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1. Гордєєв Володимир Іванович.  

2. Вчене звання, посада. - канд. юр. наук, доцент, 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:  Навчальний посібник: Посібник для 

підготовки до іспиту із земельного права ( використання та охорона земель водного 

фонду)  [Д.В. Санніков, М.В. Шульга, В.І. Гордєєв та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 

150 – 184. (1 друк. арк.); тези наукових повідомлень ( 0,6 друк. арк). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Запропоновано  удосконалення 

водного законодавства України щодо охорони та відтворення водних ресурсів 

шляхом  внесення відповідних змін у Водний кодекс України. Також пропонується  

посилення охорони земель водного фонду при використання на умовах оренди 

землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.    

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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України – 2 

         1.Науковий висновок щодо застосування статей 140,141 та 143 Земельного 

кодексу України відносно припинення права приватної власності на земельні 

ділянки у разі використання не за цільовим призначенням. - на запит Науково-

консультативної ради при Верховному Суді від 21 вересня 2021 року у справі № 

447/2330/18 ( ВС Л. Лобойко – жовтень 2021р. ) 



          2.Науковий висновок щодо застосування   ст. 1212 Цивільного  кодексу 

України  відносно проблемних питань при застосуванні норм права, якє стало 

підставою для передачі справи на розгляд Об’єднаної  палати Касаційного 

цивільного суду у складі Верховного Суду.- наа запит Науково-консультативної 

ради при Верховному Суді від 21 вересня 2021 року у справі № 646/4738/19.  ( ВС 

Л. Лобойко – жовтень 2021р.). 

 

6.4.Прочитані лекції практичним працівникам -3  

1.Сертифікаційна освітня професійна програма  « Юрист в агробізнесі» травень 

2021 р. спікер. 

1. лекція:   Правове регулювання оренди землі в Україні  

2. Співробітникам юридичних структур СБУ щодо підвищення їх 

кваліфікації: 

     1. лекція: Процедура оформлення правовстановлюючих документів на право 

власності ( право користування) земельною ділянкою ( травень.2021 р)  

     3.  Конференція «Проблеми та виклики в галузі рибництва та рибальства, УЗВ 

( Установки замкнутого водопостачання). 

      1.лекція: Зміни та норми діючого законодавства, яку регулюють рибальство та 

рибництво( травень 2021 р.). 

 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян -1. 

1.Науково- правовий висновок   щодо  застосування норм права та надання 

роз’яснення  питань, пов’язаних з укладенням  договору оренди земельних ділянок 

у разі переходу прав та обов’язків  щодо розпорядження земельними ділянками від 

держави до територіальної громади. На запит адвоката Дудника В.В. від 13.05.2021 

р. (спільно проф. Шульга М.В.). 

 

7. 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).  

       

       1. ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференція « Теорія та практика 

сучасної юриспруденції (  м. Харків, 20 грудня 2020 року- публікація тез січень 2021 

р.). 

       2. «Актуальні питання стратегії державної екологічної політики України на 

період до 2030 року»: круглий стіл. (м. Харків, Національний юридичний  

університет імені Ярослава Мудрого, 21 травня 2021 р.);  

      3.Конференція «Проблеми та виклики в галузі рибництва та рибальства, УЗВ ( 

Установки замкнутого водопостачання). За підтримки Департаменту 



агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації. 

(13.05.2021 р. м. Харків, площа свободи, буд.5, Держпром, 3 под. 5 поверх. ) 

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

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної енергетики» 

(м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 10 – 13 черв. 

2021 р.); 

 5. Міжнародна науково-практична онлайн конференція « На сторожі земельного 

ладу: до 20-річчя Земельного кодексу України» ( Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 26 листопаду 2021р.).  

 

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

перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

       Гордєєв В.І канд. юрид. наук 

       Опубліковано – 4,05 друк. арк. 

    9.1. За звітний період статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Web 

of Science та Scopus, не було надруковано. 

    9.2.      

       НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК:  

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права [Д.В. Санніков, М.В. 

Шульга, В.І. Гордєєв та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 29 – 32 34-38 116-142 185-

186.188-199. 341-349,(3 друк. арк.). 

 

Тези: 

 

     1.Гордєєв В.І. Щодо викупу земельних ділянок, наданих для ведення селянських 

(фермерських) господарств. Теорія та практика сучасної юриспруденції: збірник 

тез ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференція, м. Харків, 20 грудня 

2020 року. Харків: Бровін О.В. С. 120-123–  0,25 друк. арк. ( публ. січень 2021). 

      2.Гордєєв В.І. Удосконалення законодавства про аквакультуру як підстава 

відтворення біологічного різноманіття. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року: мат. «круглого столу». (м. 

Харків, Нац. юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого, 21 трав. 2021 р.) С. 174-179 – 0,3 

друк. арк.  

       3. Гордєєв В.І. Правові питання поновлення договорів оренди водних об’єктів. 

П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, 

екологічного, природоресурсного права та альтернативної енергетики: збірник 

матер. (м. Одеса, 10 – 13 червня, 2021 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 

2021. С. 138 – 142 –0,3 друк. арк. 

            4.Гордєєв В.І. Проблеми застосування окремих статей Земельного кодексу 

України.: мат. Міжнародна науково-практична онлайн конференція « На сторожі 

земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу України» ( Нац. Ун-т біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ, 26 лист. 2021р.) – 0.2 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/
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/


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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не з’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: 

 Конференція «Проблеми та виклики в галузі рибництва та рибальства, УЗВ ( 

Установки замкнутого водопостачання). За підтримки Департаменту 

агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації. 

(13.05.2021 р. м. Харків, площа свободи, буд.5, Держпром, 3 под. 5 поверх. ) 

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

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

 

Доцент кафедри земельного та аграрного права                                Гордєєв В.І.                  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права          протокол №_8_від_26.11.2021 р. 

 

Лаборант                                                                       Б.О. Бухтатий 

    
 

 

 


