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4. «Економіко-правове регулювання раціонального природокористування».   

 Наукові статті – 1 (фахове видання, 0,7 друк. арк.); 

 Тези наукових доповідей та повідомлень – 6 (1,05 друк. арк.);  

 Всього: 1,75 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. Бредіхіна В. Л. Деякі організаційні проблеми здійснення державного контролю 

та нагляду у сфері використання й охорони надр // Порівняльно-аналітичне право: 

електронне наукове видання. – 2016. – № 3. – С. 123-127. (0,7 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Бредіхіна В. Л. Щодо реалізації деяких конституційних положень у сфері 

забезпечення екологічних прав громадян / Бредіхіна В. Л. // Конституційні засади 

аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: Матеріали 

«круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред.. М. В. Краснової, Т. О. 

Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С. 

280-283. (0,2 друк. арк.) 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі питання методики викладання еколого-правових 

дисциплін в контексті екологізації вищої освіти в Україні / В. Л. Бредіхіна // 

Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової 

підготовки фахівців: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції 

(м. Харків, 19 жовтня 2016 р.). – Х.: ХНАДУ, 2016. – С.17-19. (0,15 друк. арк.) 

3. Бредіхіна В. Л. Проблеми державного управління у сфері надрокористування 

/ В. Л. Бредіхіна // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-

соціальні, технічні та правові проблеми): Міжнародна науково-практична 

конференція (3-7 жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, 2016. (надано до редакції; 

0,2 друк. арк.)  
4. Бредіхіна В. Л. Роль екологічного законодавства у забезпеченні 

сприятливого життєвого простору людини / В. Л. Бредіхіна // Соціолого-правові, 

політичні, економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого 

простору людини: теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку 

екологічного права і правової охорони довкілля: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (7 листопада 2016 р., м. Київ) – КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2016. (надано до редакції; 0,15 друк. арк.) 



5. Бредіхіна В. Л. До питання про кваліфікацію правопорушень щодо 

самовільного користування надрами / В. Л. Бредіхіна // Еволюція правового 

регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (18 листопада 2016 р., м. Львів) за заг. ред. П. Д. 

Пилипенка. – Львів, 2016. – С. 156-158 (0,2 друк. арк.); 

6. Бредіхіна В. Л. Концептуальні задачі екологічного права і законодавства на 

шляху до сталого розвитку України / В. Л. Бредіхіна // Теоретичні та практичні 

аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого 

розвитку України: матеріали Круглого столу (2 грудня 2016 р., м. Харків). – Харків, 

2016. (надано до редакції; 0,15 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджені проблеми державного управління у сфері використання 

природних ресурсів, зокрема, у надрокористуванні. Проаналізовано повноваження 

органів державного контролю та нагляду у сфері використання й охорони надр, 

виокремлено  випадки дублювання їх функцій або навпаки законодавчої 

невизначеності їх конкретних правомочностей. Запропоновані шляхи подолання 

відповідних колізій та неузгодженостей в екологічному законодавстві. Досліджені 

види правопорушень у царині використання та охорони надр та проблеми 

застосування юридичної відповідальності. 

Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного законодавства в 

умовах реалізації концепції сталого розвитку. 

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. 

Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалося. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 



Читання лекцій практичним працівникам не проводилось. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Підготовка відповіді на запит Прокуратури Сумської області від 04.04.2016 № 

04/5-2995-15 щодо визначення «правомочності органів державної влади (а саме: 

Державної служби геології та надр України, Державної служби України з питань 

праці та Державної екологічної інспекції України) вчиняти певні дії. 

2. Підготовка відповіді на запит Прокуратури Сумської області від 04.07.2016 

року № 17-3075-15 щодо надання роз’яснень з приводу незаконного видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. 

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. Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми 

утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, 

технічні та правові проблеми): Міжнародна науково-практична конференція (3-7 

жовтня 2016 р., м. Харків); 

2. Соціолого-правові, політичні, економічні та екологічні складові забезпечення 

сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні та прикладні 

проблеми розвитку екологічного права і правової охорони довкілля: Міжнародна 

науково-практична конференція (7 листопада 2016 р., м. Київ); 

3. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних 

відносин: Міжнародна науково-практична конференція (18 листопада 2016 р., м. 

Львів). 

Всеукраїнські: 3 

1. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років 

розвитку: «Круглий стіл» (м. Київ, 27 травня 2016 р.); 

2. Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової 

підготовки фахівців: І Всеукраїнська науково-методична конференція (м. Харків, 

19 жовтня 2016 р.); 

3. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного 

права в умовах сталого розвитку України: «Круглий стіл» (2 грудня 2016 р., м. 

Харків). 

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

дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Наукові статті: 

1. Бредіхіна В. Л. Деякі організаційні проблеми здійснення державного контролю 

та нагляду у сфері використання й охорони надр // Порівняльно-аналітичне право: 

електронне наукове видання. – 2016. – № 3. – С. 123-127. (0,7 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Бредіхіна В. Л. Щодо реалізації деяких конституційних положень у сфері 

забезпечення екологічних прав громадян / Бредіхіна В. Л. // Конституційні засади 

аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: Матеріали 



«круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред.. М. В. Краснової, Т. О. 

Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С. 

280-283. (0,2 друк. арк.) 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі питання методики викладання еколого-правових 

дисциплін в контексті екологізації вищої освіти в Україні / В. Л. Бредіхіна // 

Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової 

підготовки фахівців: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції 

(м. Харків, 19 жовтня 2016 р.). – Х.: ХНАДУ, 2016. – С.17-19. (0,15 друк. арк.) 

3. Бредіхіна В. Л. Проблеми державного управління у сфері надрокористування / 

В. Л. Бредіхіна // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-

соціальні, технічні та правові проблеми): Міжнародна науково-практична 

конференція (3-7 жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, 2016. (надано до редакції; 

0,2 друк. арк.)  
4. Бредіхіна В. Л. Роль екологічного законодавства у забезпеченні сприятливого 

життєвого простору людини / В. Л. Бредіхіна // Соціолого-правові, політичні, 

економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору 

людини: теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного 

права і правової охорони довкілля: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (7 листопада 2016 р., м. Київ) – КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 

(надано до редакції; 0,15 друк. арк.) 
5. Бредіхіна В. Л. До питання про кваліфікацію правопорушень щодо самовільного 

користування надрами / В. Л. Бредіхіна // Еволюція правового регулювання 

земельних, аграрних та екологічних відносин: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (18 листопада 2016 р., м. Львів) за заг. ред. П. Д. 

Пилипенка. – Львів, 2016. – С. 156-158 (0,2 друк. арк.); 

6. Бредіхіна В. Л. Концептуальні задачі екологічного права і законодавства на 

шляху до сталого розвитку України / В. Л. Бредіхіна // Теоретичні та практичні 

аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого 

розвитку України: матеріали Круглого столу (2 грудня 2016 р., м. Харків). – Харків, 

2016. (надано до редакції; 0,15 друк. арк.). 

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

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. (обов’язково зазначити 

наукометричну базу до якої належить публікація) 

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та 

ін.за звітний період відсутні. 

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. 

Не була опонентом дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Підготовка відгуків на автореферати не проводилася. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

 У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 



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. 

У звітному році відзнаки чи нагороди отримані не були. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № ___ від «___» листопада 2016 р. 

 

 

Звіт склала              В. Л. Бредіхіна  

 


