
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові.   Гордєєв Володимир Іванович  
2. Вчене звання, посада. - канд. юр. наук, доцент кафедри земельного та аграрного права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.- Економіко –правовий 

механізм  в галузі використання, охорони вод і відтворення водних ресурсів.   .– 1.5. 
дрк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Економіко –правовий 
механізм  в галузі використання, охорони вод і відтворення водних ресурсів - 1,5 
дрк.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 та 
податкового  законодавства України щодо використання, охорони вод і відтворення 
водних ресурсів. З метою стимулювання розвитку органічної аквакультури потрібна 
фінансова підтримка виробників продукції рибництва. 

 
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. –так. Узагальнення практики застосування законодавства  
Харківським апеляційним господарським судом при розгляді земельних спорів за 11 
місяців 2017 року.  
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших державних 
органів. – Харківський апеляційний господарський суд. 
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 2017 р.   
           2. Лекція: Процедура оформлення правовстановлюючих документів на право 
власності ( право постійного користування) на земельну ділянку в сучасних умовах. 
Підвищення рівня кваліфікації  робітників  Служби безпеки України:  Національний  
юридичний університет  ім. Ярослава Мудрого - травень 2017 р.   



          3. Лекція: Відшкодування збитків власника землі та землекористувача. Учбово-
практичний семінар на тему: Проблемні питання прокурорської діяльності у сфері 
земельних правовідносин та шляхи їх вирішення. м. Краматорськ, Донецька область. 
Донецька прокуратура.  – 28.09.2017 р.  
          4. Лекція: Теорія та практика оренди землі:  особливості укладання договорів 
оренди землі. Семінар за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та 
Харківського апеляційного господарського суду   на тему:  Як захистити інтереси 
сучасного аграрія. Земля та податки.- м. Харків, Харківський апеляційний  
господарський суд -  10 листопаду 2017 р.  
 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян. 

 
         1.  Відповідь на запит №18 від 26.02.2017 року   Голові громадської організації                                                                             
«Сільський дозор»       Войцуну Івану Гавриловичу    щодо надання в користування  на 
умовах  оренди  земельних часток ( паїв), а також майнових паїв, певних дій ПП 
«Комунар»  ( березень 2017 року). 
         2. Відповідь на запит №821/7 – К284218.17-5/22-88 від 19.04.2017 року Представнику 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання соціально -
економічних та гуманітарних прав Ляху Д.О. щодо роз’яснення  питань відносно 
невідповідності дій органів державної влади та місцевого самоврядування чинному 
земельному законодавству України . ( травень 2017 року). 
 
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. Міжнародна науково-практична конференції « Правові засади ведення органічного 
землеробства» м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого 29- 30 вересня  2017 року. 

2.  І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого 
розвитку в глобалізованому світі»    «Правові засади екологічної та продовольчої 
безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів»  6 жовтня 2017 року. 

     3.  ХIV Всеукраїнська науково- практична конференція «Теорія та практика сучасної  
юриспруденції» м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого 8 грудня  2017 року. 

 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 
Тези: 

1. Гордєєв В.І. Правове забезпечення виробництва органічної продукції 
аквакультури // збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 



« Правові засади ведення органічного землеробства» (29- 30 вересня  2017 року) 
за ред. Шульги М.В..- Харків: «Доміно»,2017. )  – 0,3 друк. арк.  

2. Гордєєв В.І. Актуальні питання застосування судами земельного законодавства 
// збірник тез ХIV Всеукраїнської науково- практичної конференція «Теорія та 
практика сучасної юриспруденції» м. Харків, 8 грудня  2017 року. – 0,3 друк. 
арк. 

3. Гордєєв В.І. Окремі напрями вдосконалення правничої освіти // збірник – 
0,2.друк.арк.    ( в редакції ). 
Стаття: 

1. Гордєєв В.І. Проблеми застосування законодавства при розгляді земельних 
спорів / збірник Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції №6, 2017 р. 
Дніпровський національний університет імені О. Гончара. – 0,7 друк. арк. 
 

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.- Ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  – Ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.- ні 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні  
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії).  Ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. -Ні 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.- Так,  семінар 
10.11.2017р. 
 17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.- Почесна  Грамота з нагоди 
святкування    
       Дня юриста в Україні – ректор університету. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права 
протокол №___від _ грудня  2017 р. 
 
Доцент кафедри земельного та аграрного права                                Гордєєв В.І.                  
    

  


