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1. Бредіхіна Вікторія Леонідівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Механізм правового регулювання відносин із забезпечення еколого-

ресурсної безпеки» (1,5 друк. арк.). 

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

Підручник:  1  (2,6 друк. арк.) 

Наукові статті: 1 (0,3 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 4 (1 друк. арк.). 

Всього: 3,9 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Підручник:  

1. Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. 

Соколова та ін.]; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 183-215; С. 

450-474 (2,6  друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Бредіхіна В. Л., Бондаревич М. П. Правові засади стимулювання 

розвитку екологічних послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 7-10 (особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Бредіхіна В. Л. Правові аспекти реалізації екологічного імперативу у 

сфері природокористування. Актуальні проблеми екологічного, земельного 

та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу», 

присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН 

України В. К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р. ) / за заг. ред. А. П. Гетьмана 

і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 91- 94 (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі аспекти обмеження екологічних прав громадян. 

Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні та світі: 

ретроспективний та перспективний погляди : зб. матеріалів  міжнародної 

науково-практичної конференції (31 травня 2019 р., м. Київ) / Київський 

національний ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. 

Корецького, НАН України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. 

Чернівці: Кондратьєв А.В. 2019 С. 86-93 (0,3 друк. арк.). 

3. Бредіхіна  В. Л. Правові обмеження як регулятори суспільних 

відносин у сфері природокористування. Забезпечення прав в аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. 



Одеса 6-9 червня 2019 р.) / відп. ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., 

доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 70-73 ( 0,25 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В.Л. Проблеми правового регулювання фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів  в Україні. Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 

відносин в умовах глобалізації: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 

р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька,  Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

Василя Стефаника, 2019. С. 129-132 (0, 25 друк. арк.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджені основні засади правового регулювання  відносин у сфері 

використання  та одночасного збереження і відтворення природних ресурсів, 

що має на меті досягнення збалансованого природокористування. 

Виокремленні деякі важливі складові правового механізму забезпечення 

сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу та забезпечення еколого-

ресурсної безпеки, зокрема:  

- обмеження права природокористування та інших прав громадян та 

юридичних осіб у сфері використання природних ресурсів; 

-  лімітування використання природних ресурсів; 

-  платність спеціального природокористування; 

-  фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів; 

-  імперативність норм, правил, вимог та інших нормативних приписів у 

сфері використання природних ресурсів та ін. 

Проаналізовані основні економіко-правові інструменти забезпечення 

збалансованого природокористування (як-то: стимулювання 

природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності; вдосконалення системи 

екологічного оподаткування тощо); висвітлені основоположні наукові 

філософські та правові підходи щодо визначення та збереження природно-

ресурсного потенціалу України. 

Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного та іншого 

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки та раціонального 

використання природних ресурсів в умовах реалізації концепції сталого 

розвитку та євроінтеграційних 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. 

Проводила узагальнення практики судів Харківської області за період з 

01.01.2018 р. – по 31.12.2018 р. в порядку цивільного та адміністративного 

судочинства, зокрема, по справах про відшкодування шкоди, завданої 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища та спорах з приводу охорони довкілля. 

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: 2 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-правовий 

статус людини і громадянина в України та світі: ретроспективний та 

перспективний погляди», м. Київ, 31 травня 2019 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція: «Четверте зібрання 

фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах», м. Одеса, 6-9 червня 2019 

року. 

Всеукраїнські: 2 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних умовах», присвячений 90-річчю з дня 

народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова, м. 

Харків, 1 березня 2019 р. 



2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 

відносин в умовах глобалізації», м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 2-22 

вересня 2019 р.  

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Підручник:  

1. Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. 

Соколова та ін.]; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 183-215; С. 

450-474 (2,6  друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Бредіхіна В. Л., Бондаревич М. П. Правові засади стимулювання 

розвитку екологічних послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 7-10 (особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Бредіхіна В. Л. Правові аспекти реалізації екологічного імперативу у 

сфері природокористування. Актуальні проблеми екологічного, земельного 

та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу», 

присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН 

України В. К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р. ) / за заг. ред. А. П. Гетьмана 

і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 91- 94 (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі аспекти обмеження екологічних прав громадян. 

Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні та світі: 

ретроспективний та перспективний погляди : зб. матеріалів  міжнародної 

науково-практичної конференції (31 травня 2019 р., м. Київ) / Київський 

національний ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. 

Корецького, НАН України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. 

Чернівці: Кондратьєв А.В. 2019 С. 86-93 (0,3 друк. арк.). 

3. Бредіхіна  В. Л. Правові обмеження як регулятори суспільних 

відносин у сфері природокористування. Забезпечення прав в аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. 

Одеса 6-9 червня 2019 р.) / відп. ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., 

доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 70-73 ( 0,25 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В.Л. Проблеми правового регулювання фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів  в Україні. Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 

відносин в умовах глобалізації: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 

р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька,  Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

Василя Стефаника, 2019. С. 129-132 (0, 25 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації відсутні. 



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

наукометричних базах.  

