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ЗА 2019 РІК

1. Копиця Євгенія Миколаївна.
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Правові  засади  міжнародно-правового  регулювання  у  галузі  охорони
атмосферного повітря» (1,5 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Підручник:  1 (1 друк. арк.).
Наукові статті: 1 (0,5 друк. арк.).
Тези наукових доповідей та повідомлень – 4 (0,9 друк. арк.) 
Всього: 2,4 друк. арк. 

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. 393-397; С.
508-524 (1 друк. арк.).

Наукові статті:
1. Копиця Є. М. Екологічне нормування в сфері правового забезпечення

боротьби  зі  змінами  клімату  в  Україні.  Актуальні  проблеми  вітчизняної
юриспруденції:  зб.  наук.  праць  Дніпровського  національного  університету
імені Олеся Гончара. 2019.  № 6.  С. 131–139 (0,5 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. Копиця Є. М.  Шляхи удосконалення державної політики у сфері зміни

клімату  як  основа  правового  забезпечення  вирішення  проблеми  зміни
клімату. Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС: зб. матер.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р). С.
185-188 (0,2 друк. арк.).

2.   Копиця Є.  М.  Державна  політика у  сфері  зміни клімату  як  основа
удосконалення  правового  регулювання  у  галузі  охорони  атмосферного
повітря.  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  березня  2019 р.  )  /  за  заг.  ред.  А.  П.  Гетьмана і  М.  В.
Шульги. Харків: Право, 2019. С. 129–133. (0,2 друк. арк.).

3. Копиця Є. М.  Екологічне нормування в сфері правового забезпечення
попередження і  боротьби зі  змінами клімату в Україні  Державна політика
України у сфері зміни клімату як основа розвитку правового регулювання у
галузі охорони атмосферного повітря. Правові системи суспільства: сучасні



проблеми  та  перспективи  розвитку:  зб.  матер.  Міжнар.  наук.-практ.
конференції (м. Львів, 15-16 листопада 2019 р.). С. 96-99 (0,2 друк. арк.).
     4. Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної
політики  України  у  сфері  попередження  зміни  клімату.  Problemes  et
perspectives  díntroduction  de  la  recherche  scientifique  innovente:  зб.  матер.
Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019
р.) С. 86-99 (0,3 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Опубліковані  праці  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.  Окрему  увагу
приділено дослідженню питань забезпечення правової  охорони клімату,  та
наголошено на необхідності  закріплення заходів з охорони навколишнього
природного середовища від негативних змін клімату, які повинні включати в
себе розробку, встановлення та виконання нормативів викидів речовин, що
впливають  на  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: 3  
1.  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Нові  завдання

юридичної науки в Україні та в країнах ЄС», м. Мішкольц, Угорщина, 19-20
квітня 2019 р.

2.  Міжнародна  науково-практичні  конференція  «Правові  системи
суспільства:  сучасні  проблеми  та  перспективи  розвитку»,  м.  Львів,  15-16
листопада 2019 р. 

3.  Міжнародна  науково-практична  конференція «Problemes  et
perspectives díntroduction de la recherche scientifique innovente», м. Брюссель,
Бельгія, 29 листопада 2019 р.

Всеукраїнські: 1
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.
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. 393-397; С.
508-524 (1 друк. арк.).

Наукові статті:
    1.  Копиця  Є.  М.  Екологічне  нормування  в  сфері  правового

забезпечення  боротьби  зі  змінами  клімату  в  Україні.  Актуальні  проблеми
вітчизняної  юриспруденції:  зб.  наук.  праць  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара. 2019.  № 6.  С. 131–139 (0,5 друк. арк.).



Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. Копиця Є.  М.  Шляхи удосконалення державної  політики у сфері

зміни клімату як основа правового забезпечення вирішення проблеми зміни
клімату. Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС: зб. матер.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р). С.
185-188 (0,2 друк. арк.).

2.  Копиця Є. М. Державна політика у сфері зміни клімату як основа
удосконалення  правового  регулювання  у  галузі  охорони  атмосферного
повітря.  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  березня  2019 р.  )  /  за  заг.  ред.  А.  П.  Гетьмана і  М.  В.
Шульги. Харків: Право, 2019. С. 129–133. (0,2 друк. арк.).

3.  Копиця  Є.  М.   Екологічне  нормування  в  сфері  правового
забезпечення  попередження  і  боротьби  зі  змінами  клімату  в  Україні
Державна  політика  України  у  сфері  зміни  клімату  як  основа  розвитку
правового  регулювання  у  галузі  охорони  атмосферного  повітря.  Правові
системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: зб. матер.
Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 15-16 листопада 2019 р.). С. 96-
99 (0,2 друк. арк.).

4. Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної
політики  України  у  сфері  попередження  зміни  клімату.  Problemes  et
perspectives  díntroduction  de  la  recherche  scientifique  innovente:  зб.  матер.
Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019
р.) С. 86-99 (0,3 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.  Копиця  Є.  М.  Екологічне  нормування  в  сфері  правового
забезпечення  боротьби  зі  змінами  клімату  в  Україні.  Актуальні  проблеми
вітчизняної  юриспруденції:  зб.  наук.  праць  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара. 2019.   № 6.  С. 131–139 (0,5 друк. арк.).
Видання індексується в Index Copernicus International та Google Scholar.

2. Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної
політики  України  у  сфері  попередження  зміни  клімату.  Problemes  et
perspectives  díntroduction  de  la  recherche  scientifique  innovente:  зб.  матер.
Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019
р.) С. 86-99 (0,3 друк. арк.). Видання індексується в Google Scholar, ORCID,
Publons, OpenAIRE та інших базах автоматичної індексації. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

 Член редакційної колегії  міжнародного журналу Grassroot Journal of
Natural Resources.   



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  Dr.  Hasrat  Arjjumend  (Доктором  Хазратом
Арджументом,  постдокторантом  програми  Mitacs  Elevate),  юридичний
факультет, Монреальський університет, Монреаль/Канада.
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 № 4 від 5 грудня 2019 р.).

Звіт склала                                                                           Є. М. Копиця



Додаток 1

№
з/
п

Назва виду роботи Години

3

Копиця  Є.  М.  Екологічне  нормування  в  сфері  правового  забезпечення
боротьби  зі  змінами  клімату  в  Україні.  Актуальні  проблеми  вітчизняної
юриспруденції:  зб.  наук.  праць  Дніпровського  національного  університету
імені Олеся Гончара. 2019.  № 6.  С. 131–139 (0,5 друк. арк.).

100

7
Екологічне право : підручник / [А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова, А.К. Соколова
та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2019. С. 393-397; С. 508-524 (1
друк. арк.).

50

13

Копиця  Є.  М.   Шляхи  удосконалення  державної  політики  у  сфері  зміни
клімату як основа правового забезпечення вирішення проблеми зміни клімату.
Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС: зб. матер. Міжнар.
наук.-практ. конф. (м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р).  С. 185-188
(0,2 друк. арк.).
Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної політики
України  у  сфері  попередження  зміни  клімату.  Problemes  et  perspectives
díntroduction  de la  recherche scientifique  innovente:  зб.  матер.  Міжнар.  наук.-
практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019 р.) С. 86-99 (0,3
друк. арк.).
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Копиця  Є.  М.  Державна  політика  у  сфері  зміни  клімату  як  основа
удосконалення  правового  регулювання  у  галузі  охорони  атмосферного
повітря.  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 березня 2019 р. ) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги.
Харків: Право, 2019. С. 129–133. (0,2 друк. арк.).
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Копиця  Є.  М.   Екологічне  нормування  в  сфері  правового  забезпечення
попередження  і  боротьби  зі  змінами  клімату  в  Україні  Державна  політика
України у сфері зміни клімату як основа розвитку правового регулювання у
галузі охорони атмосферного повітря.  Правові системи суспільства: сучасні
проблеми  та  перспективи  розвитку:  зб.  матер.  Міжнар.  наук.-практ.
конференції (м. Львів, 15-16 листопада 2019 р.). С. 96-99 (0,2 друк. арк.).
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Керівництво студенткою науковою роботою:
2. Наукової статті: 
1. Війтова Д., Токар Д. – студентки 4 курсу 3 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції.  «Стокгольмська  конвенція  про  стійкі  органічні
забруднювачі:  шляхи  і  проблеми  реалізації  в  Україні».  Наука  онлайн:
Міжнародний науковий електронний журнал. 2019. № 10.  URL: https://nauka-
online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/10/stokgolmska-konventsiya-pro-
stijki-organichni-zabrudnyuvachi-shlyahi-i-problemi-realizatsiyi-v-ukrayini/
2.  Куксіна  К.  А.  –  студентка  4  курсу  3  групи  Інституту  прокуратури  та
кримінальної  юстиції.  «Правове  регулювання  системи  поводження  з
радіоактивними  відходами:  міжнародний  та  вітчизняний  досвід».  Наука
онлайн: Международный научный электронный журнал. 2019. № 10.  URL:
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/10/pravove-
regulyuvannya-sistemi-povodzhennya-z-radioaktivnimi-vidhodami-mizhnarodnij-ta-
vitchiznyanij-dosvid/
3.  Чехівський  Я.,  Демченко  В.  –  студенти  4  курсу  3  групи  Інституту
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30



