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Підручник: 1 (1,3 друк. арк.).
Тези наукових доповідей та повідомлень: 8 (1,8 друк. арк.). 
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4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,
підручника,  навчального  посібника,  наукові  статті,  тези  наукових
доповідей та повідомлень та ін.).

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. 234-251; С.
348-359 (1,3 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. Донець О. В. Концепція зеленого зростання як інструмент досягнення

цілей  сталого  розвитку.  Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та
аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах:  матеріали  «круглого  столу,
присвяч.  90-річчю з дня народж. д-ра  юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор.  НАПрН
України В.К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. Ред. А. П. Гетьмана і
М В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 103-106 (0,2 друк. арк.).

2. Донець О. В. Відтворення природних ресурсів та комплексів як засіб
забезпечення права на безпечне довкілля. Еколого-правовий статус людини і
громадянина:  ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів
Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / КНУ імені
Тараса Шевченка, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; за
заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2019.
С. 118-122 (0,2 друк. арк.).

3. Донець О. В. Відновлення природного стану атмосферного повітря як
засіб  забезпечення  права  на  безпечне  довкілля.   Забезпечення  прав  в
аграрних,  земельних,  екологічних  та  природоресурсних  відносинах:  зб.
матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9
червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А.
Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 89-93 (0,3 друк. арк.).

4.  Донець  О.  В.  Актуальні  питання  реформування  правової  системи
України  з  питань  здійснення  державного  моніторингу  у  галузі  охорони
атмосферного повітря.  Актуальні питання реформування правової системи:



зб. матеріалів ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 черв.  2019
р.)  /  уклад.  Л. М. Джурок.  Луцьк: Вежа-Друк,  2019, С. 164-166 (0,3 друк.
арк.).

5. Донець О. В. Актуальні питання правового регулювання відновлення
природного стану атмосферного повітря в Україні.  Особливості правового
регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в
умовах  глобалізації :  зб.  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 р.) / відп.
ред.  Н.  Р.  Кобецька.  Івано-Франківськ:  Прикарпат.  нац.  ун-т  ім.  Василя
Стефаника, 2019. С.47-50 (0,2 друк. арк.).

6.  Донець  О.  В.  Поліваріативність  методик  організації  та  проведення
аудиторної  роботи  зі  студентами  з  орієнтацією на  компетентісний  підхід.
Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку :  зб. тез
доп.  та  повідомлень  ХІІІ  конфер.  Школи  педагогічної  майстерності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Х. 2019.
С. 96-100 (0,2 друк. арк.).

7.  Донець  О.  В.  Заходи правової  охорони родючості  ґрунтів  в  умовах
введення обігу земель сільськогосподарського призначення.  Теоретичні та
практичні проблеми земельної реформи в Україні: зб. тез доп. та повідомлень
круглого столу (м. Харків,  15 листопада 2019 р.);  Національна акад.  прав.
наук України; Наук.-дослід. ін-т прав. забезпечення інноваційного  розвитку
НАПрН України; Центр інновацій та підтримки підприємництва НЮУ імені
Ярослава  Мудрого.  2019.  URL:   http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E
%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82. (0,3 друк. арк.).

8.  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:  матер.
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (29  листопада  2019  р.,  м.
Київ).  Наук.  ред.  В.  А.  Устименко.  Київ:  НАН  України.  Ін-т  економіко-
правових  досліджень,  2019.  С.71-75  (у  співавторстві  з  Г.  В.  Анісімовою,
особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Великомасштабні  та  глобальні  небезпеки  несприятливого  впливу
довкілля  на  здоров’я  людини  охоплюють  зміну  клімату,  руйнування
стратосферного озону, зміни в гідрологічних системах і запасах прісної води,
втрату  біологічного  різноманіття,  деградацію  земель,  а  також
перенапруження систем, які виробляють харчові продукти тощо. Для оцінки
розмірів  і  типу  такого  впливу  на  здоров’я  людини  необхідно  нове
перспективне бачення, що фокусується на екосистемах та на визнанні того
факту,  що забезпечення  гідного  рівня життя  та  здоров’я  людини значною
мірою  залежить  від  збереження  стійкості  і  функціонування  біосферних
систем,  біологічного  різноманіття  навколишнього  середовища,  «чистоти
довкілля»,  якості  глобальної  та  місцевих  екосистем,  а  також  окремих
природних  ресурсів  і  комплексів.  У  зв’язку  із  чим,  особливої  уваги
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заслуговує питання правового забезпечення відтворення природних ресурсів
та  комплексів,  яке  виступає  засобом  забезпечення  права  на  безпечне
довкілля. Нині на теренах України загальні вимоги до відтворення природних
ресурсів  та  комплексів  знаходимо  в  усіх  основних  природоресурсних
законодавчих актах, причому формування таких вимог розпочалося ще в 90-х
роках  ХХ  ст.  Разом  із  тим,  єдиного  підходу  до  розуміння  сутності
відтворення природних ресурсів та комплексів так і  не сформовано, а ні в
правовому  полі  України,  а  ні  в  доктрині  екологічного  права.  Особливої
актуальності  при цьому набуває  питання співвідношення таких понять,  як
«відтворення»  та  «відновлення»  природних  ресурсів  та  комплексів,  які
використовуються інколи не тільки з різним смисловим забарвленням, але й
поглинаючи  одне  одного. Прикладів  подібної  неузгодженості  підходів
чинного  законодавства  до  розуміння  та  співвідношення  дефініцій
«відновлення»  та  «відтворення»  можна  навести  багато,  що  свідчить  про
потребу  розроблення  нової  концепції  відтворення  природних  ресурсів  та
комплексів і внесення відповідних змін до чинного законодавства України з
метою усунення дефектів правового регулювання в означеній сфері.

