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охорони атмосферного повітря та боротьби із наслідками зміни клімату»            

(1 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 3 (2,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 9 (0,8 друк. арк.)  

Всього: 3,3 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 Ievgeniia. The Legal Regulation of Climate Change in Ukraine: 

Issues and Prospects. Journal of Environmental Law and Policy. 2021. № 001. P. 

105-125. https://doi.org/10.33002/jelp001.05 (1,5 друк. арк.). 

2. H. Anisimova, I. Kopytsia. The Role of Courts in Environmental Rights 

Protection in the Context of the State Policy of Ukraine. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. № 2(10). P. 164–176. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-

n000066 (особистий внесок автора – 0,6 друк. арк.). 

3. Копиця Є. М., Огієнко М.  Актуальні питання правового регулювання 

у сфері зміни клімату в Україні. Concepts for the development of society’s 

scientific potential. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical 

Conference. (Prague, Czech Republic (21-22.11.2021). 2021. С. 294-304. DOI 

10.51582/interconf.21-22.11.2021.036 (особистий внесок автора – 0,4 друк. 

арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є., Демидова Д.  Oкремі питання правового регулювання 

поводження з відходами в Україні. Theoretical and practical aspects of modern 

scientific research: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (30.04.2021,  Сеул, Корея). 2021. 

Vol. 4.  Р. 90-93. DOI 10.36074/logos-30.04.2021.v1.26  (особистий внесок 

автора – 0,1 друк. арк.). 

2. Копиця Є., Вишняк А. Екологічна свідомість та її роль у забезпеченні 

правової охорони довкілля. Theoretical and Empirical Scientific Research: 

Concept and Trends:  зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (28.05.2021,  Оксфорд, 

Великобританія). 2021. Vol. 1. Р. 83-85. https://doi.org/10.36074/logos-

28.05.2021.v1.23 (особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 
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3. Копиця Є., Фесенко М. Вплив екологічної свідомості громадян на 

додержання норм екологічного права. Theoretical and practical aspects of 

modern scientific research: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (30.04.2021,  Сеул, 

Корея). 2021. Vol. 4.  Р. 64-65. DOI 10.36074/logos-28.05.2021.v1.23 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

4. Копиця Є., Северин А. Актуальні питання використання об‘єктів та 

територій національних природних парків для здійснення культурно освітньої 

діяльності. Theoretical and Empirical Scientific Research: Concept and Trends:  

зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (28.05.2021,  Оксфорд, Великобританія). 2021. Vol. 

1.  Р. 77-79. DOI 10.36074/logos-28.05.2021.v1.21 (особистий внесок автора – 

0,1 друк. арк.). 

5. Копиця Є., Романюк В. Окремі питання правового регулювання 

модернізації енергетичного виробництва в україні. International scientific 

journal «Grail of Science». 2021. Vol. 4. (May, 2021)  Р. 118-120. DOI 

10.36074/grail-of-science.07.05.2021.021 (особистий внесок автора – 0,05 

друк. арк.). 

6. Копиця Є., Базюк С. Екологізація українського бізнесу: проблемиі 

перспективи. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: зб. 

наукових праць ΛΌГOΣ  (30.04.2021, Сеул, Корея). 2021. Vol. 4.  Р. 177-178. 

DOI 10.36074/logos-30.04.2021.v1.53 (особистий внесок автора – 0,05 друк. 

арк.). 

7. Копиця Є., Зубко Д. Кліматичний закон ЄС: правовий аналіз та 

перспективи впровадження в Україні. Multidisziplinäre Forschung:  

Perspektiven, Probleme und Muste: зб. наукових праць ΛΌГOΣ (26.11.2021,  

Відень, AUT). 2021. Vol. 1. Р. 86-90. https://doi.org/10.36074/logos-

26.11.2021.v1.29 (особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

8. Копиця Є., Зубко Д. Щодо правового статусу кліматичних біженців. 

Multidisziplinäre Forschung:  Perspektiven,  Probleme  und Muste: зб. наукових 

праць ΛΌГOΣ (26.11.2021,  Відень, AUT). 2021. Vol. 1.  Р. 115-116. 

https://doi.org/10.36074/logos-26.11.2021.v1.39 (особистий внесок автора – 0,1 

друк. арк.). 

9. Копиця Є., Богачьов М. Актуальні питання міжнародно-правового 

регулювання проблеми космічного сміття. Multidisziplinäre  Forschung:  

Perspektiven,  Probleme und Muste: зб. наукових праць ΛΌГOΣ (26.11.2021,  

Відень, AUT). 2021. Vol. 1.  Р. 115-116. https://doi.org/10.36074/logos-

26.11.2021.v1.39 (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 
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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». 

