
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

 

1. 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: Правове регулювання 

охорони водних об’єктів – 1.5. друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Правове регулювання 

охорони водних об’єктів – 1.5. друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: терміни в енциклопедії, тези наукових 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: запропоновано шляхи удосконалення 

водного законодавства України щодо охорони та відтворення водних ресурсів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – участі не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів – не здійснював. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – участі не приймав. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – участі не 

приймав. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень – не здійснював. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших державних 

органів – участі не приймав. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування – участі не приймав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – участі не приймав.            

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян: 

 

1. Відповідь на запит ФГ «Агрозем-7» від 19.12.2017 року щодо роз’яснення питань 

(науковий висновок) відносно можливості отримання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності на умовах оренди для ведення 

фермерського господарство – січень 2018 р. 

 

2. Науковий висновок на запит Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

відповідно до Ухвалу Верховного Суду від 11 травня 2018 року по справі 

№532/384/16-ц щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального 

права, а саме статей 210, 627, 628 частини першої статті 631 Цивільного кодексу 

України та статей 18, 20 Закону України «Про оренду землі» (спільно професор 

Шульга М.В.) – червень 2018 р.  

 



3. Науково-правовий висновок на звернення представника ПСП «Нове життя» адвоката 

Журкова В.І. щодо поновлення договору оренди земельної ділянки приватної власності 

відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», вересень 2018 р. 

 

4.Науковий висновок на запит Науково-консультативної ради при Верховному Суді від 

04 жовтня 2018 року по справі №32/563 щодо застосування норм права, питання щодо 

якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного 

(спільно професор Шульга М.В.) – листопад 2018 р. 

 

5. Науково-правовий висновок на звернення представника ТОВ «Трайгон Фармінг 

Харків» Ліщишина І. В. від 07.09.2018 р. вх. № 126-01-1571, щодо поновлення 

договору оренди земельної ділянки державної власності відповідно до ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі» – листопад 2018 р. 
 

7.  Депутатом не являюсь. 

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

проведення).  

       

1. Міжнародна науково-практична конференції «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах» м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 20 квітня 2018 року. 

2. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум. Тренінг в рамках форуму «Агробізнес 

2018: юридичні засоби для вирішення актуальних питань ( м. Харків, 28 вересня 2018 р).  

3. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 7 грудня 2018 року. 

4. ХVІІІ Всеукраїнська науково- практична конференція «Теорія та практика сучасної  

юриспруденції», м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого 10 грудня  2018 року. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Тези: 

 
1. Гордєєв В.І. Напрямки удосконалення законодавства про аквакультуру в 

Україні. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах: збірник матер. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р., м. Харків, 

Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого). – Харків: Юрайт, 2018. – 0.3 друк. 

арк.  

2.  Гордєєв В.І. Щодо застосування та вдосконалення законодавства для ведення 

фермерського господарства. Сучасний стан та перспективи розвитку 

земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та 

практика: збірник матер. наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. Харків, Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого). Харків: 2018. – 0,3 друк. арк.  

 

http://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/
http://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/


3. Гордєєв В.І. Правові проблеми поновлення договору оренди земельної ділянки. 

Теорія та практика сучасної юриспруденції: збірник тез ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференція, м. Харків, 10 грудня 2018 року. – 0,3 друк. арк. 

 

Велика Українська юридична енциклопедія 

 

1. Гордєєв В.І. Статті : Малі річки; Охорона малих річок. Велика Українська 

юридична енциклопедія. Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко, 

А. П. Гетьман та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків: Право. 2018. – 0,7 друк. арк. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не являюсь.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не являюсь. 

12. Опонентом не був. 

13. Не готував. 

14. Лауреатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не проводив. 

16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не брав. 

17. Участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не брав. 

18. Нагород не отримував.     

        

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права 

протокол №___від _ грудня  2018 р. 

 

Доцент кафедри земельного та аграрного права                                Гордєєв В.І.                  
    

 
      