Зроблено висновок, що забруднення атмосферного повітря є однією з
найгостріших  екологічних  проблем  сьогодення,  що  склалася  на  теренах
нашої держави. Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень
забруднення  атмосферного  повітря  великих  міст  і  промислових  регіонів
залишається  стабільно  високим.  Узагальнено  Україна  посіла  105  місце  за
категорією «Якість повітря» Індексу екологічної ефективності, а  звіт ВООЗ
«Ambient air pollution:  A global assessment of exposure and burden of disease»
2016 року наводить цифру у 54 507 смертей від брудного повітря в Україні у
2012  році. У  зв’язку  із  чим,  для  перед  Україною  постала  потреба  у
розробленні  єдиної  Стратегії  відновлення  природного  стану  атмосферного
повітря,  а впровадження в національне законодавство вимог Європейських
директив за сектором «Якість атмосферного повітря» має носити системний
та  комплексний  характер  із  встановленням  нормативів  безпеки  як  для
здоров’я людини (поріг небезпеки), так і для екосистем (критичний рівень).

Нині  існує  нагальна  потреба  у  реформуванні  діючої  системи
моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги повною
мірою  отримувати  оперативну  інформацію  про  концентрації  забруднення
речовин та вживати оперативних заходів реагування.
5. Участь  у  розробці  законопроектів  та  проектів  інших  нормативних

актів.
Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів

не приймалася.
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.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України  не
проводилася.
5.3. 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.

Проведення  узагальнень  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: 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: 5 
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. ХІІІ  конференція  Школи  педагогічної  майстерності  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в
контексті сучасних тенденцій розвитку», м. Харків, 18 березня 2019 р.

3. 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.

4. Круглий стіл: «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи
в Україні», м. Харків, 15 листопада 2019 р.

5. 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.

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. 234-251; С.
348-359 (1,3 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. Донець О. В. Концепція зеленого зростання як інструмент досягнення

цілей  сталого  розвитку.  Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та
аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах:  матеріали  «круглого  столу,
присвяч.  90-річчю з дня народж. д-ра  юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор.  НАПрН
України В.К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. Ред. А. П. Гетьмана і
М В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 103-106 (0,2 друк. арк.).

2. Донець О. В. Відтворення природних ресурсів та комплексів як засіб
забезпечення права на безпечне довкілля. Еколого-правовий статус людини і
громадянина:  ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів
Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / КНУ імені
Тараса Шевченка, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; за
заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2019.
С. 118-122 (0,2 друк. арк.).

3. Донець О. В. Відновлення природного стану атмосферного повітря як
засіб  забезпечення  права  на  безпечне  довкілля.   Забезпечення  прав  в
аграрних,  земельних,  екологічних  та  природоресурсних  відносинах:  зб.
матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9
червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А.
Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 89-93 (0,3 друк. арк.).



4.  Донець  О.  В.  Актуальні  питання  реформування  правової  системи
України  з  питань  здійснення  державного  моніторингу  у  галузі  охорони
атмосферного повітря.  Актуальні питання реформування правової системи:
зб. матеріалів ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 черв.  2019
р.)  /  уклад.  Л. М. Джурок.  Луцьк: Вежа-Друк,  2019, С. 164-166 (0,3 друк.
арк.).

5. Донець О. В. Актуальні питання правового регулювання відновлення
природного стану атмосферного повітря в Україні.  Особливості правового
регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в
умовах  глобалізації :  зб.  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 р.) / відп.
ред.  Н.  Р.  Кобецька.  Івано-Франківськ:  Прикарпат.  нац.  ун-т  ім.  Василя
Стефаника, 2019. С.47-50 (0,2 друк. арк.).

6.  Донець  О.  В.  Поліваріативність  методик  організації  та  проведення
аудиторної  роботи  зі  студентами  з  орієнтацією на  компетентісний  підхід.
Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку :  зб. тез
доп.  та  повідомлень  ХІІІ  конфер.  Школи  педагогічної  майстерності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Х. 2019.
С. 96-100 (0,2 друк. арк.).

7.  Донець  О.  В.  Заходи правової  охорони родючості  ґрунтів  в  умовах
введення обігу земель сільськогосподарського призначення.  Теоретичні та
практичні проблеми земельної реформи в Україні: зб. тез доп. та повідомлень
круглого столу (м. Харків,  15 листопада 2019 р.);  Національна акад.  прав.
наук України; Наук.-дослід. ін-т прав. забезпечення інноваційного  розвитку
НАПрН України; Центр інновацій та підтримки підприємництва НЮУ імені
Ярослава  Мудрого.  2019.  URL:   http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E
%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82. (0,3 друк. арк.).

