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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 

«Проблеми правової охорони земель», 2 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Проблеми правової охорони земель», 2,5 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: 
– визначено, що сфера розповсюдження повноважень органів місцевого 

самоврядування по розпорядженню земельними ділянками державної власності 
обмежується територією відповідних рад; 

– встановлено, що створення громадських пасовищ повинно 
здійснюватися лише на землях, які перебувають у комунальній власності. 
Водночас сама процедура створення таких пасовищ на землях комунальної 
власності потребує законодавчого вирішення низки питань. Йдеться, зокрема, 
про те, що ініціатива створення громадських пасовищ має надходити від 
власників худоби. Це зумовлює необхідність створення об’єднання громадян – 
власників худоби; 

– періодизовано реформування земельних відносин в аспекті селянського 
общинного й громадського землеволодіння; 

– встановлено, що земельне законодавство незалежної України, 
зберігаючи правонаступність, закріплює апробований практикою та масовий 
характер використання кормових угідь і вводить платність у зазначеній сфері, 
що відповідає вимогам сучасних ринкових умов; 

– доведено, що головне завдання сучасної земельної реформи полягає в 
тому, щоб захистити права українських громадян на землю і створити 
можливість для відродження українського села шляхом забезпечення 
повноцінного права власності на землю, що стимулюватиме розвиток дрібного 
та середнього бізнесу, який в усіх розвинутих країнах виступає основною 
рушійною силою розвитку села. Умови зняття обмежень на відчуження земель 
сільськогосподарського призначення, належне функціонування українського 
села, забезпечення надходження інвестицій в аграрний сектор, оптимальне 
співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері земельних відносин та 
ін. мають бути унормовані, насамперед, в законі «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення», проект якого тривалий час перебуває на 
розгляді Верховної Ради України. 

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

не приймав. 
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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 наукові висновки на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
1. На запит голови громадської організації «Сільський дозор» І. Г. Войцуна 

щодо надання відповіді з приводу оренди  земельних часток (паїв), майнових 
паїв, певних дій ПП «Комунар». 

2. На запит Представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 
з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Д. О. Ляха 
щодо роз’яснення  питань, які стосуються невідповідності дій органів державної 
влади та місцевого самоврядування чинному земельному законодавству України. 

3. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними 
ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні 
Національної академії правових наук України або національної галузевої 
академії наук» (реєстр. № 4554 від 04.05.2016 р.). 

 
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. Республіканський «круглий стіл», присвячений ювілею проф. 

Т. І. Макарової «Приоритетные направления развития экологического, 
земельного и аграрного права» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 30 березня 
2017 р.). 

2. Міжнародний конгрес «Правові проблеми державно-приватного 
партнерства в умовах євроінтеграції» (м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р.). 

3. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 
реформування правової системи» (м. Луцьк,16 – 17 червня 2017 р.). 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення 25-
річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника «Реалізація норм 
екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової 
системи України» (м. Івано-Франківськ, 8 – 10 вересня 2017 р.).  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади  ведення 
органічного землеробства» (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). 
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6. Перший Харківський міжнародний юридичний форум, дискусійна 
панель «Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 
імплементації міжнародних стандартів» (м. Харків, 3 – 6 жовтня 2017 р.). 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Шістнадцяті осінні 
юридичні читання» (м. Хмельницький, 20 – 21 жовтня 2017 р.). 

8. Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 
земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 8 грудня 
2017 р.). 

 
9. Видавнича діяльність: 10/3,0 друк. арк. 
Статті: 
1. Шульга М. В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як 

різновиду права землекористування. Екологічне право України. 2017. № 1–2. 
С. 74–81 (0,5 д.а.).  

2. Ihnatenko I. V., Shulga M. V. The legal basis of expanding the powers of 
local councils in the sphere of land relations // Yearbook of Ukrainian law: coll. Of 
scientific paper / responsible for the issue O. V. Petryshyn.  Kh. Law, 2017. № 9.  
Р. 263–269 (0,35 д.а.). 

 
Тези:  
1. Шульга М. В. Правовые основы использования земель для ведения 

органического земледелия в Украине. Приоритетные  направления  развития  
экологического, земельного и аграрного права: материалы Респ. круглого стола, 
приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. : 
С. А. Балашенко [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 68–71 (0,25 друк. арк.). 

2. Шульга М. В. Правові засади використання кормових угідь. Правові 
проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції: зб. 
матер. Міжнародного Конгресу, присвяченого 20-річчю Національного 
університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 2-4 червня 2017 р.) / відп. 
ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Т. Є. Харитонова; Нац. ун-т «Одес. 
юрид. акад.». Одеса: Юридична література, 2017. С. 77-81 (0,2 друк. арк.). 

3. Шульга М. В. До питання про правовий режим пасовищних угідь. 
Актуальні питання реформування правової системи: матер. ХIV міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Луцьк,16-17 черв. 2017 р.) (0,25 друк. арк.). 

4. Шульга М. В. