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1. Шульга Михайло Васильович. 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та 

аграрного права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

«Правові проблеми відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва», 
2 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 
«Правові проблеми відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва», 
3,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР – розділ монографії, наукові 
статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. В результаті виконання НДР було отримано, зокрема, такі наукові 
результати: 

– доведено, що способами захисту прав на земельні ділянки слід визнавати 
передбачені законом добровільні та примусові заходи захисту, які являють 
собою спеціальні засоби. Заходи захисту можуть бути направлені на 
попередження, припинення, усунення порушення права, його відновлення та 
(або) компенсацію витрат, викликаних порушенням земельних прав. Обраний 
спосіб захисту земельних прав з урахуванням фактичних обставин і норм 
законодавства, які будуть застосовуватись, передбачає правові наслідки, у тому 
числі міру юридичної відповідальності, яка має бути застосована до 
правопорушника; 

– обґрунтовано висновок про те, що сьогодні ставки за землю 
встановлюються відповідним рішенням місцевої ради у межах граничних 
розмірів, визначених ст. 274 Податкового кодексу України. Такі рішення в 
межах своєї компетенції приймають сільські, селищні, міські ради. Відповідні 
повноваження органів місцевого самоврядування в зазначеній сфері передбачені 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26). При цьому, 
слід підкреслити, що встановлення ставок з місцевих податків і зборів є 
виключною компетенцією названих органів. Отже до усунення колізії власник 
чи користувач земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту, 
може не сплачувати податок у зв’язку з тим, що законодавством не визначений 
орган, який має встановити ставку податку щодо такої земельної ділянки. 
Наведена ситуація фактично вступає в конфлікт з положенням ст. 206 ЗК 
України, яка містить імперативну вимогу щодо платності використання землі; 

– доведено, що головна роль державного контролю в сфері охорони земель 
полягає в забезпеченні режиму законності та підвищенні дисципліни. Він 
виступає свого роду зв’язком між державою в особі контролюючих органів та 
підконтрольними суб’єктами, дозволяє спостерігати і перевіряти діяльність 
останніх, оцінювати її на відповідність до встановлених вимог і принципів у 
сфері використання та охорони земель. Результати, отримані в процесі 
здійснення контролю, виступають важливим джерелом інформації про стан 
земельних відносин. Саме на підставі отриманих внаслідок контролю даних 
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аналізується якісний стан законності та рівень дисципліни в тому числі і в 
межах охоронних земельних відносин; 

– встановлено, що законодавчо закріплений підхід до земельного 
оподаткування земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні 
господарюючих суб’єктів приватної форми власності, які сьогодні не мають 
права на отримання земельних ділянок у постійне користування, зорієнтований 
на спонукання  цих суб’єктів до переоформлення права постійного користування 
землею на право власності або право оренди. 

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

не приймав. 
5.2. Рецензування проектів законів не проводив. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 
5.4. Консультант Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та інших 

соціологічних досліджень не проводив. 
6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готував. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензуванні не приймав. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.5. Підготовлено 5 наукових висновків на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
1) на запит слідчого відділення СУ ГУ НП в Харківській області щодо 

співвідношення понять «кооператив», «обслуговуючий кооператив», «житлово-
будівельний кооператив» та щодо правомочності застосування ст. 41 Земельного 
кодексу України при наданні у власність земельних ділянок обслуговуючим 
кооперативам; 

2) на запит Української асоціації Тваринпром Публічне акціонерне 
товариство «Обухівське» щодо розпаювання земель ПАТ «Обухівське» в 
Обухівському районі Київської області; 

3) на запит Харківської місцевої прокуратури № 1 щодо відведення 
земельних ділянок окремих категорій; 

4) на запит міського голови м. Ірпінь щодо роз’яснення питань, які 
стосуються використання земельних ділянок на умовах оренди та суборенди; 

5) на запит начальника Слідчого Управління ГУНП в Харківської області 
щодо роз’яснення питань, пов’язаних з оформленням права власності на 
земельну ділянку, землекористування та звільнення земельних ділянок від 
капітальних споруд. 

7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 

8. Приймав участь у наступних конференціях, семінарах: 
1. «Круглому столі» «Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права: 20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 р.). 
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2. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.).  
3. Першому зібранні фахівців споріднених кафедр з обговорення 

актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України 
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.). 

4. Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми юридичної 
науки. П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 
2016 р.). 

5. Всеукраїнському науково-практичному круглому столі «Актуальні 
проблеми конвергенції екологічного законодавства Європейського Союзу» (м. 
Дніпро, 28 жовтня 2016 р.). 

6. V Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасні тенденції 
розвитку національного законодавства» (м. Київ, 4-5 листопада 2016 р.). 

7. Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція правового 
регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин» (м. Львів, 18 
листопада 2016 р.). 

8. Круглому столі «Теоретичні та практичні аспекти реалізації 
екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України» 
(м. Харків, 2 грудня 2016 року). 

 
9. Видавнича діяльність: 14/3,5 друк. арк. 
 
Монографія:  
1. Шульга М. В. Земельно-правове забезпечення сталого розвитку 

сільських територій / М. В. Шульга // Проблеми правового забезпечення сталого 
розвитку сільських територій в Україні : монографія / А. П. Гетьман, І. В. 
Ігнатенко, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. −    
Х. : Право, 2016. – С. 155-178 (1,1 друк. арк.). 

Наукові статті:  
1. Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Організаційно-правове забезпечення 

управління землями у межах населених пунктів // Часопис Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 2 (14). URL:  
http://lj.oa.edu.ua (0,15 д.а.). 

2. Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Правові аспекти розширення повноважень 
місцевих рад у галузі земельних відносин // Теорія та практика правознавства.  
2016. № 10. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/archive (0,3 д.а.). 

