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1. Копиця Євгенія Миколаївна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права.  

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

Тема науково-дослідницької роботи на 2016 р. запланована не була. 

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

 Тема науково-дослідницької роботи на 2016 р. запланована не була. 

 Фактично виконаною науково-дослідною роботою за звітній період є 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою 

«Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря» (188 стор. – 

7,8 друк. арк.) та здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. 

 Наукові статті – 1 (фахове зарубіжне видання, 0,7 друк. арк.); 

 Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,5 друк. арк.);  

 Всього: 9 друк. арк.  

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

темою «Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря» за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. (188 стор. – 7,8 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Копица Е. Н. Международные аспекты правового регулирования нормирования 

в сфере охраны атмосферного воздуха / Е. Н. Копица // Закон и жизнь («Legea si 

viata», Республіка Молдова). – 2016. – № 2. – С. 90–93. (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. М. Правові засади охорони озонового шару як необхідна складова 

забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря України / Є. М. Копиця // 

Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації 

та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та 

правові проблеми): Міжнародна науково-практична конференція (3-7 жовтня 2016 

р., м. Харків). – Харків, 2016. (надано до редакції; 0,3 друк. арк.)  

2. Копиця Є. М. Окремі аспекти нормування як засобу забезпечення правової 

охорони озонового шару в Україні / Є. М. Копиця // Теоретичні та практичні 

аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого 

розвитку України: матеріали Круглого столу (2 грудня 2016 р., м. Харків). – Харків, 

2016. (надано до редакції; 0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Захищена робота на тему «Правові засади нормування у галузі охорони 

атмосферного повітря» є першим в українській юридичній науці комплексним 

науковим дослідженням правових засад нормування у галузі охорони 



атмосферного повітря. Набули подальшого розвитку наукові положення щодо: 

поняття «нормування як елемент механізму правового регулювання охорони 

атмосферного повітря», яке пропонується розглядати як сукупність правових 

засобів, за допомогою яких забезпечується впорядкування суспільних відносин, що 

виникають з приводу встановлення нормативів у галузі охорони атмосферного 

повітря, шляхом створення правових норм, забезпечення їх ефективної реалізації в 

діяльності суб’єктів відповідних правовідносин, а у випадку їх порушення – 

застосування примусових заходів;  співвідношення термінів «норматив у галузі 

охорони атмосферного повітря» та «стандарт якості» на основі їх змістовної 

синонімічності відповідно до ідентичної юридичної природи; системи екологічних 

нормативів, які повинні замінити діючі гігієнічні та санітарно-гігієнічні нормативи 

й забезпечити ефективну охорону атмосферного повітря та реалізацію 

екосистемного підходу у вирішенні питань охорони навколишнього природного 

середовища в цілому та атмосферного повітря зокрема; обґрунтування доцільності 

застосування регіонального підходу при розробці, встановленні та реалізації 

нормативів у галузі охорони атмосферного повітря, що дозволяє враховувати весь 

комплекс природних особливостей, факторів та умов певної території. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалося. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Читання лекцій практичним працівникам не проводилось. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 



1. Підготовка відповіді на запит Прокуратури Сумської області від 04.07.2016 

року № 17-3075-15 щодо надання роз’яснень з приводу незаконного видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. 

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. Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми 

утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, 

технічні та правові проблеми): Міжнародна науково-практична конференція (3-7 

жовтня 2016 р., м. Харків). 

Всеукраїнські: 1 

1. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного 

права в умовах сталого розвитку України: «Круглий стіл» (2 грудня 2016 р., м. 

Харків). 

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

дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

темою «Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря» за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. (188 стор. – 7,8 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Копица Е. Н. Международные аспекты правового регулирования нормирования 

в сфере охраны атмосферного воздуха / Е. Н. Копица // Закон и жизнь («Legea si 

viata», Республіка Молдова). – 2016. – № 2. – С. 90–93. (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. М. Правові засади охорони озонового шару як необхідна складова 

забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря України / Є. М. Копиця // 

Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації 

та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та 

правові проблеми): Міжнародна науково-практична конференція (3-7 жовтня 2016 

р., м. Харків). – Харків, 2016. (надано до редакції; 0,3 друк. арк.)  

2. Копиця Є. М. Окремі аспекти нормування як засобу забезпечення правової 

охорони озонового шару в Україні / Є. М. Копиця // Теоретичні та практичні 

аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого 

розвитку України: матеріали Круглого столу (2 грудня 2016 р., м. Харків). – Харків, 

2016. (надано до редакції; 0,2 друк. арк.). 

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

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. (обов’язково зазначити науко 

метричну базу до якої належить публікація) 

Наукові статті: 

1. Копица Е. Н. Международные аспекты правового регулирования 

нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха / Е. Н. Копица // Закон и 



жизнь («Legea si viata», Республіка Молдова). – 2016. – № 2. – С. 90–93. (0,7 

друк. арк.) Російський індекс наукового цитування «РІНЦ». 

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

 Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була опонентом дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Підготовка відгуків на автореферати не проводилася. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

 У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

У звітному році відзнаки чи нагороди отримані не були. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № ___ від «___» листопада 2016 р. 

 

 

 

Звіт склала                   Є. М. Копиця 

 


