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Савельєвої Олени Миколаївни за 2020 рік  

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

права. 
3. Тема запланованої НДР: «Правове регулювання аграрно-правових та 

земельно-правових процедур», 1,5 друк. арк. 
4. Тема фактично виконаної НДР: «Правове регулювання аграрно-

правових та земельно-правових процедур», 2,3 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження: розділ монографії, навчальний посібник, 

стаття, тези наукових доповідей.  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
- з’ясовано ознаки земельно-правового інтересу: а) виступає 

безпосереднім об’єктом правової охорони; б) стосується суб’єктів земельних 
відносин у державі (землевласників, землекористувачів, Українського народу та 
ін.); в) передбачає наявність балансу публічних інтересів суспільства та 
приватних інтересів землевласників, землекористувачів тощо; г) наявність 
переваги у правовій охороні екологічних інтересів суспільства над 
економічними інтересами інших суб’єктів земельних правовідносин, однак 
передбачає втримання максимального балансу в цьому відношенні; д) полягає в 
прагненні суб’єктів земельних відносин реалізувати свої правомочності щодо 
землі як об’єкта земельного права; е) його забезпечення та реалізація виступає 
метою реалізації суб’єктивних прав учасників земельних правовідносин; 
е) поділяється на державний, суспільний (громадський) і приватний; 

- доведено, що державна політика у сфері охорони земель базується на 
принципах нормування і планомірного обмеження впливу господарської 
діяльності на земельні ресурси; 

- наголошується, що земельні ресурси України виступають безпосереднім 
об’єктом правовідносин у сфері правової охорони земель та стратегічної 
екологічної оцінки впливу на довкілля; 

- аргументовано, що держава в особі її уповноважених органів як 
основний виконавець державної політики у сфері освіти має забезпечити 
доступ майбутніх правників до якісної освіти у сфері аграрного та земельного 
права та інших дисциплін даного спрямування, що в подальшому сприятиме як 
інноваційному розвитку агросфери, так і сталому розвитку України в цілому. 

 
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. 



 

 

2 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не була. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Не здійснювала. 
6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

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. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 
реформи» (м. Харків, 22 травня 2020 року). 

2. ІІІ Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 25 червня 2020 року). 

3. ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 
реформування правової системи» (м. Луцьк, 29 травня 2020 р.). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
юридичної науки» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). 

5. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери» (м. Харків 20 листопада 2020 року). 
 

9. Видавнича діяльність: 
Опубліковано: 8/2,3 друк. арк. 
Монографія: 

Савельєва О. М. Органічне сільськогосподарське виробництво як фактор 
сталого розвитку сільських територій: правові засади державної політики. 
Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: 
монографія / [М. В. Шульга, Н. Р. Малишева, В. В. Носік та ін.]; за заг. ред. 
проф. М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 51–62 (0,5 друк. арк. автор.). 

Навчальний посібник: 
Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, В. М. Корнієнко, 
Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А. М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 202 с.  (0,5 друк. арк. автор.) 

Тези:  
1. Савельєва О. М. Актуальні питання об’єктного складу земельних 

правовідносин. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: 
Юрайт, 2020. С. 252–254 (0,2 друк. арк.). 

2. Савельєва О. М. Земельні ресурси України як об’єкт правового 
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регулювання: актуальні питання. Актуальні питання реформування правової 
системи: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29 травня 
2020 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 102–103 (0,2 друк. 
арк.). 

3. Савельєва О. М. До питання про земельно-правовий інтерес як об’єкт 
правової охорони. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ 
круглого столу (м. Харків, 25 червня 2020 року) / редкол. М. В. Шульга, 
С. В. Глібко. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 220–224 (0,2 друк. 
арк.). 

4. Савельєва О. М. Земельне та аграрне право як фундамент сталого розвитку 
України. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 
23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та 
права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 329–331 (0,2 друк. арк.). 

5. Савельєва О. М. Роль аграрного та земельного права в інноваційному 
розвитку агросфери. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку 
агросфери: матер. заочної наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 року). 
Харків, 2020 (0,2 друк. арк.). 
 

 
9.1. Публікація у наукометричній базі даних Scopus: 

1. Sannikov, D.V., Khominets, S.V., Kovach, D.L., Chyryk, A.O., Savelieva, 
O.M. Legal regulation of land lease in Ukraine. Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, 2020, 11(4), стр. 1398-1404 (0,3 друк. арк. автор.). 

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. Молода людина року – 2020 Індустріального району м. Харкова у 

номінації «Наукова діяльність». 
 

К.ю.н., асистент                                                                              О. М. Савельєва 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 
протокол №____від ___________________2020 р. 
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