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1. Анісімова Ганна Валеріївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Проблеми законодавчого забезпечення права загального 

природокористування» (1,5 друк. арк.).  

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

Монографії:  1 (2 друк. арк.). 

Наукові статті: 4 (3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 3 (0,6 друк. арк.).  

Всього: 5,6 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Монографії: 

1. Anisimova H. V. Impact of environmental law doctrine on the 

development of the state environmental police and laws. Problems of the 

Environmental Law Theory: collective monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, 

H. V. Anisimova, Y. A. Hetman, etc.; edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : 

Liha-Pres, 2020. P. 54-84. (Особистий внесок – 37 стор. - 2 друк. арк.). DOI: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/54-84 Liha-Pres is an international 

publishing house which belongs to the category „C” according to the classification 

of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment 

(SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode: 978966397]. 

Official website – www.sense.nl. 

 Наукові статті: 

1. Anisimova H. V. Public environmental interests: theoretical and legal 

research. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. No. 4–5. Pp. 292–299. 

URL: https://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/49/4-

5?start=10 DOI: 10.3233/EPL-190176 (30 стор. - 1,5 друк. арк.).  Стаття 

проіндексована у Scopus. 

2. Гетьман А., Анісімова Г. Теоретико-методологічні засади формування 

національної доктрини земельного права. Право України, 2020. № 5 С. 29-42.  

(17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. арк.).  

3. Анисимова А. В. Право природопользования в эколого-правовой 

доктрине: теоретико-прикладные аспекты. «Legea si viata» («Закон и 

Жизнь»). 2020. № 8–9. С. 49-54. (10 стор. - 0,5 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екосистемний підхід до відновлення 

(відтворення) природних ресурсів та комплексів як основа сучасного 

концепту формування національної екологічної політики. Екологічне право. 



2020. № 1. C. 7-16. (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Еколого-правова складова обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Актуальні правові проблеми земельних, 

аграрних та екологічних віднросин в умовах сучасної земельної реформи: 

матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травн. 2020 р.) / за 

ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 10-15. (5 стор. 

– 0,2 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Проблеми забезпечення судового захисту 

екологічних прав громадян: сучасний стан. Актуальні проблеми прав людини, 

держави та вітчизняної правової системи: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Дніпро, 3–4 квітн. 2020 р.). Дніпро: ГО «Правовий 

світ», 2020. С. 43–47. (5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В. Особливості і тенденції розвитку вищої юридичної 

освіти в Україні. Scientific and pedagogic internship “Innovative methods for the 

organization of educational process for law students in Ukraine and EU 

countries” : Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin. P. 

13–19. Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів 

юридичної освіти в Україні та країнах ЄС: матеріали науково-педагогічного 

стажування (м. Люблін, Республіка Польща 20 січня – 28 лютого 2020 р.). С. 

13–19. (6 стор. – 0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В межах запланованої річної науково-дослідницької роботи в 

монографії «Вплив еколого-правової доктрини на розвиток державної 

екологічної політики і законодавства» доведено, що нагальним завданням 

сучасної юридичної науки є розроблення цілісної, логічно узгодженої 

національної правової доктрини (і її невід’ємного складника еколого-

правової доктрини) як теоретичної основи нормотворчих процесів, й 

формування єдиного правового простору й її складника еколого-правового 

простору.   

В статті «Теоретико-методологічні засади формування національної 

доктрини земельного права» обґрунтовано, що формування сучасної 

національної доктрини земельного права пов’язано з низкою питань, зокрема й 

теоретико-методологічного характеру. Спираючись на методологічні підходи, 

земельно-правову доктрину розглянуто як галузеву юридичну основу 

земельного права, державної земельної політики, що інституціоналізована в 

земельному законодавстві і є інтегруючою сукупністю юридично-наукових 

трактувань і суджень про право, в межах яких розробляються юридичні форми 

пізнання права і правових явищ, принципи, поняття, терміни та конструкції, 

обґрунтовуються способи, засоби, прийоми сприйняття, розуміння і тлумачення 

його джерел, системи, структури тощо. Метою статті є огляд і впорядкування 

теоретико-методологічних засад формування земельно-правової доктрини, 

окреслення перспективних напрямів становлення та визначення особливостей її 

застосування при вдосконаленні національної політики, зокрема для 



реформування земельних правовідносин, і подальшій систематизації 

земельного законодавства в умовах євроінтеграції і сталого розвитку, а також 

викладення власного бачення даної проблематики. Крім того, завдяки 

комплексному підходу до вивчення зазначеної проблеми доведено, що 

подальша систематизація земельного законодавства має відбуватись на 

підставі опрацювання єдиної наукової доктрини, що сприятиме правильному 

тлумаченню юридичних норм, подоланню суперечностей, колізій і прогалин у 

чинному земельному законодавстві України, а також сформульовано 

пропозиції з удосконалення чинного земельного законодавства та зроблено 

висновок, що ключовим завданням нашої країни в умовах євроінтеграції є 

створення цілісної, логічно узгодженої національної земельно-правової 

доктрини як теоретичної основи нормотворчих процесів і формування 

єдиного правового простору. 

В статті «Право природопользования в эколого-правовой доктрине: 

теоретико-прикладные аспекты» (Молдова) присвячена науково-

теоретичному аналізу концептуальних основ права природокористування. 

Розглянуто вплив еколого-правової доктрини на формування 

загальнотеоретичних положень права природокористування, визначені 

напрями подальшої систематизації екологічного законодавства. 

Аргументовано, що еколого-правова доктрина має стати основою 

модернізації екологічного законодавства, оновлення і гармонізації 

правовідносин в сфері використання природних ресурсів. 

В статті «Екосистемний підхід до відновлення (відтворення) 

природних ресурсів та комплексів як основа сучасного концепту формування 

національної екологічної політики» досліджено приписи національного 

екологічного законодавства у сфері забезпечення відновлення (відтворення) 

природних ресурсів та комплексів, їх охорони й еколого збалансованого 

використання. Визначено напрями формування державної екологічної політики 

в контексті відновлення екологічно забруднених територій, охорони і 

відтворення природних ресурсів, дотримання вимог екологічної безпеки 

населення й територій, збереження біологічного й ландшафтного різноманіття. 

Розглянуто суспільні правовідносини з відновлення (відтворення) природних 

ресурсів та комплексів з позиції екосистемного підходу, запропоновано його 

впровадження при подальшій систематизації екологічного законодавства в 

умовах євроінтеграції і сталого розвитку, а також викладено власне бачення 

шляхів вирішення даної проблеми. У роботі досліджено теоретико-правові 

аспекти правової категорії «природно-ресурсний потенціал України» як основи 

її економічного розвитку, важливий елемент ресурсного потенціалу, динамічна 

категорія, що змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Аргументовано, що пріоритетним напрямом державної політики має бути 

запровадження інноваційної моделі економічного розвитку країни, бо 

конкурентоспроможність держави визначається не лише забезпеченістю 

природними ресурсами, а й ефективністю їх використання в економічному 

секторі й можливістю їх відновлення (відтворення).  



5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у розробці проєкту Указу Президента України «Про внесення 

змін до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» щодо включення 

до нього нового стратегічного напряму «Забезпечення екологічних прав». 

Участь у нараді під головуванням заступниці Міністра з питань європейської 

інтеграції Валерії Коломієць, яка відбувалася 19 червня 2020 року за 

допомогою засобів відеозв'язку (Microsoft Teams). 

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, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України не проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

1.1. 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. 

1.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

У підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів участі не приймала. 

1.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Підготовлено науковий висновок у цивільній справі щодо застосування 

статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у справі про витребування земельної ділянки 

(провадження № 14-91цс20) за зверненням судді Великої Палати Верховного 

Суду Пророка В. В.  (вх. № 125-01-936 від 23.06.20 р.). 

1.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

1.5. 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 брала. 

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: 2 

1.  Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової 

системи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпро, 3-4 квітня 

2020 р. 

2. Scientific and pedagogic internship “Innovative methods for the 

organization of educational process for law students in Ukraine and EU countries”, 

January 20 – February 28, 2020. Lublin. 

Всеукраїнські: 1 

1. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 

відносин в умовах сучасної земельної реформи: Науково-практична 

конференція, м. Харків, 22 травня 2020 р. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Монографії: 

1. Anisimova H. V. Impact of environmental law doctrine on the 

development of the state environmental police and laws. Problems of the 

Environmental Law Theory: collective monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, 

H. V. Anisimova, Y. A. Hetman, etc.; edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : 

Liha-Pres, 2020. P. 54-84. (Особистий внесок – 37 стор. - 2 друк. арк.). DOI: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/54-84 Liha-Pres is an international 

publishing house which belongs to the category „C” according to the classification 

of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment 

(SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode: 978966397]. 

Official website – www.sense.nl. 

 Наукові статті: 

1. Anisimova H. V. Public environmental interests: theoretical and legal 

research. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. No. 4–5. Pp. 292–299. 

URL: https://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/49/4-

5?start=10 DOI: 10.3233/EPL-190176 (30 стор. - 1,5 друк. арк.).  Стаття 

проіндексована у Scopus. 

2. Гетьман А., Анісімова Г. Теоретико-методологічні засади 

формування національної доктрини земельного права. Право України, 2020. 

№ 5 С. 29-42.  (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. арк.).  

