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1. Копиця Євгенія Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Особливості міжнародно-правового регулювання у галузі охорони 

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

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

Наукові статті: 2 (0,7 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 8 (1,12 друк. арк.)  

Всього: 1,82 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. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні питання розвитку органічного 

виробництва: еколого-правовий аспект. Екологічне право. 2020. № 1. С. 16-23 

(особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

    2. Samoilenko, V., Kopytsia, I., Belevtseva, V., Skulysh, Y., Shumilo, O. 

Conceptual basis of national energy security against the backdrop of global 

challenges. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). P. 329-

343. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24) (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. Екологічне нормування у сфері зміни клімату в контексті 

імплементації Європейського зеленого курсу в Україні. Modalități conceptuale 

de dezvoltare a științei moderne: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (20.11.2020,  

Бухарест, ROU). Vol. 4.  С. 48-50. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v4.15  

(0,2 друк. арк.) 

2. Копиця Є. М. Екологічне нормування як правовий засіб попередження і 

боротьби зі змінами в Україні. Актуальні правові  проблеми земельних, 

аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: 

матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.). Харків. С. 116-117. 

(0,2 друк. арк.) 

3. Лозо О., Копиця Є. Практика застосування системи дистанційного 

навчання у вищій школі. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti 

fondamentali e applicati. Conferenza scientifica e pratica internazionale: зб. наук. 

праць ΛΌГOΣ (26 giugno 2020). 2020. T. 2. С. 128-130. 

https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.48 (особистий внесок автора – 0,1 

друк. арк.) 

https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24)
https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v4.15


4. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

розвитку органічного виробництва. Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 

20 лист. 2020 р.) / за ред. Гетьмана А. П., Шульги М. В., Курман Т. В. Харків. 

С. 76-78. (особистий внесок автора – 0,11 друк. арк.).  

5. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

органічного виробництва. Tendances  scientifiques  de  la  recherche  

fondamentale  et  appliqué : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des 

matériaux de la conférence scientifique et pratique international  (30 octobre,  

2020.  Strasbourg,  République  française: Plateforme scientifique européenne). 

Vol. 2. P. 85-90 (особистий внесок автора – 0,21 друк. арк.). 

6.  Копиця Є., Пуляєва А. Міжнародна стандартизація якості води. Global 

and Regional Aspects of Sustainable Development:  Proceedings of the 1st 

International Scientific and Practical Conference. (October 26-28, 2020,  

Copenhagen, Denmark). Berlitz Forlag. 2020. P. 149-152. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5320 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

7. Нетіпа К., Копиця Є. Актуальні питання участі громадськості у 

процедурі оцінки впливу на довкілля. Розвиток наукової думки 

постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної 

наукової  конференції (13 листопада  2020 р.). Т. 2. C. 76-77. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5705 (особистий внесок 

автора – 0,1 друк. арк.). 

8. Шутова К., Копиця Є. Питання правової охорони довкілля в умовах 

пандемії COVID-19. Experimental and theoretical research in modern science : 

proceedings of the first scientific and practical conference (November 16-18, 2020, 

Kishinev, Moldova). Giperion Editura. 2020. C. 345-349. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5846 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Опубліковані праці присвячені дослідженню актуальних проблем 

міжнародного правового регулювання у галузі охорони атмосферного 

повітря та клімату. У роботах висловлено пропозиції щодо вдосконалення 

національного 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 довкілля 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». 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5320
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5705
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5846


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, 

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 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. 

5.5. 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 приймалася. 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.4. 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: 6   

1. Міжнародна науково-практична конференція «Modalități conceptuale 

de dezvoltare a științei moderne», м. Бухарест, Румунія, 20 листопада 2020 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Impatto 

dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati», м. Верона, Італія, 

26 липня 2020 р.  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Tendances  

scientifiques  de  la  recherche  fondamentale  et  appliqué», м. Страсбург, 

Франція, 30 жовтня 2020 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Global and Regional 

Aspects of Sustainable Development», м. Копенгаген, Данія, 26-28 жовтня 2020 

р.  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Experimental and 

theoretical research in modern science», м. Кишинев, Молдова, 16-18 листопада 

2020 р. 

