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ЗА 2017 РІК 

 

1. Бредіхіна Вікторія Леонідівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Економіко-правові засади раціонального природокористування» (1,5 друк. 

арк.). 

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

«Економіко-правові засади раціонального природокористування» (1,5 друк. 

арк.). 

Навчальні посібники:  1 (0,4 друк. арк.) 

Наукові статті: 2 (0,75 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 5 (1 друк. арк.)  

Всього:  2,15 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : 

Право, 2017. – С. 78-85 (Розділ 7) (0,4 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

  1. Бредіхіна В. Л. Проблеми економіко-правового регулювання збереження 

природно-ресурсного потенціалу. Економіка природокористування: стан, 

проблеми, перспективи: зб. наук. пр. за матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-

конференції (м. Ірпінь, 13-20 березня 2017 р.). Ірпінь: УДФСУ, 2017. С. 28-37 (0,5 

друк. арк.). 
  2. Бредіхіна В. Л. Збереження природно-ресурсного потенціалу як складова 

екологічної безпеки. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції: зб. наук. 

пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Том ІІ. С. 269-275 

(0,25 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Бредіхіна В. Л. Природно-ресурсний потенціал як об’єкт екологічного 

права. Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права 

України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 26 травня 2017 р., м. Київ / Укладачі: В. 

В.Носік [та ін]: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці, Кондратьєв А. В., 2017. 

С. 240-244 (0,25 друк. арк.). 

 2. Бредіхіна В. Л. Проблеми ефективності наукових досліджень у вищих 

навчальних закладах. Школа професійної майстерності: зб. тез для підвищення 

кваліфікації (0,25 друк. арк.) (надано до редакції). 

 3. Калиновський Ю. Ю., Бредіхіна В. Л., Гарантування права людини на 

безпечне довкілля як імператив сучасного державотворення. Гендер. Екологія. 

Здоров’я: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.). 

Харків :ХНМУ, 2017. С. 92-93 (0,1 друк. арк.). 



 4. Бредіхіна В. Л. Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як запорука 

сталого розвитку України. Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах 

міжнародних інтеграційних процесів: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

24 листопада 2017 р.) (0,2 друк. арк.) (надано до редакції). 

5. Бредіхіна В. Л. Правове забезпечення охорони природних середовищ 

існування дикої фори і фауни в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку 

екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. 

«круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. 

Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Х., 2017. С. 117-120 (0,2 друк. 

арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Досліджені проблеми економіко-правового регулювання раціонального 

природокористування, зокрема, питання збереження природно-ресурсного 

потенціалу України та окремих її територій. Розкрито поняття природно-

ресурсного потенціалу як ймовірного об’єкту екологічного права та складової 

екологічної безпеки. Проаналізовані правові заходи щодо збереження рослинних та 

тваринних ресурсів через охорону природних середовищ існування дикої флори і 

фауни, досліджені останні зміни в національному законодавстві в зазначеній сфері. 

 Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного законодавства в 

умовах реалізації концепції сталого розвитку та євро інтеграційних процесів. 

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. V Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. 

Здоров’я», м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. 

2. І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів», м. 

Дніпро, 24 листопада 2017 р. 

 Всеукраїнські: 4 

1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіка 

природокористування: стан, проблеми, перспективи», м. Ірпінь, 13-20 березня 2017 

р. 

2. Всеукраїнська науково-практичнаконференція «Екологічна безпека: 

сучасні проблеми та пропозиції», м. Харків, 21 квітня 2017 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони 

природи Української РСР до екологічного права України», 26 травня 2017 р., м. 

Київ. 

4. Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції», м. Харків, 8 грудня 2017 р. 

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 

2017. – С. 78-85 (Розділ 7) (0,2 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

  1. Бредіхіна В. Л. Проблеми економіко-правового регулювання збереження 

природно-ресурсного потенціалу. Економіка природокористування: стан, 

проблеми, перспективи: зб. наук. пр. за матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-

конференції (м. Ірпінь, 13-20 березня 2017 р.). Ірпінь: УДФСУ, 2017. С. 28-37 (0,5 

друк. арк.). 
  2. Бредіхіна В. Л. Збереження природно-ресурсного потенціалу як складова 

екологічної безпеки. Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції: зб. наук. 

пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Том ІІ. С. 269-275 

(0,25 друк. арк.). 

  

  



 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Бредіхіна В. Л. Природно-ресурсний потенціал як об’єкт екологічного 

права. Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права 

України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 26 травня 2017 р., м. Київ / Укладачі: В. 

В.Носік [та ін]: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці, Кондратьєв А. В., 2017. 

С. 240-244 (0,25 друк. арк.). 

 2. Бредіхіна В. Л. Проблеми ефективності наукових досліджень у вищих 

навчальних закладах. Школа професійної майстерності: зб. тез для підвищення 

кваліфікації (0,25 друк. арк.) (надано до редакції). 

 3. Калиновський Ю. Ю., Бредіхіна В. Л., Гарантування права людини на 

безпечне довкілля як імператив сучасного державотворення. Гендер. Екологія. 

Здоров’я: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.). 

Харків :ХНМУ, 2017. С. 92-93 (0,1 друк. арк.). 

 4. Бредіхіна В. Л. Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як запорука 

сталого розвитку України. Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах 

міжнародних інтеграційних процесів: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

24 листопада 2017 р.) (0,2 друк. арк.) (надано до редакції). 

 5. Бредіхіна В. Л. Правове забезпечення охорони природних середовищ 

існування дикої фори і фауни в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку 

екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. 

«круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. 

Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Х., 2017. С. 117-120 (0,2 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.  
 Публікації у інших наукометричних базах даних 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.  

 Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 1. Відгук на автореферат дисертації Ліхтер Мар’яни Павлівни на тему 

«Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. 

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. 

 Відзнаки, нагороди не отримувала. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 29 листопада 2017 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                              В. Л. Бредіхіна 
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