3. Анисимова А. В. Право природопользования в эколого-правовой 

доктрине: теоретико-прикладные аспекты. «Legea si viata» («Закон и 

Жизнь»). 2020. № 8–9. С. 49-54. (10 стор. - 0,5 друк. арк.). 



4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екосистемний підхід до відновлення 

(відтворення) природних ресурсів та комплексів як основа сучасного 

концепту формування національної екологічної політики. Екологічне право. 

2020. № 1. C. 7-16. (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 

друк.арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Еколого-правова складова обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Актуальні правові проблеми земельних, 

аграрних та екологічних віднросин в умовах сучасної земельної реформи: 

матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травн. 2020 р.) / за 

ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 10-15. (5 стор. 

– 0,2 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Проблеми забезпечення судового захисту 

екологічних прав громадян: сучасний стан. Актуальні проблеми прав людини, 

держави та вітчизняної правової системи: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Дніпро, 3–4 квітн. 2020 р.). Дніпро: ГО «Правовий 

світ», 2020. С. 43–47. (5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В. Особливості і тенденції розвитку вищої юридичної 

освіти в Україні. Scientific and pedagogic internship “Innovative methods for the 

organization of educational process for law students in Ukraine and EU 

countries” : Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin. P. 

13–19. Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів 

юридичної освіти в Україні та країнах ЄС: матеріали науково-педагогічного 

стажування (м. Люблін, Республіка Польща 20 січня – 28 лютого 2020 р.). С. 

13–19. (6 стор. – 0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1.  Anisimova H. V. Public environmental interests: theoretical and legal 

research. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. No. 4–5. Pp. 292–299. 

URL: https://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/49/4-

5?start=10 DOI: 10.3233/EPL-190176 (30 стор. - 1,5 друк. арк.).  Стаття 

проіндексована у Scopus. 

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

наукометричних базах.  

1. Anisimova H. V. Impact of environmental law doctrine on the 

development of the state environmental police and laws. Problems of the 

Environmental Law Theory: collective monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, 

H. V. Anisimova, Y. A. Hetman, etc.; edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : 

Liha-Pres, 2020. P. 54-84. (Особистий внесок – 37 стор. - 2 друк. арк.). DOI: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/54-84 Liha-Pres is an international 

publishing house which belongs to the category „C” according to the classification 

of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment 

(SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode: 978966397]. 

Official website – www.sense.nl. 



2. Гетьман А., Анісімова Г. Теоретико-методологічні засади 

формування національної доктрини земельного права. Право України, 2020. 

№ 5 С. 29-42.  (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. арк.). 

Журнал внесено до Міжнародної наукометричної бази даних «HeinOnline» 

(США),  «EBSCO Publishing, Inc.» (США), «Index Copernicus International» 

(Варшава, Польща), а також  до бази даних цитувань CrossRef (Нью-

Йорк, США), до бази даних періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's 

Periodicals Directory) (США). 

3. Анисимова А. В. Право природопользования в эколого-правовой 

доктрине: теоретико-прикладные аспекты. «Legea si viata» («Закон и 

Жизнь»). 2020. № 8–9. С. 49-54. (10 стор. - 0,5 друк. арк.).  Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екосистемний підхід до відновлення 

(відтворення) природних ресурсів та комплексів як основа сучасного 

концепту формування національної екологічної політики. Екологічне право. 

2020. № 1. C. 7-16. (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 

друк.арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

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

1. Член редакційної колегії електронного фахового журналу «Теорія і 

практика правознавства». 

2. Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Право. 

Людина. Довкілля». («Law. Human. Environment»). 

3. Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Екологічне 

право України». 

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 Дейнеги Марини Андріївни на 

тему: «Предмет і система природоресурсного права», поданій на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 

«Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». 

2. Відгук на автореферат дисертації Мироненка Ігоря Віталійовича на 

тему: «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового 

регулювання земельних сусідських відносин», поданій 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. 

http://test.pravoua.com.ua/ua/news/post-27
http://test.pravoua.com.ua/ua/news/post-27
http://test.pravoua.com.ua/ua/news/post-26
http://test.pravoua.com.ua/ua/news/post-34
http://test.pravoua.com.ua/ua/news/post-34
http://pravoua.com.ua/ua/news/post6/
http://pravoua.com.ua/ua/news/post6/
https://pravoua.com.ua/ua/news/ulrichsweb/
https://pravoua.com.ua/ua/news/ulrichsweb/


 У період з 20 січня по 28 лютого 2020 року в Університеті Марії Кюрі-

Складовської (Республіка Польща) пройшла науково-педагогічне стажування 

на тему «Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів 

юридичної освіти в Україні та країнах ЄС» за фахом «Юридичні науки» в 

обсязі 6 кредитів (180 годин) (сертифікат № 000001353). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не 

приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки чи нагороди не отримувала. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                           Г. В. Анісімова 
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