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ЗА 2020 РІК 

 

1. Бредіхіна Вікторія Леонідівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Проблеми правового забезпечення збереження природних ресурсів та 

комплексів» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті: 4 (2,1 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 3 (0,65 друк. арк.). 

Всього: 2,75 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., Карпенко Д. Р. Деякі питання інтеграції водного 

законодавства України до законодавства ЄС. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».  2019. Вип. 

28. С. 73–81. (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

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

прав громадян в умовах реалізації концепції сталого розвитку. Юридичний 

вісник. 2020. № 2. С. 179–187. (0,7 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л., Приходько В. Ю. Адаптація до зміни клімату як 

чинник забезпечення національної безпеки України. Журнал 

східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 22– 31. (особистий внесок автора – 

0,5 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В. Л., Васильчук Я. С. Сучасні проблеми правового 

регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 7. С. 213–217. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Бредіхіна В. Л. Еколого-правові аспекти встановлення обмежень у 

використанні земель. Актуальні правові проблеми  земельних, аграрних та 

екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матеріалів 

науково-практичної конференції ( м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред.    

А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 41– 44. (0,2 друк. 

арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Економіко-правове регулювання екологічних 

відносин на шляху до сталого розвитку. Правове регулювання суспільних 

відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9 -10 жовтня 2020 р.). 



Київ. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 

54–56. (0,2 друк. арк.). 

3. Бредіхіна  В. Л. Правові проблеми розвитку агросфери в умовах зміни 

клімату. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: зб. 

матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). 

Харків, 2020. С. 25–27. ( 0,25 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджені сучасні проблеми законодавчого забезпечення 

збалансованого природокористування з метою збереження природних 

ресурсів та комплексів. У цьому зв’язку проаналізовані основні засади 

правового регулювання  відносин у сфері використання  та відтворення 

природних ресурсів, проблеми реалізації державної екологічної політики в 

цій сфері. 

Виокремленні деякі важливі напрями і складові 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; 

-  економіко-правові чинники регулювання екологічних відносин тощо. 

Досліджені особливості реалізації концепції сталого розвитку та питання 

інтеграції національного законодавства до законодавства ЄС в різних сферах 

природокористування, а саме водокористування, надрокористування та ін. 

Проаналізований розвиток суспільних екологічних відносин в умовах зміни 

клімату, доведена необхідність удосконалення правового регулювання 

адаптації різних сфер природокористування до таких змін. 

Визначені шляхи та сформовані пропозиції щодо удосконалення 

діючого 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, 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. 

Узагальнень практики застосування законодавства, а також інших 

соціологічних досліджень не проводилось. 

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. 

 Підготували роз’яснення на запит Начальника управління оцінки 

впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки М. О. Тіщенкової щодо 

порядку обчислення строків, визначених ст. 7 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» (вх. № 125-01-430 від 05.03.2020 р.) (у співавторстві з 

доц. Соколовою А. К.). 

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: 1 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку»,  

м. Київ, 9 -10 жовтня 2020 р. 

Всеукраїнські: 2 

1. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми  

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

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

2. 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. Бредіхіна В. Л., Карпенко Д. Р. Деякі питання інтеграції водного 

законодавства України до законодавства ЄС. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».  2019. Вип. 

28. С. 73–81. (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

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

прав громадян в умовах реалізації концепції сталого розвитку. Юридичний 

вісник. 2020. № 2. С. 179–187. (0,7 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л., Приходько В. Ю. Адаптація до зміни клімату як 

чинник забезпечення національної безпеки України. Журнал 

східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 22– 31. (особистий внесок автора – 

0,5 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В. Л., Васильчук Я. С. Сучасні проблеми правового 

регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 7. С. 213–217. (особистий внесок автора – 0, 4 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Бредіхіна В. Л. Еколого-правові аспекти встановлення обмежень у 

використанні земель. Актуальні правові проблеми  земельних, аграрних та 

екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матеріалів 

науково-практичної конференції ( м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред.    

А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 41– 44. (0,2 друк. 

арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Економіко-правове регулювання екологічних 

відносин на шляху до сталого розвитку. Правове регулювання суспільних 

відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9 -10 жовтня 2020 р.). 

Київ. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 

54–56. (0,2 друк. арк.). 

3. Бредіхіна  В. Л. Правові проблеми розвитку агросфери в умовах зміни 

клімату. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: зб. 

матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). 

Харків, 2020. С. 25–27. ( 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. Деякі теоретичні аспекти обмеження екологічних 

прав громадян в умовах реалізації концепції сталого розвитку. Юридичний 

вісник. 2020. № 2. С. 179–187. (0,7 друк. арк.). Видання індексується у Іndex 

Copernicus International (Республика Польша). 

2.  Бредіхіна В. Л., Приходько В. Ю. Адаптація до зміни клімату як 

чинник забезпечення національної безпеки України. Журнал 

східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 22– 31. (особистий внесок автора – 

0,5 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 



3. Бредіхіна В. Л., Васильчук Я. С. Сучасні проблеми правового 

регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 7. С. 213–217. (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 була. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

Відгуків на дисертації та автореферати у звітному році не готувала. 

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 на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки чи нагороди не отримувала 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                            В. Л. Бредіхіна  
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