
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 

 

1. Анісімова Ганна Валеріївна. 

2. Доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри.  

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. 

Наукові статті: 5 (2,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 5 (1,5 друк. арк.).  

Всього: 4 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Монографії: 

Підготовлено рукопис розділу «Використання природно-ресурсного 

потенціалу України еколого правові аспекти» (85 стор.) колективної 

монографії «Сучасні теоретико-прикладні аспекти права 

природокористування в національній еколого-правовій доктрині (Харківська 

школа екологічного права)». 

 Наукові статті: 

1. Gnatenko K. V., Yaroshenko O. M., Anisimova H. V., Shabanova S. O, 

Sliusar A. M. Prohibition of discrimination as a principle of social security in the 

context of ensuring sustainable well-being. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 

2020. Vol. 2020. Issue 2. P. 173-187. URL : 

https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-002-

s1013.htm (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). Журнал включено до 

міжнародних наукометричних баз Scopus Q3 по Scimago; Q2 по Scopus. 

2. Anisimova Hanna, Kopytsya Ievgeniia. The role of courts in environmental 

rights protection in the context of state policy of Ukraine. Access to Justice in 

Eastern Europe. 2021. Issue 2 (10). P. 164-176. URL : http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1619773270.pdf  (особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of 

Science Core Collection, ESCI, Scopus Q4. 
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внесок – 0,5 друк. арк.). Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus Q2. 

4. Oleg M. Yaroshenko, Volodymyr M. Steshenko, Hanna V. Anisimova, 

Galina O. Yakovleva and Mariia S. Nabrusko. The impact of the European court of 

human rights on the development of rights in health care. International Journal of 

Human Rights in Healthcare. 2021. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJHRH-

03-2021-0078 Article publication date: 25 October 2021 ISSN: 2056-4902. DOI: 

10.1108/IJHRH-03-2021-0078  (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus Q2. 

5. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Еколого-правова політика: сучасні 

підходи до формування. Теорія і практика юриспруденції. 2021. Вип. 1 (№ 

19). URL : http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746 або URL : 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B

0%D1%82%D1%82%D1%96-538553-2-10-20210701.pdf  (особистий внесок – 

0,7 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Державна політика з питань захисту довкілля, 

екологічних прав та інтересів громадян: сучасні виклики. Аграрне, земельне, 

екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні: Всеукраїнська дистанційна наукова 

практична конференція (до 10–річчя створення однойменних кафедр): тези 

доповідей учасників (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М. І. 

Іншина, за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Т. Г. Ковальчук, ас. М. Б. 

Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 175-182. (0,3 друк. арк.). 

2.  Анісімова Г. В. Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» як підґрунтя формування правового інституту 

екологічних прав та інтересів громадян. Екологічне законодавство України 

через призму його історичного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. до 60-річчя Закону «Про охорону природи Української РСР» (м. Київ, 

09 квітня 2021 р.). Київ: Видавництво «Наукова Столиця», 2021. С. 37–43. 

(0,3 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В. Захист екологічних прав майбутніх поколінь: виклики 

для нової державної політики та сталого розвитку. П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса, 10–13 червня 2021 року) / відп. ред. Т. Є. Харитонова, 

Х. А. Григор’єва. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 5-10. (0,3 

друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасні тенденції та проблеми 

реформування вищої юридичної освіти в Україні. XVIII Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової 

системи» (с. Світязь, 04-05 червня 2021 р.) / Уклад. Джурак Л. М. Луцьк : 

«Завжди поруч», 2021. С. 20-24. (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2056-4902
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2056-4902
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746
file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-538553-2-10-20210701.pdf
file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-538553-2-10-20210701.pdf
file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-538553-2-10-20210701.pdf


5. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екологізація вищої освіти як складова 

національної політики: міфи чи реальність. Актуальні питання Стратегії 

державної екологічної політики України на період до 2030 року: круглий стіл 

(м. Харків 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. 

Харків : Право, 2021. С. 25-32. (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В межах запланованої річної науково-дослідницької роботи в статті 

«The role of courts in environmental rights protection in the context of state policy 

of Ukraine» доведено, що захист екологічних прав громадян є важливим 

питанням внутрішньої та зовнішньої державної політики України. Хоча 

екологічні права офіційно визнані та закріплені в законі, вони є слабо 

запеченими на практиці. Це свідчить про незбалансованість та відсутність 

дієвих політико-правових механізмів та дієвої системи правових заходів 

щодо створення умов для реалізації екологічних прав та інтересів, їх охорони 

та відновлення, а також забезпечення екологічної безпеки, свідомості та 

культури. В стаття досліджено актуальні питання доступу до правосуддя в 

сфері захисту екологічних прав через призму державної політики України та 

її реального застосування для забезпечення судового захисту. У статті 

проаналізовано справи ЄСПЛ проти України в екологічних питаннях; 

