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к.ю.н., асистента кафедри  

земельного та аграрного права 
Савельєвої Олени Миколаївни за 2019 рік  

 
1. Савельєва Олена Миколаївна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного 

права. 
3. Тема запланованої НДР: «Вдосконалення механізму правового 

регулювання аграрних і земельних правовідносин в умовах сталого розвитку», 
1,5 друк. арк. 

4. Тема фактично виконаної НДР: «Вдосконалення механізму правового 
регулювання аграрних і земельних правовідносин в умовах сталого розвитку», 
2,8 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження: підручник, енциклопедія, тези наукових 
доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
- удосконалено теоретичний підхід до розуміння предмета аграрного 

права шляхом розширення змісту цієї категорії. Доведено, що в сучасних 
умовах трансформація предмета аграрного права зумовлена появою в його 
структурі якісно нових видів суспільних відносин, що виникають у зв’язку з 
необхідністю забезпечення сталого розвитку всієї аграрної сфери в державі 
шляхом запровадження нових форм аграрного господарювання, використання 
інноваційних технологій у сільськогосподарському виробництві, стимулювання 
розвитку сільськогосподарської біоенергетики, сільського туризму, 
диверсифікації сільськогосподарської діяльності, інформаційних відносин в 
аграрній сфері, а також у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань 
України в агросфері; 

- запропоновано підхід, згідно якого використання моделей державно-
приватного партнерства в сфері розвитку сільського зеленого та 
гастрономічного туризму слугуватиме підвищенню іміджу України як держави 
з унікальними «гастрономічними» туристичними маршрутами, а також 
виробника та експортера високоякісної сільськогосподарської та продовольчої 
продукції, в тому числі органічної. 

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

актів не приймала. 
5.2. Рецензування (підготовку експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювала. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не була. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не була. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Здійснила узагальнення судової практики Великої Палати Верховного 

Суду у справах зі спорів, що виникають із земельних відносин. 
6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 
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органів не готувала. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Верховного Суду та їх 

рецензуванні не приймала. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 
6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян не готувала. 
7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 
 
8. Приймала участь у наступних конференціях, семінарах: 
1. ХІІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 1 лютого 2019 р.); 
2. Круглий стіл присвячений 90-річчю з дня народження доктора 

юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України 
В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.);  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-правовий 
статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди» 
(м. Київ 31 травня 2019 р.); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 
гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації 
Європейського досвіду» (м. Київ, 30 травня 2019 року); 

5. Тренінг в межах ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
«Агробізнес сьогодні: алгоритми захисту» (м. Харків, 28 вересня 2019 р.); 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості 
правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 
відносин в умовах глобалізації» (м. Івано-Франківськ, 20 – 22 вересня 2019 р.). 

7. Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в 
Україні» (м. Харків, 15 листопада 2019 р.). 

 
9. Видавнича діяльність: 
Опубліковано: 11/2,8 друк. арк. 
Енциклопедія: 
1. Савельєва О. М., Шульга М. В. Агролісівництво. Велика Українська 

юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: 
М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. 
акад. прав. наук України; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН 
України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 28–30 (0,3 друк. арк. 
автор.). 

 
Підручники, навчальні посібники 
1. Аграрне право: підручник / В. М.Корнієнко, Г. С. Корнієнко, 

І. М. Кульчій та ін.; за ред. А. М. Статівки. Вид. 2-ге, змін. Харків: Право, 
2019. 416 с. § 1 (у співавт. з Статівкою А. М.) (0,1 друк. арк. автор.). 
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2. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [В. М. Корнієнко, 
Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А. М. Статівки. 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. 202 с.  (0,5 друк. арк. автор.). 

3. Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / В.І. Гордєєв, 
Д.М. Золотарьова, І.В. Ігнатенко та ін.; за заг. ред. проф. Шульги М.В. Харків: 
Юрайт, 2019. 380 с. (0,5 друк. арк. автор.). 

4. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, 
В.І. Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (0,5 друк. арк. автор.). 
 

Тези:  
1. Савельєва О. М. Академічна доброчесність як фундаментальна 

цінність університету. ХІІІ конференція школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університет імені Ярослава Мудрого: матер. доп. та 
повідом. учасників конф. / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 64–66 (0,15 друк. арк.). 

2. Савельєва О. М. Земельні ділянки як об’єкти правовідносин щодо 
функціонування аграрних розписок. Актуальні проблеми екологічного, 
земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матер. «круглого 
столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл-кор. 
НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 берез. 2019р.) / за заг. ред. 
А. П. Гетьмана і М.В. Шульги. Харків: Право, 2019. 174–177 (0,15 друк. арк.). 

3. Савельєва О. М. Правові засади застосування принципу сталого 
використання ґрунтів. Еколого-правовий статус людини і громадянина: 
ретроспективний та перспективний погляд: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 
2019 С. 303–305 (0,15 друк. арк.). 

4. Савельєва О. М. Перспективи розвитку правовідносин у сфері 
гастрономічного туризму в Україні. Розвиток гастрономічного туризму в 
Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду: 
матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2019 р.) / Географія та 
туризм: наук. зб. / ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. Київ: Альфа-ПІК, 
2019. Вип. 50. С. 51–52 (0,15 друк. арк.). 

