
 

 

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  З В І Т 

к.ю.н., асистентки кафедри  

земельного та аграрного права 

Савельєвої Олени Миколаївни за 2021 рік  

 

 

Савельєва Олена Миколаївна. 

1. Кандидат юридичних наук, асистентка кафедри земельного та 

аграрного права. 

2. Тема запланованої НДР: «Об'єкти земельних правовідносин», 1,5 друк. 

арк. 

4. Тема фактично виконаної НДР: «Об'єкти земельних правовідносин», 

2,6 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження: навчальний посібник, тези наукових 

доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

– уточнено склад земельних правовідносин, аргументовано, що 

застосування категорії «земля» відбувається в процесі нормування публічних 

земельних відносин і трактується, передусім, як національне багатство, що 

перебуває під особливою охороною держави; 

– з'ясовано, що у спільній частковій власності можуть перебувати 

сформовані земельні ділянки (наприклад, вільні від забудови), ділянки з 

природними об’єктами, та ділянки, зайняті будівлями та спорудами, тобто 

забудовані земельні ділянки; 

– встановлено сучасні тенденції та проблеми викладання дисциплін 

земельно-правового циклу в умовах пандемії COVID-19 та аргументується 

потреба розробки Правил етичної поведінки під час комунікації учасників 

дистанційного навчання, в яких слід закріпити питання щодо забезпечення 

принципів і правил комунікації між усіма учасниками дистанційного освітнього 

процесу, дотримання норм академічної доброчесності в процесі дистанційного 

навчання тощо. 

 

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. 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. 
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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. “Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні”: Всеукр. 

дистанційна наук.-практ. конференція до 10-річчя створення однойменних 

кафедр Юридичного факультету Київського національного університету ім. 

Т.Г. Шевченка (м. Київ, 12 берез. 2021 р.). 

2. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» (м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 21 трав. 2021 р.). 

3. “П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики”: Всеукр. наук. конф.  (м. Одеса, 10–13 черв. 2021 р.). 

4. Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern European 

approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers”: Internship 

proceedin (Wloclawek, June 7 – July 17, 2021).  

5. “Органічне виробництво: право і бізнес”: наук.-практ. конф.                        

(м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). 

6. “Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення”: II Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Луцьк, Луцький НТУ, 23-24 квіт. 2021 р.). 

7. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Земельне право: скасування мораторію як рушій розвитку» (м. Харків, 22 

вересня 2021 р.). 

8. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Інноваційні стартапи в агробізнесі в умовах сталого розвитку» (м. Харків, 23 

вересня 2021 р.). 

9. “На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу 

України”: Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП України, 26 лист. 

2021 р.). 

10.  “Національний виклик: деградація ґрунтів чи відновлення їх 

родючості”: Міжнародна конференція (онлайн) (9 грудня 2021 р.). URL: 

https://www.facebook.com/OrganicUkraine/videos/583411192736172/ 

11. ““ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ззееммееллььннооггоо,,  ааггррааррннооггоо,,  ееккооллооггііччннооггоо  ттаа  

ппррииррооддоорреессууррссннооггоо  ппрраавваа””::  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  зз нагоди 65-річчя 

викладання навчальних дисциплін земельно-правового, аграрно-правового та 

еколого-правового спрямування в Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 10 грудня 2021 р.). 

 

9. Видавнича діяльність: 

Опубліковано: 9/2,6 друк. арк. 
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Навчальний посібник: 

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

М.В. Шульга, В.І. Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с. (1 друк. арк. 

автор.). 

 

Тези:  

1. Савельєва О. М. Земельно-правова інформація як об'єкт у земельному 

праві. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доп. 

учасників всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. до 10-річчя створення 

однойменних кафедр (м. Київ, 12 берез. 2021 р.) / за заг. ред. М.І. Іншина, за 

ред. В.В. Носіка, Т.Г. Ковальчук, М.Б. Мельник. Київ: Освіта України, 2021. С. 

98–100 (0,2 д.а.). 

2. Савельєва О. М. Про об’єктний склад ринкових земельних 

правовідносин. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези 

доповідей за матеріал. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 

2021 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 

2021. C. 97– 98 (0,2 д.а.). 

3. Савельєва О. М. Земельні ресурси як об’єкт екологічної політики 

держави. Актуальні питання стратегії державної екологічної політики 

України на період до 2030 року : матер. «круглого столу» (м. Харків, 21 трав. 

2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги ; М-во освіти і науки ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. 

екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: Право, 2021. С. 271–274 (0,2 

д.а.). 

4. Савельєва О. М. Земля в об’єктиві сучасної політики сталого розвитку 

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

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики: матер. Всеукр. наук. конф.     (м. Одеса, 10–13 черв. 2021 р.) / відп. 

ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2021. 

С. 242–244 (0,2 д.а.). 

5. Савельєва О. М. Земельна ділянка як об'єкт правовідносин у сфері 

органічного виробництва. Органічне виробництво: право і бізнес: матер. наук.-

практ. конф. (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). / за заг. ред. О. Г. Бондаря та Д. 

В. Федчишина. Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С. 108–110 (0,2 

д.а.). 

6. Савельєва О. М. До проблеми підготовки висококваліфікованих 

правників в умовах карантинних обмежень: від теорії до практики викладання. 

Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern European approaches 

and innovative methods for the training of qualified lawyers”: Internship proceeding, 

June 7 – July 17, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”, 2021. P. 71–75. (0,3 

д.а.)(0,3 д.а.). 

7. Савельєва О. М., Чирик А. О. Земельна ділянка як об'єкт права спільної 

часткової власності.  На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного 
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кодексу України: матер. Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП 

України, 26 лист. 2021 р.) (0,2 д.а.). 

8. Савельєва О. М. Земельно-правова освіта як об'єкт державної земельної 

політики. ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ззееммееллььннооггоо,,  ааггррааррннооггоо,,  ееккооллооггііччннооггоо  ттаа  

ппррииррооддоорреессууррссннооггоо  ппрраавваа::  ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  зз нагоди 65-річчя викладання 

навчальних дисциплін земельно-правового, аграрно-правового та еколого-

правового спрямування в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого (м. Харків, 10 грудня 2021 р.). Харків, 2021 (0,2 д.а.). 

 

9.1. Немає. 

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. Пройшла зарубіжне науково-педагогічне стажування у період із 7 

червня по 17 липня 2021 року в Куявському університеті у Влоцлавеку 

(Республіка Польща) на тему «Впровадження сучасних європейських підходів 

та інноваційних методів підготовки кваліфікованих правників». 

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

приймала. 

17. Участі не приймала. 

18. У звітному періоді відзнак не отримувала. 

 

 

 

К.ю.н., асистентка                                                                         Олена Савельєва 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол № 8 від 26.11.2021 р. 

 

 

Лаборант                                                                                          Богдан Бухтатий 

 