досліджено національну судову практику щодо доступу до правосуддя у 

сфері захисту екологічних прав та її відповідність напрямам державної 

політики щодо забезпечення екологічних прав; проаналізовано наскільки 

ефективним є механізм їх захисту в Україні, а також розглянуто питання 

щодо створення належних умови для рівного доступу до суду в екологічних 

справах; висвітлено існуючі прогалини державної політики, які 

перешкоджають та можуть загрожувати ефективному забезпеченню 

екологічних прав людини; сформульовано теоретичні та практичні 

пропозиції щодо подальшого вдосконалення чинного екологічного 

законодавства та механізму судового захисту екологічних прав та інтересів 

громадян. 

Стаття «Administrative and Legal Regulation in the Field of Subsoil Use in 

Ukraine and Foreign Countries» присвячена вивченню проблем права 

природокористування, а також особливостей адміністративно-правового 

регулювання у сфері надрокористування, забезпечення вимог екологічної 

безпеки в процесі господарської діяльності. Розкрито сутність категорії 

адміністративно-правового регулювання, а також механізму адміністративно-

правового регулювання у зазначеній сфері. Визначено правові засади 

державного регулювання у сфері надрокористування у деяких зарубіжних 

країнах, зокрема, в Північній Америці (наприклад, США, Канаді), 

європейських країнах (наприклад, Франція, Німеччина) та країнах СНД 

(наприклад, Киргизстан та Республіка Казахстан). З огляду на вивчення 

зарубіжної практики адміністративно-правового регулювання у сфері 

надрокористування, досвід Республіки Казахстан визнано позитивним, 

зокрема, щодо нормативного закріплення в Кодексі про надра та 

надрокористування основоположних принципів. У контексті 
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вищевикладеного встановлено, що нормативно-правова база для здійснення 

державного регулювання у сфері надрокористування в Україні має 

розгалужену нормативно-правову систему. Система державних регуляторних 

органів у сфері надрокористування представлена органами державної влади 

та місцевого самоврядування, повноваження яких щодо користування 

надрами визначаються нормами чинного законодавства України, доведена їх 

певна колізійність, що також впливає на дублювання їх повноважень в 

процесі господарської діяльності щодо використання корисних копалин. 

Наведено авторське визначення сутності поняття «адміністративно-правове 

регулювання у сфері надрокористування». 

Стаття «The impact of the European court of human rights on the 

development of rights in health care» присвячена дослідженню міжнародної та 

національної систем охорони права на здоров’я в контексті європейської 

системи прав людини через роботу ЄСПЛ. Проаналізовано прецедентне 

право ЄСПЛ, яке ґрунтується на праві людини на здоров’я. Завдання статті – 

виявити особливості реалізації права на здоров’я в європейському механізмі 

захисту прав людини, проаналізувати механізм його реалізації в діяльності 

ЄСПЛ. Обґрунтовано зв’язок права на охорону здоров’я з правом безпечне 

для життя і здоров’я довкілля. Доведено, що право на здоров’я включено до 

каталогу найбільш вагомих, загальновизнаних прав людини, а також 

розглядаються як невід’ємна складова соціально-економічних прав людини, 

однак, зазначено що досі не існує спеціального світового або регіонального 

механізму захисту зазначеної категорії досліджуваних прав.  

В статті «Еколого-правова політика: сучасні підходи до формування» 

обґрунтовано, що еколого-правова політика розглядається як складова, 

самостійний вид національної правової політики, а також державної політики 

й галузевої екологічної. Доведено існування корелятивного, взаємного 

впливу еколого-правової доктрини на формування відповідної політики. 

Аргументовано, що еколого-правова правова доктрина істотно впливає на 

сучасний стан державної екологічної політики (при цьому цей вплив є 

взаємним), формування екологічного законодавства й інтеграцію України до 

європейського правового простору. Констатовано, що Україні передусім 

потрібно активізувати правотворення, модернізувати положення еколого-

правової доктрини, спираючись на концепти якої будуть переглянуті, 

оновлені положення державної політики, праворозуміння, а отже, і 

правозастосування. Подальша інституціоналізація засадничих положень 

еколого-правової доктрини в законодавстві стає необхідною умовою 

подальшого розвитку правотворення й державності. Наголошено, що 

використання еколого-правової доктрини дасть змогу прискорити правотворчий 

процес, зокрема й завдяки й адаптації нормативно-правових актів до 

європейських стандартів; сформулювати законодавчі дефініції, які поступово 

будуть перетворюватися на важливу частину нормативних актів екологічної 

спрямованості; розробити «дорожню карту» розвитку екологічної політики та 

законодавства тощо. Підкреслено, що сучасний стан правової системи вимагає 

більш повного використання правоутворювального потенціалу еколого-



правової доктрини й виконання її основних функцій – стабілізуючої, 

спрямовуючої, евристичної, нормоутворюючої, оціночної і прогностичної. 

Отже, доцільно еколого-правову доктрину застосовувати як методологічну 

платформу еколого-правової політики. Доведена необхідність розробки 

концепцій систематизації екологічного законодавства, а також правової 

політики.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у розробці законопроектів та проєктів нормативних актів не 

приймала. 

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: 

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 фахових наукових виданнях України, а 

також для підготовки власного розділу колективно 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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України не приймала. 

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 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: 1 

1. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи», с. Світязь, 04-06 червня 2021 р. 

Всеукраїнські: 4 

2. Всеукраїнська дистанційна наукова практична конференція 

«Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні» (до 10–річчя 

створення однойменних кафедр), м. Київ, 12 березня 2021 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція до 60-річчя 

Закону «Про охорону природи Української РСР», м. Київ, 09 квітня 2021 р.  

4. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», м. Харків, 21 травня 2021 р. 

5. Ювілейна Всеукраїнська конференція «П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики», м. Одеса – смт. 

Затока, 10-13 червня 2021 р. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Монографії: 

Підготовлено до друку, але не опубліковано. 

Наукові статті: 

1. Gnatenko K. V., Yaroshenko O. M., Anisimova H. V., Shabanova S. O, 

Sliusar A. M. Prohibition of discrimination as a principle of social security in the 

context of ensuring sustainable well-being. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 

2020. Vol. 2020. Issue 2. P. 173-187. URL : 

https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-002-

s1013.htm (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). Журнал включено до 

міжнародних наукометричних баз Scopus Q3 по Scimago; Q2 по Scopus. 

2. Anisimova Hanna, Kopytsya Ievgeniia. The role of courts in 

environmental rights protection in the context of state policy of Ukraine. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Issue 2 (10). P. 164-176. URL : http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1619773270.pdf  (особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of 

Science Core Collection, ESCI, Scopus Q4. 

3. Oleksii Shumilo, Volodymyr Shekhovtsov, Hanna Anisimova, Alina 

Diligul, Vladimir Pakhomov. Administrative and Legal Regulation in the Field of 

https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-002-s1013.htm
https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-002-s1013.htm
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https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html


Subsoil Use in Ukraine and Foreign Countries. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Research Article: 2021. Vol. 24. Issue. 6. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-

field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html (особистий 

внесок – 0,5 друк. арк.). Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus Q2. 

4. Oleg M. Yaroshenko, Volodymyr M. Steshenko, Hanna V. Anisimova, 

Galina O. Yakovleva and Mariia S. Nabrusko. The impact of the European court of 

human rights on the development of rights in health care. International Journal of 

Human Rights in Healthcare. 2021. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJHRH-

03-2021-0078 Article publication date: 25 October 2021 ISSN: 2056-4902. DOI: 

10.1108/IJHRH-03-2021-0078  (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus Q2. 

5. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Еколого-правова політика: сучасні 

підходи до формування. Теорія і практика юриспруденції. 2021. Вип. 1 (№ 

19). URL : http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746 або URL : 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B

0%D1%82%D1%82%D1%96-538553-2-10-20210701.pdf  (особистий внесок – 

0,7 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Державна політика з питань захисту довкілля, 

екологічних прав та інтересів громадян: сучасні виклики. Аграрне, земельне, 

екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні: Всеукраїнська дистанційна наукова 

практична конференція (до 10–річчя створення однойменних кафедр): тези 

доповідей учасників (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М. І. 

Іншина, за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Т. Г. Ковальчук, ас. М. Б. 

Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 175-182. (0,3 друк. арк.). 

2.  Анісімова Г. В. Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» як підґрунтя формування правового інституту 

екологічних прав та інтересів громадян. Екологічне законодавство України 

через призму його історичного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. до 60-річчя Закону «Про охорону природи Української РСР» (м. Київ, 

09 квітня 2021 р.). Київ: Видавництво «Наукова Столиця», 2021. С. 37–43. 

(0,3 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В. Захист екологічних прав майбутніх поколінь: 

виклики для нової державної політики та сталого розвитку. П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса, 10–13 червня 2021 року) / відп. ред. Т. Є. Харитонова, 

Х. А. Григор’єва. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 5-10. (0,3 

друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасні тенденції та проблеми 

реформування вищої юридичної освіти в Україні. XVIII Міжнародна 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html
https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html
https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2056-4902
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2056-4902
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746
file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-538553-2-10-20210701.pdf
file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-538553-2-10-20210701.pdf
file:///C:/Users/Anna/Downloads/235508-Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�-538553-2-10-20210701.pdf


науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової 

системи» (с. Світязь, 04-05 червня 2021 р.) / Уклад. Джурак Л. М. Луцьк : 

«Завжди поруч», 2021. С. 20-24. (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

5. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екологізація вищої освіти як складова 

національної політики: міфи чи реальність. Актуальні питання Стратегії 

державної екологічної політики України на період до 2030 року: круглий стіл 

(м. Харків 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. 

