. П. Гетьманом, особистий внесок автора – 

0,2 друк. арк.).  

7. Анісімова Г. В. Дотримання екологічних прав та обов’язків громадян в 

контексті формування державної екологічної політики. Четверте зібрання 

фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах»: матеріали зібрання (м. Одеса, 

6-9 черв. 2019 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Харитонова Т. Є., к.ю.н., доц. Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 67-70 (0,2 друк. арк.). 

8. Анісімова Г. В. Правові засади забезпечення сталого розвитку 

природно-ресурсного потенціалу в новій державній екологічній політиці. 

Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 

вересня 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: Прикарпит. 

Нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 126-129 (0,2 друк. арк.). 

9. Анісімова Г. В. Забезпечення оптимізації управлінської діяльності у 

сфері публічних екологічних відносин: законодавчі аспекти. Конституційно-

правові засади адміністративної реформи в Україні: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, співробітників 

ЗВО і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, 

представників громадських організацій, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (м. Сєвєродонецьк, 

24-25 жовтня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 128-

132 (0,2 друк. арк.). 

10. Анісімова Г. В. Сучасні підходи до інституціоналізації правової 

категорії «екологічний інтерес». Екологічний вісник. 2019. № 5. (0,2 друк. 

арк.). 

11. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасний концепт права загального 

природокористування. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: 

теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2019 

р.) / наук. ред. В. А. Устименко. Київ: НАН України. Інститут економіко-

правових досліджень, 2019. С. 71-75 (у співавторстві з О. В. Донець, 

особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В межах запланованої річної науково-дослідницької роботи розглянуті 

проблемні питання установлення нового міжнародного екологічного 

правопорядку й створення єдиного еколого-правового простору – це не лише 

збільшення кількості ратифікованих угод екологічної спрямованості, ухвалених 

нормативно-правових актів як на загальноєвропейському, так і на 

національному рівні, а й, і це головне, забезпечення дієвості й якості 

вітчизняної системи екологічного права й законодавства, які поки що не можна 

визнати досконалими. Як наслідок, владні інституції не виконують власних 



функцій, що унеможливлює сталий розвиток суспільства, реалізацію й захист 

екологічних прав і інтересів, призводить до системних деформацій у сфері 

еколого-правового регулювання суспільних відносин.  

Враховуючи все це, а також цивілізаційні виклики, Україні передусім 

потрібно активізувати правотворення, модернізувати еколого-правову 

доктрину, спираючись на концепти якої будуть переглянуті, оновлені відповідні 

положення науки, державної політики, праворозуміння, а отже, і 

правозастосування. Необхідно здійснити інституціоналізацію складників 

природно-правової доктрини в систему екологічного законодавства, що стає 

визначальною умовою подальшого розвитку державності і оптимізації 

процедури нормотворчості. Підґрунтя для цього мають скласти новітні 

філософсько-правові ідеї, які здатні позитивно вплинути на вдосконалення 

екологічного законодавства (законодавчий екологічний процес). Наголошено, 

що підґрунтям для вибудови та основоположним принципом еколого-правової 

доктрини є системний зв’язок екологічних прав та обов’язків. На підставі 

аналізу концептуальних підходів до права природокористування маємо 

констатувати, що в умовах сьогодення воно є багатофункціональною та 

складною правовою категорією, розглядається в об’єктивному та 

суб’єктивному розумінні, а також як: а) природне, невідчужуване право 

людини; б) система прав та обов’язків суб’єктів, що виникають з приводу 

використання природних ресурсів (які тісно пов’язані з охороною, 

відтворенням природних ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки); в) 

конституційне право громадян; г) правова форма суспільних відносин; ґ) вид 

суспільних еколого-правових відносин (як правило, похідний від права 

власності на природні  об’єкти); д) міжгалузевий правовий інститут; е) 

самостійний об’єкт еколого-правової доктрини; ж) самостійний об’єкт 

дослідження еколого-правової науки; з) напрям державної екологічної 

політики; к) форма суспільного виробництва; л) міжгалузевий законодавчий 

інститут тощо. 

