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2. Кандидат юридичних наук, доцент  

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

«Правові проблеми забезпечення збалансованого природокористування» 

(1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті: 4 (2,25 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 4 (0,9 друк. арк.). 

Всього: 3,15 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. Sharapova S., Lisova T., Bredikhina V., Lialiuk O. Improvement of land 

relations in the context of sustainable development of rural areas in Ukraine. Journal 

of Environmental Management and Tourism. 2021. Vol. XII. Iss. 7 (55). Р. 1899-

1905 (особистий внесок автора – 0,25 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Лімітування використання природних ресурсів як 

основа збалансованого природокористування. Екологічний вісник. 2020. № 1 

(119). С. 11-14 (0,3 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л., Радіонова П.С. Нормативи екологічної безпеки  

водокористування: сучасний стан та шляхи вдосконалення. «Juris Europensis 

Scientia». 2020. № 4. С. 84 – 89 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В. Л. Розвиток економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля в рамках формування еколого-

правової доктрини. Економічна теорія та право. 2021. № 3 (46). С. 108–131. 

(1,2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Бредіхіна В. Л. Деякі аспекти реалізації державної екологічної 

політики щодо збалансування економічних та екологічних інтересів у сфері 

природокористування. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право 

соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези 

доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10- 

річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. 

проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. 

М.Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 189 – 192 (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Економіко-правове регулювання 

природокористування та охорони довкілля в сучасному державотворенні. 



Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення : матер. II Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. 

Земко. Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 42 – 45 (0,2 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л. До питання про забезпечення збалансованості 

складових сталого розвитку у сфері природокористування та охорони 

довкілля. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики  : матер. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 10–13 червня 2021 року) / 

відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. С. 119 -122. (0,2 друк. арк.) 

4. Бредіхіна В. Л. Розвиток економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля в державній екологічній політиці 

України. Актуальні питання  стратегії державної екологічної політики  

України на період  до 2030 року: матер. « круглого столу»  (Харків 21 травня 

2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги; Мін-во освіти і науки; 

Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. 

екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: Право, 2021. С. 159 – 165 (0,3 

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, розвиток економіко-правового регулювання 

природокористування та охорони довкілля, проблеми реалізації державної 

екологічної політики в цій сфері. 

Виокремленні деякі важливі напрями і складові забезпечення сталого 

розвитку природно-ресурсного потенціалу та забезпечення збалансованого 

природокористування, зокрема:  

- збалансування соціальних, економічних та екологічних інтересів 

при використанні природних ресурсів; 

-  економіко-правові чинники регулювання екологічних відносин; 

-  лімітування та нормування використання природних ресурсів 

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 економіко-правового механізму в рамках 

формування загальної еколого-правової доктрини, доведена необхідність 

подальшого удосконалення цього механізму, розробки нових ефективних 

інструментів для досягнення ресурсозбалансованого розвитку. 

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. 

 Підготовка висновків та відповідей на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян не проводилась. 

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

панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

 Всеукраїнські: 4 

1. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Аграрне, 

земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: 

здобутки та перспективи розвитку в Україні»: до 10-річчя створення 

однойменних кафедр, м. Київ, 12 березня 2021 р. 

2. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі 

процеси в Україні: реалії сьогодення», м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 р.  

3. Всеукраїнська наукова конференція «П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики», м. Одеса, 10–13 

червня 2021 р.  

4. Круглий стіл «Актуальні питання  стратегії державної екологічної 

політики  України на період  до 2030 року», м. Харків 21 травня 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. Sharapova S., Lisova T., Bredikhina V., Lialiuk O. Improvement of 

land relations in the context of sustainable development of rural areas in Ukraine. 

Journal of Environmental Management and Tourism. 2021. Vol. XII. Iss. 7 (55). Р. 

1899-1905 (особистий внесок автора – 0,25 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Лімітування використання природних ресурсів як 

основа збалансованого природокористування. Екологічний вісник. 2020. № 1 

(119). С. 11-14 (0,3 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л., Радіонова П. С. Нормативи екологічної безпеки  

водокористування: сучасний стан та шляхи вдосконалення. «Juris Europensis 

Scientia». 2020. № 4. С. 84 – 89 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В. Л. Розвиток економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля в рамках формування еколого-

правової доктрини. Економічна теорія та право. 2021. № 3 (46). С. 108–131. 

(1,2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Бредіхіна В. Л. Деякі аспекти реалізації державної екологічної 

політики щодо збалансування економічних та екологічних інтересів у сфері 

природокористування. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право 

соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези 

доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10- 

річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. 

проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. 

М.Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 189 – 192 (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Економіко-правове регулювання 

природокористування та охорони довкілля в сучасному державотворенні. 



Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення : матер. II Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. 

Земко. Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 42 – 45 (0,2 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л. До питання про забезпечення збалансованості 

складових сталого розвитку у сфері природокористування та охорони 

довкілля. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики  : матер. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 10–13 червня 2021 року) / 

відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. С. 119 -122. (0,2 друк. арк.) 

4. Бредіхіна В. Л. Розвиток економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля в державній екологічній політиці 

України. Актуальні питання  стратегії державної екологічної політики  

України на період  до 2030 року: матер. « круглого столу»  (Харків 21 травня 

2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги; Мін-во освіти і науки; 

Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. 

екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: Право, 2021. С. 159 – 165 (0,3 

друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Sharapova S., Lisova T., Bredikhina V., Lialiuk O. Improvement of land 

relations in the context of sustainable development of rural areas in Ukraine. Journal 

of Environmental Management and Tourism. 2021. Vol. XII. Iss. 7 (55). Р. 1899-

1905 (особистий внесок автора – 0,25 друк. арк.). Стаття проіндексована 

у Scopus. 

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

наукометричних базах.  

1. Бредіхіна В. Л., Радіонова П. С. Нормативи екологічної безпеки  

водокористування: сучасний стан та шляхи вдосконалення. «Juris Europensis 

Scientia». 2020. № 4. С. 84 – 89 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

Видання індексується у Іndex Copernicus International (Республика 

Польща). 

2. Бредіхіна В. Л. Розвиток економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля в рамках формування еколого-

правової доктрини. Економічна теорія та право. 2021. № 3 (46). С. 108–131. 

(1,2 друк. арк). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика 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 була. 

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

докторські, окремо кандидатські. Підготовлено рецензію по рукопису 



кандидатської дисертації Оніщенка Олексія Юрійовича «Правове 

регулювання добування диких тварин з метою їх утримання і розведення у 

напіввільних умовах чи в неволі».  

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. 

 Нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної організації 

Союзу юристів України. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №  5  від  9 грудня  2021 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                            В. Л. Бредіхіна  
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