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: 5   

1. V Харківський міжнародний форум, м. Харків, 20-24 вересня 2021 р., 

панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Concepts for the 

development of society’s scientific potential», м. Прага, Чехія, 21-22 листопада 

2021 р.  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and practical 

aspects of modern scientific research», м. Сеул, Корея, 30 квітня 2021 р.  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and Empirical 

Scientific Research: Concept and Trends», м. Оксфорд, Великобританія, 28 

травня 2021 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Globalization of Scientific 

Knowledge: International Cooperation and Integration of Sciences », м. Відень, 

Австрія, 7 травня 2021 р.  

6. Міжнародна науково-практична конференція «Multidisziplinäre 

Forschung:  Perspektiven, Probleme und Muste», м. Відень, Австрія, 26 листопада 

2021 р.  

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті:         

  1. Kopytsia Ievgeniia. The Legal Regulation of Climate Change in Ukraine: 

Issues and Prospects. Journal of Environmental Law and Policy. 2021. № 001. P. 

105-125. https://doi.org/10.33002/jelp001.05 (1,475 друк. арк.). 

  2. H. Anisimova, I. Kopytsia. The Role of Courts in Environmental Rights 

Protection in the Context of the State Policy of Ukraine. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. № 2(10). P. 164–176. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-

n000066 (особистий внесок автора – 0,6 друк. арк.). 

  3. Копиця Є. М., Огієнко М.  Актуальні питання правового регулювання у 

сфері зміни клімату в Україні. Concepts for the development of society’s scientific 

potential. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. 

(Prague, Czech Republic (21-22.11.2021). 2021. С. 294-304. DOI 

10.51582/interconf.21-22.11.2021.036 (особистий внесок автора – 0,4 друк. 

арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  
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scientific research: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (30.04.2021,  Сеул, Корея). 2021. 
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автора – 0,1 друк. арк.). 
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Великобританія). 2021. Vol. 1. Р. 83-85. https://doi.org/10.36074/logos-

28.05.2021.v1.23 (особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 
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modern scientific research: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (30.04.2021,  Сеул, 

Корея). 2021. Vol. 4.  Р. 64-65. DOI 10.36074/logos-28.05.2021.v1.23 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 
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1.  Р. 77-79. DOI 10.36074/logos-28.05.2021.v1.21 (особистий внесок автора – 

0,1 друк. арк.). 

5. Копиця Є., Романюк В. Окремі питання правового регулювання 

модернізації енергетичного виробництва в україні. International scientific 

journal «Grail of Science». 2021. Vol. 4. (May, 2021)  Р. 118-120. DOI 

10.36074/grail-of-science.07.05.2021.021 (особистий внесок автора – 0,05 

друк. арк.). 

6. Копиця Є., Базюк С. Екологізація українського бізнесу: проблемиі 

перспективи. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: зб. 

наукових праць ΛΌГOΣ  (30.04.2021, Сеул, Корея). 2021. Vol. 4.  Р. 177-178. 

DOI 10.36074/logos-30.04.2021.v1.53 (особистий внесок автора – 0,05 друк. 

арк.). 

7. Копиця Є., Зубко Д. Кліматичний закон ЄС: правовий аналіз та 

перспективи впровадження в Україні. Multidisziplinäre Forschung:  

Perspektiven, Probleme und Muste: зб. наукових праць ΛΌГOΣ (26.11.2021,  

Відень, AUT). 2021. Vol. 1. Р. 86-90. https://doi.org/10.36074/logos-

26.11.2021.v1.29 (особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 
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https://doi.org/10.36074/logos-26.11.2021.v1.39 (особистий внесок автора – 0,1 

друк. арк.). 

9. Копиця Є., Богачьов М. Актуальні питання міжнародно-правового 

регулювання проблеми космічного сміття. Multidisziplinäre  Forschung:  

Perspektiven,  Probleme und Muste: зб. наукових праць ΛΌГOΣ (26.11.2021,  

Відень, AUT). 2021. Vol. 1.  Р. 115-116. https://doi.org/10.36074/logos-

26.11.2021.v1.39 (особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах:  

1. Копиця Є. М., Огієнко М.  Актуальні питання правового регулювання 

у сфері зміни клімату в Україні. Concepts for the development of society’s 

scientific potential. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical 

Conference. (Prague, Czech Republic (21-22.11.2021). 2021. Р. 294-304. DOI 

10.51582/interconf.21-22.11.2021.036 (особистий внесок автора – 0,4 друк. 

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

Польша). 

2.  Kopytsia Ievgeniia. The Legal Regulation of Climate Change in Ukraine: 

Issues and Prospects. Journal of Environmental Law and Policy. 2021. № 001. P. 

105-125. https://doi.org/10.33002/jelp001.05 (1,475 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 (WOS), заступник головного редактора міжнародного 

журналу Environmental Policy and Law.    

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.  

Співробітництво із Інститутом захисту клімату, енергії та мобільності 

(The Institute for Climate Protection, Energy and Mobility), Німеччина.  

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 № 5 від 9 грудня 2021 р.). 

https://doi.org/10.33002/jelp001.05


 

Звіт склала                                                                             Є. М. Копиця 
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