1. Бредіхіна В. Л., Бондаревич М. П. Правові засади стимулювання 

розвитку екологічних послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 7-10 (особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). Науковий вісник включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

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. 

1. Відгук на автореферат дисертації Орленко Марти Ігорівни на тему 

«Правові засади дозвільної системи в галузі використання  та охорони надр в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право, екологічне 

право, природоресурсне право». 

2. Відгук на автореферат дисертації Зубрицького Олександра 

Володимировича «Правове регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-

правовий аспект», 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 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 чи нагороди не отримувала 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 5 грудня 2019 р.). 

 

Звіт склала                                                             В. Л. Бредіхіна 



Додаток 1 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 

Бредіхіна В. Л., Бондаревич М. П. Правові засади стимулювання 

розвитку екологічних послуг в Україні. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. 

№ 55. С. 7-10 (особистий внесок автора – 0,3 друк. арк.) (співавтор 

Бондаревич М. П.). 

60 

7 

Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. 

К. Соколова та ін.]; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 

183-215; С. 450-474 (2,6  друк. арк.). 
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1. Бредіхіна В. Л. Правові аспекти реалізації екологічного 

імперативу у сфері природокористування. Актуальні проблеми 

екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 

умовах: матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня 

народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. 

Попова (Харків, 1 березня 2019 р. ) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. 

В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 91- 94 (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі аспекти обмеження екологічних прав 

громадян. Еколого-правовий статус людини і громадянина в 

Україні та світі: ретроспективний та перспективний погляди : 

зб. матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції (31 

травня 2019 р., м. Київ) / Київський національний ун-т імені Тараса 

Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН 

України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: 

Кондратьєв А.В. 2019 С. 86-93 (0,3 друк. арк.). 
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1. Бредіхіна  В. Л. Правові обмеження як регулятори суспільних 

відносин у сфері природокористування. Забезпечення прав в 

аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних 

відносинах»: матер. зібрання (м. Одеса 6-9 червня 2019 р.) / відп. 

ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. Григор’єва. 

Одеса: Гельветика, 2019. С. 70-73 ( 0,25 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В.Л. Проблеми правового регулювання фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів  в Україні. 
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, 

аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: зб. 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 р.) / відп. ред. Н. 
Р. Кобецька,  Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника, 2019. С. 129-132 (0, 25 друк. арк.). 
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1. Відгук на автореферат дисертації Орленко Марти Ігорівни на 

тему «Правові засади дозвільної системи в галузі використання  та 

охорони надр в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне 

право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право». 
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2. Відгук на автореферат дисертації Зубрицького Олександра 

Володимировича «Правове регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: 

порівняльно-правовий аспект», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – 
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«Земельне право, аграрне право, екологічне право, 

природоресурсне право». 
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Керівництво студенткою науковою роботою: 

2. Наукової статті:  

Бондаревич М. П., студентка 4 курсу, 2 групи Господарсько-

правового факультету, «Правові засади стимулювання розвитку 

екологічних послуг в Україні». Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 7-10. 

Полехіна М.А., Остапов А.Н., студенти 4 курсу, 1 групи 

Господарсько-правового факультету, «Деякі проблеми правового 

регулювання охорони водосховищ на території України (на 

прикладі Печенізького водосховища)». Молодий вчений. 2019. № 5 

(69). С. 207 -209. 

Халецька К. К., Сидоренко Н. О., студенти 5 та 2 групи 

Господарсько-правового факультету, «Правова охорона 

навколишнього природного середовища в зонах проведення 

бойових дій». Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 622-627. 

Шутько В. С., студентка 1 групи Господарсько-правого 

факультету, «Міжнародно-правове регулювання проблеми зміни 

клімату». Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 634-637. 

3. Тез доповідей на конференцію: 

Драган М. В., студентка 4 курсу, 1 групи Господарсько-правового 

факультету, «Правові засади використання земель 

сільськогосподарського призначення на підставі договору про 

встановлення емфітевзису». Актуальні шляхи удосконалення 

українського законодавства: зб. тез наук. доп. і повідомл. Х 

Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, практикуючих юристів, 

аспірантів та студентів (Харків 16 листопада 2019 р.) / Нац. юрид. 

ун-т  ім. Ярослава Мудрого; Юрид. клініка. Харків: Право. 2019. С. 

25-29. 

Скочинська Х. М., студентка 1 групи Господарсько-правового 

факультету, «Стандарти екологічних прав людини». Актуальні 

шляхи удосконалення українського законодавства: Зб. тез наук. 

дововідей та повідомлень ІХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції вчених, практикуючих юристів, аспірантів та 

студентів ( Харків, 11 травня 2019 р). Харків: Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Юридична клініка. 

С. 21- 23. 
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Проводила узагальнення практики судів Харківської області за 

період з 01.01.2018 р. – по 31.12.2018 р. в порядку цивільного та 

адміністративного судочинства, зокрема, по справах про 

відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища та спорах з 

приводу охорони довкілля (разом з доц. Черкашиною М. К.). 
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