
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2018 РІК 

 

1. Копиця Євгенія Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Актуальні питання правового регулювання у галузі охорони 

атмосферного повітря» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 2 (1,1 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,4 друк. арк.)  

Всього: 1, 6 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

  Наукові статті:          

 1. Kopytsia Iе. M. Standardization in the field of air protection: prospects for 

the development of legal regulation with regard to international experience.  

Visegrad Journal on Human Rights.2018. № 6 (надано до редакції) (0,5 друк. 

арк.).            

2. Копиця Є. М. Окремі проблеми правового регулювання нормування у 

галузі охорони атмосферного повітря. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2018. № 6  (надано до редакції) (0,6 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. М.  Шляхи удосконалення законодавства у галузі охорони 

атмосферного повітря в контексті забезпечення вирішення проблеми зміни 

клімату. Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові 

дискусії: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 грудня 2018 

р.). 2018 (надано до редакції) (0,2 друк. арк.). 

2. Копиця Є. М.  Державна політика України у сфері зміни клімату як 

основа розвитку правового регулювання у галузі охорони атмосферного 

повітря.  Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 21-22 

грудня 2018 р.). 2018 (надано до редакції) (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукові праці, надані до редакції присвячені дослідженню актуальних 

проблем правового регулювання у галузі охорони атмосферного повітря в 

Україні та країнах ЄС. У роботах висловлено пропозиції щодо вдосконалення 

відповідного законодавства в умовах євроінтеграційних процесів та із 

запозиченням міжнародного досвіду. Наголошено, що законодавство України 

у сфері охорони та якості атмосферного повітря частково відповідає 

міжнародному законодавству та законодавству країн ЄС. Проте не всі 



складові діючої системи нормативів якості атмосферного повітря України 

приведено у відповідність з вимогами екологічного законодавства ЄС. 

Окрему увагу приділено дослідженню питань забезпечення правової охорони 

озонового шару в Україні та наголошено на необхідності закріплення заходів 

з охорони навколишнього природного середовища від шкідливих змін 

озонового шару, які повинні включати в себе розробку, встановлення та 

виконання нормативів викидів речовин, що впливають на стан озонового 

шару та клімат (нормативів викидів парникових газів), а також внесення 

відповідних доповнень до законів України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря». 

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. 

Узагальнення 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: 2   

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії», 14-15 грудня 2018 р., м. 

Львів. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Місце юридичних 

наук у формуванні правової культури сучасної людини», 21-22 грудня 2018 

р., м. Запоріжжя. 

 Всеукраїнські: 1 

1. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах 

євроінтеграції», 7 грудня 2018 р. м. Харків 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 Наукові статті:          

 1. Kopytsia Iе. M. Standardization in the field of air protection: prospects for 

the development of legal regulation with regard to international experience.  

Visegrad Journal on Human Rights.2018. № 6 (надано до редакції) (0,5 друк. 

арк.).            

2. Копиця Є. М. Окремі проблеми правового регулювання нормування 

у галузі охорони атмосферного повітря. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2018. № 6  (надано до редакції) (0,6 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. М.  Шляхи удосконалення законодавства у галузі охорони 

атмосферного повітря в контексті забезпечення вирішення проблеми зміни 

клімату. Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові 

дискусії: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 грудня 2018 

р.). 2018 (надано до редакції) (0,2 друк. арк.). 

2. Копиця Є. М.  Державна політика України у сфері зміни клімату як 

основа розвитку правового регулювання у галузі охорони атмосферного 

повітря.  Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 21-22 

грудня 2018 р.). 2018 (надано до редакції) (0,2 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.  



1. Kopytsia Iе. M. Standardization in the field of air protection: prospects for 

the development of legal regulation with regard to international experience.  

Visegrad Journal on Human Rights.2018. № 6 (надано до редакції) (0,5 друк. 

арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International (Республика 

Польша). 

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.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

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

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

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. 

        Відзнак та нагород у звітному році отримано не було. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                                             Є. М. Копиця 