Харків : Право, 2021. С. 25-32. (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Gnatenko K. V., Yaroshenko O. M., Anisimova H. V., Shabanova S. O, 

Sliusar A. M. Prohibition of discrimination as a principle of social security in the 

context of ensuring sustainable well-being. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 

2020. Vol. 2020. Issue 2. P. 173-187. URL : 

https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-002-

s1013.htm (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). Журнал включено до 

міжнародних наукометричних баз Scopus Q3 по Scimago; Q2 по Scopus. 

2. Anisimova Hanna, Kopytsya Ievgeniia. The role of courts in 

environmental rights protection in the context of state policy of Ukraine. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Issue 2 (10). P. 164-176. URL : http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1619773270.pdf  (особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Web of 

Science Core Collection, ESCI, Scopus Q4. 

3. Oleksii Shumilo, Volodymyr Shekhovtsov, Hanna Anisimova, Alina 

Diligul, Vladimir Pakhomov. Administrative and Legal Regulation in the Field of 

Subsoil Use in Ukraine and Foreign Countries. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Research Article: 2021. Vol. 24. Issue. 6. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-

field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html (особистий 

внесок – 0,5 друк. арк.). Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus Q2. 

4. Oleg M. Yaroshenko, Volodymyr M. Steshenko, Hanna V. Anisimova, 

Galina O. Yakovleva and Mariia S. Nabrusko. The impact of the European court of 

human rights on the development of rights in health care. International Journal of 

Human Rights in Healthcare. 2021. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJHRH-

03-2021-0078 Article publication date: 25 October 2021 ISSN: 2056-4902. DOI: 

10.1108/IJHRH-03-2021-0078  (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus Q2. 

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

наукометричних базах.  

1. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Еколого-правова політика: сучасні 

підходи до формування. Теорія і практика юриспруденції. 2021. Вип. 1 (№ 

19). URL : http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746. Журнал внесено до 

Міжнародної наукометричної бази даних «EBSCO Publishing, Inc.» 

(США), «Index Copernicus International» (Варшава, Польща), а також до 

https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-002-s1013.htm
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бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США), до бази даних 

періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США), а 

також Онлайн-бібліотека Центральної та Східної Європи (CEEOL), 

(BASE) Академічна пошукова система Білефельда, Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek (Бібліотека електронних журналів, MIAR, WorldCat, 

Google Академія, Научная периодика Украины - проект Национальной 

библиотеки Украины имени В. І. Вернадського (НБУВ), OpenAIRE. 

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». 

4. Член редакційної колегії журналу «Journal of Environmental Law and 

Policy». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

1. Кандидатська дисертація Шевчук Л. М. «Екологічні аспекти 

публічних закупівель в Україні: національне законодавство та стандарти ЄС» 

за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право». 

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

докторські, окремо кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Карпінської Наталії 

Володимирівни на тему: «Концептуально-правові засади застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів у сільському господарстві України в 

контексті вимог СОТ та ЄС», 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 Селіхова Дмитра Анатолійовича на 

тему: «Сільськогосподарський кредит на українських землях у 1861–1917 рр.: 

історико-правове дослідження», поданій на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави 

і права; історія політичних і правових учень». 

3. Підготовлено рецензію по рукопису кандидатської дисертації 

Оніщенка Олексія Юрійовича «Правове регулювання добування диких 

тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в 

неволі». 

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://pravoua.com.ua/ua/news/post6/
https://pravoua.com.ua/ua/news/ulrichsweb/
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https://www.base-search.net/Search/Results?filter%5B%5D=f_dctypenorm%3A%2211%22&lookfor=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&type=allus&sort=score+desc%2Cid+asc&oaboost=1&refid=dcdden
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1. У період з 14-18 грудня 2020 року пройшла стажування у зимовій 

академії «Екологічна безпека ЄС та України в контексті глобальних 

кліматичних змін». Захід організовано на базі Сумського національного 

аграрного університету за сприяння ЄС в рамках реалізації проєкту 

Erasmus+ Jean Monnet Chair «EUClimateLeadership» 620031-EPP-1-2020-1-

UA-EPPJMO-CHAIR". Тривалість навчання: 30 годин, кількість кредитів 

ЄКТС: 1 кредит. Отримано сертифікат. 

2. Certificate of Participation Summer Field School [Online] Mountain 

Ecosystems and Resource Management (19-28 September 2021). Certificate No.: 

FScMER/2021/ LEA/53. Fund Full Program of 9 Days. 

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 № 5  від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                           Г. В. Анісімова  
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