5. Савельєва О. М. До питання про інформаційно-правову складову 
розвитку земельних правовідносин. Особливості правого регулювання 
екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах 
глобалізації: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 
м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.) / відп. ред. Н.Р. Кобецька. Івано-Франківськ: 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 199–201 (0,15 друк. арк.). 

6. Савельєва О. М. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт 
земельної та аграрної реформи: галузеве співвідношення. Теоретичні та 
практичні проблеми земельної реформи в Україні: матер. круглого столу 
(м. Харків, 15 листопада 2019 р.). Харків, 2019 (0,15 друк. арк.). 

9.1. Немає. 
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9.2. Немає. 
 
10. Членом редакційних колегій не була. 
11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь.  
12. Офіційним опонентом не виступала. 
13. Відгуки на автореферати дисертацій не готувала. 
14. Лауреатом/стипендіатом не була.  
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 
16. Участі у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймала. 
17. Участі не приймала. 
18. Отримала Почесну грамоту ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 
спорту в університеті та високі спортивні досягнення.  
 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № __ від __ ________ 2019 р. 

 
 
К.ю.н., асистент                                                                 О. М. Савельєва 
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№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

6 

Публікація енциклопедії, що видається в Україні: 
2. Савельєва О. М., Шульга М. В. Агролісівництво. Велика 
Українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та 
аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, 
П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук 
України; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН 
України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 28–
30 (0,3 друк. арк. автор.). 

30 

11 

Підручник: 
Аграрне право: підручник / В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко, 
І. М. Кульчій та ін.; за ред. А. М. Статівки. Вид. 2-ге, змін. 
Харків: Право, 2019. 416 с.  

30 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, 
семінарі, форумі) без виступу на відповідному заході, що 
проходив в Україні: 

7. Савельєва О. М. Академічна доброчесність як 
фундаментальна цінність університету. ХІІІ конференція 
школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університет імені Ярослава Мудрого: матер. доп. та повідом. 
учасників конф. / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 64–66 (0,15 друк. 
арк.). 

8. Савельєва О. М. Земельні ділянки як об’єкти 
правовідносин щодо функціонування аграрних розписок. 
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 
законодавства в сучасних умовах: матер. «круглого столу», 
присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл-
кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1берез. 2019р.) / за 
заг. ред. А. П. Гетьмана і М.В. Шульги. Харків: Право, 2019. 
174–177 (0,15 друк. арк.). 

9. Савельєва О. М. Правові засади застосування принципу 
сталого використання ґрунтів. Еколого-правовий статус 
людини і громадянина: ретроспективний та перспективний 
погляд: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 
травня 2019 року) / Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М.В., 
Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2019 С. 303–305 
(0,15 друк. арк.). 

10. Савельєва О. М. Перспективи розвитку 
правовідносин у сфері гастрономічного туризму в Україні. 
Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики 
та перспектива імплементації Європейського досвіду: матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2019 р.) / 
Географія та туризм: наук. зб. / ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. 
ред.) та ін. Київ: Альфа-ПІК, 2019. Вип. 50. С. 51–52 (0,15 
друк. арк.). 

120  
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11. Савельєва О. М. До питання про інформаційно-
правову складову розвитку земельних правовідносин. 
Особливості правого регулювання екологічних, земельних, 
аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: 
зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 
м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.) / відп. ред. Н.Р. Кобецька. 
Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, 2019. С. 199–201 (0,15 друк. арк.). 

12. Савельєва О. М. Землі сільськогосподарського 
призначення як об’єкт земельної та аграрної реформи: 
галузеве співвідношення. Теоретичні та практичні проблеми 
земельної реформи в Україні: матер. круглого столу 
(м. Харків, 15 листопада 2019 р.). Харків, 2019 (0,15 друк. 
арк.). 
 

 

Керівництво науковою роботою студентів: 
 
1. Кошель В. В., Псьота О. В. Проблеми соціально-
правового статусу селянина в Україні. Молоди вчений. 2019. 
№ 10. С. 137-139. СТАТТЯ 
2. Леута О. С., Кошель В. В. Актуальні правові проблеми 
забезпечення продовольчої безпеки України. Молодий 
вчений. 2019. № 11. СТАТТЯ 

 
 
 
 
1. Гаркуша В. До питання про механізми протидії аграрному 
рейдерству в Україні – студент 4 курсу 11 групи Інституту 
прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
(Міжнародна науково-практична конференція «Юридична 
осінь 2019 року» (м. Харків, 29 листопада 2019 р.) ТЕЗИ 
2. Дорось М. О. Проблеми реалізації громадянами права 
власності на землю в умовах земельної та аграрної реформи в 
Україні – студент 4 курсу 2 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (Міжнародна науково-
практична конференція «Юридична осінь 2019 року»           
(м. Харків, 29 листопада 2019 р.). ТЕЗИ 
3. Діброва К. Р. Щодо розвитку органічного 
сільськогосподарського виробництва в Україні. ТЕЗИ 
 

60 
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19 
Узагальнення судової практики Великої Палати Верховного 
Суду у справах зі спорів, що виникають із земельних 
відносин. 
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