прокуратури та кримінальної  юстиції.  «Система міжнародно-правових актів,
щодо  механізму  регулювання  поводження  з  радіоактивними  відходами».
Наука онлайн: Международный научный электронный журнал.  2019. № 11.
URL:  https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/sistema-
mizhnarodno-pravovih-aktiv-shhodo-mehanizmu-regulyuvannya-povodzhennya-z-
radioaktivnimi-vidhodami/
4.  Герасимчук  К.С.,  Піляєва  К.Ю.  –  студентки  4  курсу 10 групи Інституту
підготовки  кадрів  для  органів  юстиції.  «Правові  основи  діяльності
дельфінаріїв  в  Україні  та  країнах  Європейського  Союзу».  Наука  онлайн:
Международный  научный  электронный  журнал.  2019.  №  11.  URL:
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/pravovi-osnovi-
diyalnosti-delfinariyiv-v-ukrayini-ta-krayinah-yevropejskogo-soyuzu/
5. Милоненко Ю. В. – студентка 4 курсу 3 групи Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції. «Державне регулювання управління водними ресурсами
у  Франції  та  Україні:  порівняльно-правовий  аспект».  Наука  онлайн:
Международный  научный  электронный  журнал.  2019.  №  11.  URL:
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/gosudarstvennoe-
regulirovanie-upravleniem-vodnymi-resursami-vo-frantsii-i-v-ukraine-sravnitelno-
pravovoj-aspekt/
6.  Токар  Д.  Є.  –  студентка  4  курсу  3  групи  Інституту  прокуратури  та
кримінальної  юстиції.  «Правові  проблеми  екологічної  безпеки  надр  і
природно-заповідного фонду в умовах проведення Операції Об’єднаних сил»
Наука  онлайн:  Международный  научный  электронный  журнал.  2019.  №  4.
URL:   https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/4/pravovi-
problemi-ekologichnoyi-bezpeki-nadr-i-prirodno-zapovidnogo-fondu-v-umovah-
provedennya-operatsiyi-ob-yednanih-sil/
7.  Приліпко  В.  В.  –  студентка  4  курсу  3  групи  Інституту  прокуратури  та
кримінальної юстиції. « Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний
досвід». Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. 2019.
№  11.  URL:
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/kriminalno-
pravova-ohorona-dovkillya-mizhnarodnij-dosvid/
8.  Сухацька  В.  В.  –  студентка  4  курсу  5  групи  Інституту  прокуратури  та
кримінальної  юстиції.  «Актуальні  проблеми  зміни  клімату:  міжнародно-
правовий  аспект» Наука  онлайн:  Международный  научный  электронный
журнал. 2019. № 12.
3. Тез доповідей на конференцію:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні погляди на актуальні
питання правових наук» (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р.): Прилука Г. –
студентка  4  курсу  4  групи,  Інституту  прокуратури  та  кримінальної  юстиції
України,  «Щодо  питання  проблеми  державного  регулювання  механізму
вирішення проблеми глобальних кліматичних змін в Україні».
2.  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Problemes  et  perspectives
díntroduction  de la  recherche scientifique  innovente» (Бельгія,  м.  Брюссель,  29
листопада  2019  р.):  Смушак  Д.  Р.  –  студентка  4  курсу  4  групи,  Інституту
прокуратури  та  кримінальної  юстиції  України,  «Особливості  правового
регулювання мисливського туризму в Україні та світі».
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські юридичні читання»
(м. Одеса, 8 листопада 2019 р.): Мікурова А.С. – студентка 4 курсу 5 групи,
Інституту  прокуратури  та  кримінальної  юстиції  України,  «Правова охорона
клімату: світові тенденції та Україна».
4.   Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Динаміка  розвитку
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сучасної  науки»  (м.  Чернігів,  15  листопада  2019  р.):  Тимошенко  Н.В.  –
студентка  4  курсу  5  групи,  Інституту  прокуратури  та  кримінальної  юстиції
України,  «Проблеми  правового  регулювання  застосування  метеорологічної
зброї в Україні та світі»
5.  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Сучасні  погляди  на
актуальніі  питання правових наук» (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р.):
Курочкіна  А.  І.  –  студентка  4  курсу  5  групи,  Інституту  прокуратури  та
кримінальної юстиції України, «Недоліки правового регулювання земельного
сервітуту».
6.  Х  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Актуальні  шляхи
удосконалення українського законодавства»  (м. Харків, 16 листопада 2019 р.):
Швацька  А.   –  студентка  4  курсу  5  групи,  Інституту  прокуратури  та
кримінальної  юстиції  України,  «Міжнародне  нормативне  забезпечення
вирішення проблем зміни клімату».
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