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ЗА 2020 РІК 

 

1. Лозо Олена Вячеславівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Вивчення та аналіз проблемних аспектів правового регулювання 

використання та охорони ландшафтів та їх складових елементів в умовах 

сьогодення» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 2 (0,85 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 6 (0,96 друк. арк.). 

Всього: 1,81друк. 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. Лозо О. В., Пілюшенко Д. Актуальні питання правового регулювання 

захисту тварин від жорстокого поводження. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 7. URL: http://www.lsej.org.ua/7_2020/59.pdf 

(особистий внесок автора – 0,45 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Лозо О. В. Проблемні питання правового регулювання охорони та 

використання агроландшафтів в умовах сучасної земельної реформи. 

Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 

умовах сучасної земельної реформи : матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 

травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 

2020. С. 180-184 (0,16 друк. арк.). 

2. 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.) 

3. Лозо О. В. Правове регулювання екологічної освіти: європейський 

досвід та перспективи для України. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матер. Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 22 жовтня 2020 р.) С. 251-255 (0,21 друк. арк.). 



4. Лозо О. В. Правова охорона ландшафтів в Україні: проблемні питання 

та нові положення законодавства. Юридична осінь 2020 року: зб. тез доп. та 

наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ.конф. молодих учених та 

здобувачів (м. Харків, 20 листопада 2020 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого». Х.: Право, 2020. С. 83-85 (0,17 друк. арк.) 

5. 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.). 

6. 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.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проблема правового регулювання використання та охорони 

ландшафтів є недостатньо дослідженою та потребую подальшого розгляду. 

Багато факторів мають вплив на стан ландшафтів в Україні, серед яких 

можна розглядати як негативні (низький рівень екологічної освіти в країні), 

так і позитивні (розвиток органічного виробництва, який покращує стан 

довкілля в цілому). Міжнародне поширення комплексного підходу до 

охорони довкілля вимагає подальшого розвитку ландшафтного 

законодавства, оскільки ландшафт є комплексним об’єктом правової 

охорони. Вивчення та аналіз проблемних аспектів у рамках цієї теми, 

створення науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення законодавства про ландшафти, є необхідним для подальшого 

розвитку екологічного права в Україні. 

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 інші 

соціологічні дослідження не проводилися. 

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 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. 

6.4. 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. Conferenza scientifica e pratica internazionale «Impatto dell'innovazione 

sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati», 26 giugno 2020, Verona, Italia. 

 2. Сonférence scientifique et pratique international «Tendances  

scientifiques  de  la  recherche  fondamentale  et  appliqué», 30 octobre,  2020, 

Strasbourg,  République  française. 

 Всеукраїнські: 4 

1. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

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

2.  Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція 

екологічної політики України», м. Одеса, 22 жовтня 2020 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та 

здобувачів «Юридична осінь 2020 року», м. Харків, 20 листопада 2020 р. 

4.  Заочна 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. Лозо О. В., Пілюшенко Д. Актуальні питання правового 

регулювання захисту тварин від жорстокого поводження. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 7. URL: 

http://www.lsej.org.ua/7_2020/59.pdf (особистий внесок автора – 0,45 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Лозо О. В. Проблемні питання правового регулювання охорони та 

використання агроландшафтів в умовах сучасної земельної реформи. 

Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 

умовах сучасної земельної реформи : матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 

травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 

2020. С. 180-184 (0,16 друк. арк.). 

2. 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.) 

3. Лозо О. В. Правове регулювання екологічної освіти: європейський 

досвід та перспективи для України. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матер. Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 22 жовтня 2020 р.) С. 251-255 (0,21 друк. арк.). 

4. Лозо О. В. Правова охорона ландшафтів в Україні: проблемні 

питання та нові положення законодавства. Юридична осінь 2020 року: зб. тез 

доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ.конф. молодих учених та 

здобувачів (м. Харків, 20 листопада 2020 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого». Х.: Право, 2020. С. 83-85 (0,17 друк. арк.) 

5. 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.). 

6. 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.). 



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. Лозо О. В., Пілюшенко Д. Актуальні питання правового регулювання 

захисту тварин від жорстокого поводження. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 7. URL: http://www.lsej.org.ua/7_2020/59.pdf 

(особистий внесок автора – 0,45 друк. арк.) Видання індексується у Іndex 

Copernicus International (Республика Польша).  

2. 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. 

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. 

Відзнаки у звітному році не отримувались.  

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7  від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

Звіт склала                                                                             О. В. Лозо 
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