У монографії «Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства 

в контексті природно-правової доктрини» під час написання роботи було 

вирішено проблему, яка має важливе значення для еколого-правової науки і 

практики, а саме: розроблено концептуальні теоретичні засади впливу 

природно-правової доктрини на розвиток екологічного законодавства, права 

й правовідносин, а також окреслено перспективні напрями становлення 

еколого-правової доктрини, визначено особливості її застосування при 

формуванні і вдосконаленні державної екологічної політики й подальшій 

систематизації екологічного законодавства в умовах євроінтеграції. 

Основні наукові результати дисертації мають теоретичне, 

методологічне й практичне значення. Проведене дослідження дозволило 

сформулювати такі висновки і пропозиції, я-то: соціальна зумовленість 

природного права тісно пов’язана з екологізацією законодавства як 

динамічною категорією й процесом, який, у свою чергу, залежить від: 1) 

об’єктивних підстав, як-от екологічна спрямованість міжнародно-правових 

угод, міжнародно-правові традиції, необхідність виконання міжнародних 



екологічних зобов’язань як закономірність створення дієвих правових 

механізмів утвердження і забезпечення екологічних прав людини – головного 

обов’язку держави тощо; 2) суб’єктивних науково-правових підстав, таких як 

висновки і пропозиції, громадська думка, що базується на екологічній 

правосвідомості, культурних і моральних цінностях суспільства та ін.; 

визначено умови законодавчого закріплення певних суспільних екологічних 

відносин: а) історичні (тенденції розвитку еколого-правової науки й 

законодавства), б) соціально-економічні (досягнення певного рівня екологічної 

безпеки господарської діяльності, фінансового забезпечення, заохочення 

екологоефективної та іншої діяльності), в) соціально-психологічні (стан 

суспільної свідомості, розуміння суспільної потреби й доцільності збереження 

навколишнього середовища, відповідність рівня підготовленості населення 

законодавчому закріпленню вихідних положень природного права); 

г) екологічні, д) політичні, е) ідеологічні, є) соціально-юридичні (доцільність і 

необхідність інституціоналізації певних суспільних відносин з урахуванням 

вищевказаних чинників) тощо;  вивчення поглядів учених дало змогу довести 

виваженість концепту про те, що в екологічних відносинах природно-правова 

доктрина, впливаючи на еколого-правову науку та доктрину як галузеву, має 

подвійний прояв. По-перше, з позицій природно-правової доктрини 

визначаються найвищі соціальні цінності, формуються екологічна ідеологія й 

етика як різновиди соціальних і правових інститутів; створюються нові підгалузі, 

інститути, субінститути, норми екологічного законодавства і права, винаходяться 

засоби оптимізації юридичної техніки й методології тлумачення норм (впливає 

на процеси становлення права та його реалізацію). По-друге, доктринальна 

складова проведення екологічної правової політики присутня у проектах і самих 

нормативно-правових актах, що позначається на плануванні, законотворчості, 

зорієнтованих на оптимізацію чинного законодавства, усунення недоліків, 

колізій і прогалин у праві, а це сприяє розширенню сфер правової регламентації 

суспільних екологічних відносин. Також надано визначення поняття «система 

екологічного законодавства» тощо. 

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 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 проводилося для підготовки наукових 

публікацій у виданнях Scopus та проведення власного монографічного 

дослідження. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

У підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів участі не приймала. 

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. 

 Участь у підготовці відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян не приймалася. 

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: 3 

1.  XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи», м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р. 

2.  Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-правовий 

статус людини і громадянина в України та світі: ретроспективний та 

перспективний погляди», м. Київ, 31 травня 2019 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція: «Четверте зібрання 

фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах», м. Одеса, 6-9 червня 2019 

року. 

Всеукраїнські: 7 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних умовах», присвячений 90-річчю з дня 

народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова, м. 

Харків, 1 березня 2019 р. 

2. Інтернет-конференція «Сучасні проблеми розвитку права та 

економіки в інноваційному суспільстві», НДІ ПЗІР, м. Харків, 26 лютого 

2019 р.  



