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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 

1. Гордєєв Володимир Іванович  
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Правовий 

режим земель водного фонду як особлива форма охорони водних об’єктів»,1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Правовий 

режим земель водного фонду як особлива форма охорони водних об’єктів»,1,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).-  
Тези наукових повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. -  необхідність удосконалення 
водного законодавства України щодо земель складу земель водного фонду, порядку 
встановлення меж прибережних захисних смуг та правового режиму цій категорії 
земель України.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).- ні 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. - ні 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. -ні 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.- ні 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень.- ні 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів. -ні   
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування.- ні. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
1. Лекція: Новели земельного законодавства та практика його  застосування в 

сучасних умовах. Підвищення рівня кваліфікації  робітників Служби безпеки України:  
Національний  юридичний університет  ім. Ярослава Мудрого -  травень 2016 р.   

2. Лекція: Теоретичні аспекти застосування земельного законодавства місцевими 
загальними судами. Вирішення судами справ щодо оренди земельних ділянок: теорія та 
практика. - Національна школа суддів України. Семінар «Проведення періодичного 
навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації».  - 29 квітня  2016 р. - 
Апеляційний суд Харківський області. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
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1. Відповідь на запит Слідчого Управління ГУНП в Харківської області від 23 
червня 2016 року щодо роз’яснення питань відносно оформлення права власності, 
землекористування та звільнення земельних ділянок від капітальних споруд. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення).  

1. Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 
наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та 
природоресурсного права у вищих навчальних закладах України м. Одеса, 
Національний університет «Одеська юридична академія», 9-10 вересня 2016 року.  

2. Міжнародна науково-практична конференції «Еволюція правового регулювання 
земельних, аграрних та екологічних відносин» присвячена 90-річчю від дня народження 
Титової Ніни Іванівни. м. Львів, Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 18 листопад 2016 року. 

3. Круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 
земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України» м. Харків, 
Національний юридичний університет  ім. Ярослава Мудрого», 2 грудня 2016 р. 

 
9. Видавнича діяльність: 3/1,5 друк. арк. 
Тези: 
1. Гордєєв В.І. Деякі питання визначення підвідомчості земельних спорів // 

Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення 
актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України 
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року), 0,2 друк. арк.  

2. Гордєєв В.І. Щодо визначення нормативно грошової оцінки земельної ділянки // 
Збірник матеріалів  Міжнародній науково-практичній конференції « Еволюція правового 
регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин» присвячена 90-річчю від 
дня народження Титової Н.І. м. Львів, листопад 2016, 0,3 друк. арк. 

3. Гордєєв В.І. Деякі проблеми щодо встановлення прибережних захисних смуг // 
Збірник матеріалів круглого столу (2 грудня 2016 року) «Теоретичні та практичні 
аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку 
України» м. Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого», 0,2 
друк. арк. 

Розділ «Правова охорона земель від шкідливої дії вод» колективної монографії 
«Правова охорона земель в Україні» (1,5 друк. арк.). 

Терміни до видання «Велика українська юридична енциклопедія» (1 д. а.).  
9.1. Немає. 
10. Членом редакційних колегій не являюсь. 
11. Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь.  
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12. Опонентом дисертаційних захистів не був.  
13. Відгуки на автореферати не готував. 
14. Не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював.  
16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймав. 
17. Участі не брав. 
18. Відзнаки чи нагороди у звітному році не отримував. 

 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права 
протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
Доцент кафедри земельного та аграрного права                                Гордєєв В.І.                  
    
 
 Завідуюча лабораторією                                                    О. О. Браславець 

 


