
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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:  розділ підручника Екологічне право України 
«Правові проблеми використання та охорони вод», 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 узагальнення практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень- у звітному періоді не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших державних 
органів – Доповідна записка Голові  Верховної Ради України з питань внесення змін до 
закону про скасування мораторію на продаж землі щодо фермерських господарств. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування – участі не приймав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – Сертифікаційна освітня професійна 
програма  « Юрист в агробізнесі» травень 2020 спікер. 
1. лекція:  Правові засади фермерського землекористування 
2. лекція:  Правове регулювання оренди землі в Україні  

     - Національна школа судій України спільно зі Східним апеляційним господарським 
судом.   18.12.2020 р. 
     3.  лекція: Актуальні питання земельних відносин та особливості судової практики щодо 
застосування земельного законодавства. 
 

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

 
           1. Науковий висновок щодо  застосування норм права  про визначення особи, якій 
належить право постійного   користування земельною ділянкою для ведення фермерського 
господарства- на запит Науково-консультативної ради при Верховному Суді від 21 грудня 
2019 року №132/27-19 у справі №922/989/18 (ВП ВС суддя Уркевич В.Ю.)- січень 2020. ( 
спільно проф. Шульга М.В.) 
 
         2. Науковий висновок щодо застосування статті 120 Земельного кодексу України в 
редакції, що діяла до 2004 року, відносно переходу користування (власності) на земельну 
ділянку у разі набуття права власності на об’єкт нерухомості. - на запит Науково-
консультативної ради при Верховному Суді від 20 грудня 2019 року у справі №689/26/17  
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(ВС суддя Гулько Б.І.) – січень 2020. ( спільно проф. Шульга М.В.)    
           
        3. Науковий висновок щодо застосування положень статті 1225 Цивільного кодексу 
України відносно переходу права власності на земельну ділянку у разі набуття права 
власності на індивідуальний житловий будинок - на запит Науково-консультативної ради 
при Верховному Суді від 12 лютого 2020 року № 93/0/26-20 у справі №675/2372/16-ц у (ВС 
суддя Гулько Б.І.)  . - лютий 2020( спільно проф. Шульга М.В.) 
 
        4.Висновок щодо застосування аналогії закону, аналогії права у земельних 
правовідносинах - на звернення директора КП Харківпарксервіс» Мандрікова Д.І.  від 
05.03.2020 р. Вх. № 126-01-439 - березень 2020. 
 
7.  Депутатом не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).  
       
       1. ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція « Теорія та практика сучасної 
юриспруденції (  м. Харків, 15 грудня 2019 року). 
       2.Науково-практична конференція  « Актуальні правові проблеми земельних, аграрних 
та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи ( м. Харків, 22 травня 
2020р.) берез. 2019 р.)  
 3.ІІІ круглий стіл « Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарської 
діяльності в сучасних умовах ( м. Харків, 25 червня 2020 р.)  
 4. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери» ( м. Харків, 20 листопаду 2020 р.)  
 
     9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2010 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 
1. Гордєєв В.І. Проблема  постійного землекористування фермерських господарств. 

Теорія та практика сучасної юриспруденції: збірник тез ХХІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференція, м. Харків, 15 грудня 2019 року. – 0,3 друк. арк. 

2. Гордєєв В.І. Земельні проблеми фермерських господарств у сучасних умовах. 
Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 
умовах сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практична 
конференція   ( м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьман та М.В. 
Шульги. Харків, Юрайт, 2020. С.66-71.- ) -0,3. 

3. Гордєєв В.І. Проблеми переоформлення права постійного землекористування 
фермерських господарств.  Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарської діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ 
круглого столу, м. Харків, 25 червня 2020 р./[редкол.:М.В.Шульга, С.В.Глібко.] 
Харків: НДІПЗІР НАПрН України, 2020. С.61-69.-  0,50 

4. Гордєєв В.І. Питання судової практики щодо кондикційних відносин при 
використанні земельних ділянок: Актуальні правові проблеми інноваційного     

                розвитку агросфери» ( м. Харків, 20 листопаду 2020 р.) збірн. матеріалів науково-    
                практичної конференції .- 0,3.  

 
 

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/
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/
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/
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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. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - не отримував 
 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права 
протокол №___від___________   2020 р. 
 
Доцент кафедри земельного та аграрного права                                Гордєєв В.І.                  
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