3. Круглий стіл «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та 

шляхи вирішення», НДІ ПЗІР, м. Харків, 05 квітня 2019 р. 

4. Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах», м. Харків, 17 травня 2017 р. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 

відносин в умовах глобалізації», м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 2-22 

вересня 2019 р.  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституційно-

правові засади адміністративної реформи в Україні: до 100-річчя СНУ ім. В. 

Даля», м. Сєвєродонецьк, 24-25 жовтня 2019 р. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єкти 

екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в 

умовах сталого розвитку», м. Київ, 29 листопада 2019 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Монографії: 

1. Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства 

в контексті природно-правової доктрини: монографія. Харків: Право, 2019. 

672 с. (42 друк. арк.). 

 Підручник: 

 1. Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. 

Соколова та ін.]; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право. 2019. С. 12-22; 23-35; 

С. 89-113; С. 114-141; С. 377-393; 397-402 (4,5 друк. арк.). 

 Наукові статті: 

1. Hanna V. Anisimova,  Serhii V. Hlibko, Nataliya Vnukova, Daria D. 

Hontar, Anna N. Liubchych. Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s 

Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking 

Supervision. Economic Studies. 2019. № 1. P. 56–71. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752937. Стаття індексована у 

Scopus (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Глібко С. В., Внукова Н. 

М., Гонтар Д. Д., Любчич А. М. Ризико-орієнтований підхід до визначення 

розміру капіталу банку відповідно до вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду. Економічні дослідження. 2019. № 1. С. 56–71).  

2. Anisimova H. V.,Shestopal S. S., Mamychev A. Yu., Razuvaev N. V., 

Lyubashits V. Ya., Unity and diversity in «state» as a concept in political-legal 

thought. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 140-150. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art16.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Шестопал С. С., 

Мамичев О. Ю., Раззуваєв Н. В., Любашиц В. Я. Єдність та різноманіття 

визначень «держави» у політико-правовій думці. Науковий електронний 

журнал наук про людину. 2018. № 14. С. 140-150). 

3. Blochina N. A., Kravchenko A. G., Danilyan O. G., Mamychev A. Yu. 

Anisimova H. V. Рolitical and legal models of institute transformation in the 21st 



century. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 55–64. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art7.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Блохіна Н. А., Кравченко А. Г., Данільян 

О. Г., Мамичев О. Ю., Анісімова Г. В. Політико-правові моделі 

трансформації інституту держави у XXI ст.  Науковий електронний журнал 

наук про людину. 2018. № 14. С. 55-64). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Розвиток концептуальних положень екологічного права 

в роботах В. К. Попова – науковця, вчителя й наставника. Актуальні 

проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 

умовах, присвяченої 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. 

НАПрН України В. К. Попова: матеріали круглого столу (м. Харків, 1 березня 

2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 

83–88 (0,3 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Оцінка впливу на довкілля як складова нормативно-

інституційного забезпечення господарської діяльності в інноваційному 

суспільстві. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві: матеріали Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2019 р.) / 

редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2019. С.13–18 (0,3 друк. арк.).  

3. Анісімова Г. В. Еколого-правові аспекти розвитку регіональної 

інноваційної системи. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення: зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (м. Харків, 5 квітн. 

2019 р.) / редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант. Харків: НДІ 

ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 69–77 (0,3 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В. Перспективи законодавчого забезпечення екологічних 

прав суб’єктів в контексті державної екологічної політики. Еколого-правовий 

статус людини і громадянина в України та світі: ретроспективний та 

перспективний погляди: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 31 травн. 2019 р.) / Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв 

А. В. Київ, 2019. С. 72–77 (0,3 друк. арк.). 

5. Анісімова Г. В. Шляхи вдосконалення екологічного законодавства 

України у контексті права й політики Європейського Союзу. Актуальні 

питання реформування правової системи: матеріали XVІ Міжнародної 

науково-практична конференції (м. Луцьк, 14–15 червн. 2019 р.) уклад. Л. М. 

Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 146-147 (0,3 друк. арк.). 