6. Міжнародна наукова конференція «Розвиток наукової думки 

постіндустріального суспільства: сучасний дискурс», м. Миколаїв, 13 грудня 

2020 р. 

 Всеукраїнські: 2 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові  

проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної 

земельної реформи», м. Харків, 22 травня 2020 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові 

проблеми інноваційного розвитку агросфери», м. Харків, 20 листопада 2020 

р. 

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

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

друкованих аркушів. 

 Наукові статті:         

  1. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні питання розвитку органічного 

виробництва: еколого-правовий аспект. Екологічне право. 2020. № 1. С. 16-23 

(особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

2. Samoilenko, V., Kopytsia, I., Belevtseva, V., Skulysh, Y., Shumilo, O. 

Conceptual basis of national energy security against the backdrop of global 

challenges. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). P. 329-

343. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24) (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. Екологічне нормування у сфері зміни клімату в контексті 

імплементації Європейського зеленого курсу в Україні. Modalități conceptuale 

de dezvoltare a științei moderne: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (20.11.2020,  

Бухарест, ROU). Vol. 4.  С. 48-50. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v4.15  

(0,2 друк. арк.) 

2. Копиця Є. М. Екологічне нормування як правовий засіб 

попередження і боротьби зі змінами в Україні. Актуальні правові  проблеми 

https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24)
https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v4.15


земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.). Харків. 

С. 116-117. (0,2 друк. арк.) 

3. Лозо О., Копиця Є. Практика застосування системи дистанційного 

навчання у вищій школі. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti 

fondamentali e applicati. Conferenza scientifica e pratica internazionale: зб. наук. 

праць ΛΌГOΣ (26 giugno 2020). 2020. T. 2. С. 128-130. 

https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.48 (особистий внесок автора – 0,1 

друк. арк.) 

4. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

розвитку органічного виробництва. Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 

20 лист. 2020 р.) / за ред. Гетьмана А. П., Шульги М. В., Курман Т. В. Харків. 

С. 76-78. (особистий внесок автора – 0,11 друк. арк.).  

5. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

органічного виробництва. Tendances  scientifiques  de  la  recherche  

fondamentale  et  appliqué : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des 

matériaux de la conférence scientifique et pratique international  (30 octobre,  

2020.  Strasbourg,  République  française: Plateforme scientifique européenne). 

Vol. 2. P. 85-90 (особистий внесок автора – 0,21 друк. арк.). 

6.  Копиця Є., Пуляєва А. Міжнародна стандартизація якості води. 

Global and Regional Aspects of Sustainable Development:  Proceedings of the 1st 

International Scientific and Practical Conference. (October 26-28, 2020,  

Copenhagen, Denmark). Berlitz Forlag. 2020. P. 149-152. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5320 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

7. Нетіпа К., Копиця Є. Актуальні питання участі громадськості у 

процедурі оцінки впливу на довкілля. Розвиток наукової думки 

постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної 

наукової  конференції (13 листопада  2020 р.). Т. 2. C. 76-77. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5705 (особистий внесок 

автора – 0,1 друк. арк.). 

8. Шутова К., Копиця Є. Питання правової охорони довкілля в умовах 

пандемії COVID-19. Experimental and theoretical research in modern science : 

proceedings of the first scientific and practical conference (November 16-18, 2020, 

Kishinev, Moldova). Giperion Editura. 2020. C. 345-349. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5846 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

   1. Samoilenko, V., Kopytsia, I., Belevtseva, V., Skulysh, Y., Shumilo, O. 

Conceptual basis of national energy security against the backdrop of global 

challenges. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). P. 329-

343. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24) (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5320
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5705
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5846
https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24)


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

наукометричних базах.  

1. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні питання розвитку органічного 

виробництва: еколого-правовий аспект. Екологічне право. 2020. № 1. С. 16-

23. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). Видання індексується у 

Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

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 № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                             Є. М. Копиця 

 

 

 

 

 

 