8.  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:  матер.
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (29  листопада  2019  р.,  м.
Київ).  Наук.  ред.  В.  А.  Устименко.  Київ:  НАН  України.  Ін-т  економіко-
правових  досліджень,  2019.  С.71-75  (у  співавторстві  з  Г.  В.  Анісімовою,
особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.).
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних
базах 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. 

Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні.
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

Не є членом редакційної колегії.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.

http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82


Не є членом спеціалізованих вчених рад.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Опонентом дисертаційних захистів не був.
13.  Підготовка  відгуків  на  дисертації  (рецензії),  автореферати  окремо
докторські, окремо кандидатські.

Підготовка  рецензії  на  рукопис  монографії  доц.  Анісімової  Г.  В.
«Теоретичні  засади  розвитку  екологічного  законодавства  в  контексті
природно-правової доктрини», представленої на здобуття наукового ступеня
доктора 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  Науково-дослідного  інституту
правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.

Нагороди чи відзнаки не отримувала.

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри
(протокол № 4  від 5 грудня 2019 р.).

Звіт склав                                                                            О. В. Донець



Додаток 1

№ з/
п

Назва виду роботи
Норма
часу

7
Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова та ін.];
за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право. 2019. С. 234-251; С. 435-449 (1,3 друк. арк.).
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1.  Донець  О.  В.  Концепція  зеленого  зростання  як  інструмент  досягнення  цілей
сталого  розвитку.  Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та  аграрного
законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу, присвяч. 90-річчю з дня
народж.  д-ра  юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор.  НАПрН України  В.К.  Попова (Харків,  1
берез. 2019 р.) / за заг. Ред. А. П. Гетьмана і М В. Шульги. Харків: Право, 2019. С.
103-106 (0,2 друк. арк.).
2.  Донець  О.  В.  Відновлення  природного  стану  атмосферного  повітря  як  засіб
забезпечення права на безпечне довкілля.  Забезпечення прав в аграрних, земельних,
екологічних  та  природоресурсних  відносинах:  зб.  матеріалів  Четвертого  зібрання
фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц.
Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 89-93 (0,3
друк. арк.).
3.  Донець  О.  В.  Поліваріативність  методик  організації  та  проведення  аудиторної
роботи зі студентами з орієнтацією на компетентісний підхід. Вища юридична освіта
в контексті сучасних тенденцій розвитку : зб. тез доп. та повідомлень ХІІІ конфер.
Школи  педагогічної  майстерності  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого. Х. 2019. С. 96-100 (0,2 друк. арк.).
4. Донець О. В. Заходи правової охорони родючості ґрунтів в умовах введення обігу
земель  сільськогосподарського  призначення.  Теоретичні  та  практичні  проблеми
земельної реформи в Україні: зб. тез доп. та повідомлень круглого столу (м. Харків,
15 листопада 2019 р.); Національна акад. прав. наук України; Наук.-дослід. ін-т прав.
забезпечення  інноваційного   розвитку  НАПрН  України;  Центр  інновацій  та
підтримки  підприємництва  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого.  2019.  URL:
http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82. (0,3 друк. арк.).  

160

15 1. Донець О. В. Відтворення природних ресурсів та комплексів як засіб забезпечення
права  на  безпечне  довкілля.  Еколого-правовий  статус  людини  і  громадянина:
ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів  Міжн.  наук.-практ.
конференції  (м.  Київ,  31  травня  2019  року)  /  КНУ  імені  Тараса  Шевченка,  Ін-т
держави і  права ім. В. М. Корецького НАН України;  за заг.  ред. Краснової М. В.,
Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2019. С. 118-122 (0,2 друк. арк.).
2. Донець О. В. Актуальні питання реформування правової системи України з питань
здійснення  державного  моніторингу  у  галузі  охорони  атмосферного  повітря.
Актуальні  питання  реформування  правової  системи:  зб.  матеріалів  ХVI  Міжнар.
наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) / уклад. Л. М. Джурок. Луцьк: Вежа-
Друк, 2019, С. 164-166 (0,3 друк. арк.).
3. Донець О. В. Актуальні питання правового регулювання відновлення природного
стану  атмосферного  повітря  в  Україні.  Особливості  правового  регулювання
екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації :
зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ –
м.  Яремче,  20-22  вересня  2019  р.)  /  відп.  ред.  Н.  Р.  Кобецька.  Івано-Франківськ:
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С.47-50 (0,2 друк. арк.).
4.  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:  матер. Всеукраїнської науково-
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практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ). Наук. ред. В. А. Устименко.
Київ:  НАН  України.  Ін-т  економіко-правових  досліджень,  2019.  С.71-75  (у
співавторстві з Г. В. Анісімовою, особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.).

16
Рецензування монографії Анісімової Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного
законодавства в контексті природно-правової доктрини: монографія. Харків: Право,
2019. 672 с. 
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