6. Анісімова Г. В., Гетьман А. П. Еколого-правова складова інноваційного 

підприємництва: Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах: матеріали круглого столу 

матеріали ІІ Круглого столу (м. Харків, 17 травн. 2019 р.) / редкол. С. В. 

Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України. Х. 

2019. С. 17-22. (у співавторстві з А. П. Гетьманом, особистий внесок автора – 

0,2 друк. арк.).  



7. Анісімова Г. В. Дотримання екологічних прав та обов’язків громадян в 

контексті формування державної екологічної політики. Четверте зібрання 

фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах»: матеріали зібрання (м. Одеса, 

6-9 черв. 2019 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Харитонова Т. Є., к.ю.н., доц. Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 67-70 (0,2 друк. арк.). 

8. Анісімова Г. В. Правові засади забезпечення сталого розвитку 

природно-ресурсного потенціалу в новій державній екологічній політиці. 

Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 

вересня 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: Прикарпит. 

Нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 126-129 (0,2 друк. арк.). 

9. Анісімова Г. В. Забезпечення оптимізації управлінської діяльності у 

сфері публічних екологічних відносин: законодавчі аспекти. Конституційно-

правові засади адміністративної реформи в Україні: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, співробітників 

ЗВО і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, 

представників громадських організацій, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (м. Сєвєродонецьк, 

24-25 жовтня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 128-

132 (0,2 друк. арк.). 

10. Анісімова Г. В. Сучасні підходи до інституціоналізації правової 

категорії «екологічний інтерес». Екологічний вісник. 2019. № 5. (0,2 друк. 

арк.). 

11. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасний концепт права загального 

природокористування. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: 

теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2019 

р.) / наук. ред. В. А. Устименко. Київ: НАН України. Інститут економіко-

правових досліджень, 2019. С. 71-75 (у співавторстві з О. В. Донець, 

особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Hanna V. Anisimova,  Serhii V. Hlibko, Nataliya Vnukova, Daria D. 

Hontar, Anna N. Liubchych. Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s 

Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking 

Supervision. Economic Studies. 2019. № 1. P. 56–71. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752937. Стаття індексована у 

Scopus (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Глібко С. В., Внукова Н. 

М., Гонтар Д. Д., Любчич А. М. Ризико-орієнтований підхід до визначення 

розміру капіталу банку відповідно до вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду. Економічні дослідження. 2019. № 1. С. 56–71).  

2. Anisimova H. V.,Shestopal S. S., Mamychev A. Yu., Razuvaev N. V., 

Lyubashits V. Ya., Unity and diversity in «state» as a concept in political-legal 



thought. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 140-150. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art16.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Шестопал С. С., 

Мамичев О. Ю., Раззуваєв Н. В., Любашиц В. Я. Єдність та різноманіття 

визначень «держави» у політико-правовій думці. Науковий електронний 

журнал наук про людину. 2018. № 14. С. 140-150). 

3. Blochina N. A., Kravchenko A. G., Danilyan O. G., Mamychev A. Yu. 

Anisimova H. V. Рolitical and legal models of institute transformation in the 21st 

century. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 55–64. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art7.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Блохіна Н. А., Кравченко А. Г., Данільян 

О. Г., Мамичев О. Ю., Анісімова Г. В. Політико-правові моделі 

трансформації інституту держави у XXI ст.  Науковий електронний журнал 

наук про людину. 2018. № 14. С. 55-64). 

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

наукометричних базах. Публікації у інших науко метричних базах відсутні. 

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

1. Член редакційної колегії електронного фахового журналу «Теорія і 

практика правознавства». 

2. Заступник головного редактора електронного фахового журналу 

«Право та інноваційне суспільство». 

3. Заступник головного редактора фахового журналу «Право та 

інновації». 

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. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Левіної Галини Миколаївни 

«Правова охорона та використання рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин», 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 був. 

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 НДІ ПЗІР НАПрН України. 



18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Подяка за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок в розвиток науки і освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, відданість справі та з нагоди Дня науки 

від Голови Харківської обласної ради. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 5 грудня 2019 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                            Г. В. Анісімова 
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