3. Shulga M.V., Ihnatenko I.V. The legal basis of expanding the powers of local 
councils in the sphere of land relations // Вісник Національної академії правових 
наук України. 2016 (0,3 д.а.). 

4. Shulha M. The legal regulation of land fee: the past and the present / Shulha 
M. // Щорічник українського права : зб. наук. пр. – Xарків, 2016. – № 8. – С. 290-
296 (0,3 д.а.). 
 

Тези: 9/1,35 друк. арк. 
1. Шульга М.В. Охорона земель як конституційно-правова категорія. 

Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років 
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розвитку : матер. «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред. 
М. В. Краснової, Т. О. Коваленко; Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016 (0,15 д.а.). 

2. Шульга М. В. Конституційні засади охорони земель. Актуальні питання 
реформування правової системи: зб. матеріалів XIII міжнар. наук.-практ. конф. 
(Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016 
(0,15 д.а.). 

3. Шульга М.В. Деякі питання захисту земельних прав. Зб. матеріалів 
Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 
наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного 
та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-
10 вересня 2016 р.) / відп. ред. проф. І. І. Каракаш. Одеса : Юридична література, 
2016 (0,15 д.а.). 

4. Шульга М.В. Деякі питання оподаткування у сфері земельних відносин. 
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства Європейського 
Союзу : матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Дніпро 28 жовтня 2016 р.) 
/ ред. кол.: В.І. Андрейцев [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; 
Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро : НГУ, 2016 (0,15 д.а.). 

5. Шульга М.В. До питання про виникнення земельних прав при 
геологічному вивченні надр. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез 
Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 
21-22 жовтня 2016 р.): у 2-х част. – Частина друга. – Хмельницький: 
Хмельницький університет управління та права, 2016 (0,15 д.а.). 

6. Шульга М.В. Еволюція правового регулювання земельних відносин при 
геологічному вивченні надр. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція 
правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин : матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. П.Д. 
Пилипенка. Львів, 2016. – С. 68-71 (0,15 д.а.). 

7. Шульга М.В. Окремі питання захисту земельних прав  громадян та 
юридичних осіб. Сучасні тенденції розвитку національного законодавства : 
матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4-5 листоп. 2016 р.). К., 2016 (0,15 
д.а.). 

8. Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Ґенеза юрисдикції місцевих рад у галузі 
регулювання земельних відносин. Теоретичні та практичні аспекти реалізації 
екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : 
матер. круглого столу (м. Харків, 2 грудня 2016 року) (0,15 д.а.). 

9. Арістова І. В., Шульга М. В. Реалізація екологічного, земельного та 
аграрного права в Україні : методологія наукової діяльності. Теоретичні та 
практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах 
сталого розвитку України : матер. круглого столу (м. Харків, 2 грудня 2016 року) 
(0,15 д.а.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index 
Copernicus та ін.: 

1. Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Правові аспекти розширення повноважень 
місцевих рад у галузі земельних відносин // Теорія та практика правознавства.  
2016.  № 10. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/archive (Google Scholar, «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals», Index Copernicus 
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International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld 
Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; «РІНЦ» та ін.). 

2. Shulga M.V., Ihnatenko I.V. The legal basis of expanding the powers of local 
councils in the sphere of land relations // Вісник Національної академії правових 
наук України  («Index Copernicus International»). 

10. Член редколегії наукових видань:  «Вісник Національної академії 
правових наук України», «Юридичний радник», «Мала енциклопедія нотаріуса», 
«Екологічний вісник», «Вісник Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право», «Проблеми законності». 

 
11.  Являюсь членом наступних спеціалізованих вчених рад: 
11.1. Д. 64.086.04 в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого (м. Харків); 11.2. К 26.004.16 в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ). 

 
12.  Опонування дисертацій. 
Виступав офіційним опонентом докторської дисертації Кіріна Р. С. 

«Кодифікація законодавства про надра» за спеціальністю 12.00.06 – земельне 
право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 

Виступав офіційним опонентом дисертаційних захистів кандидатських 
дисертацій за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; 
екологічне право; природоресурсне право: 

1. Муравська М. Л. «Правове регулювання створення і використання 
штучних водних об’єктів в Україні на землях приватної власності». 

2. Наконечний А. Б. «Примусове відчуження земельних ділянок». 
3. Щербина М. С. «Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані». 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати: 
Підготовлено відгуки на автореферати кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право: 

1. Борденюк О. В. «Правовий режим земель трубопровідного транспорту 
України». 

2. Льовочкіна В. М. «Правове регулювання обігу земель за законодавством 
КНР та України: порівняльно-правовий аналіз». 

3. Мартинова Н. О. «Правове забезпечення сталого розвитку сільських 
територій». 

4. Міненко С. М. «Правове регулювання охорони та використання земель 
водного фонду України». 

5. Слепченко А. А. «Забезпечення права на екологічну освіту громадян в 
Україні». 

6. Чекавська Я. О. «Правові засади впровадження в Україні систем 
екологічного менеджменту». 

7. Арсенюк А. О. «Процесуально-процедурний порядок судового розгляду 
земельних спорів в Україні». 
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14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 
 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 
16. Участі в наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймав. 
17. У наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участі не брав.  
18. У звітному році нагороджений Орденом Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня, дипломом переможця (у складі 
авторського колективу) щорічного конкурсу імені Святого Володимира на краще 
науково-правниче видання в Україні у номінації «Господарське право; аграрне 
право» (Євразійська асоціація правничих шкіл та правників, Хмельницький 
університет управління та права, м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 р.). 

 
 
 

Д.ю.н., професор,  
завідувач кафедри земельного  
та аграрного права                                                             М. В. Шульга                   
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                              О. О. Браславець 


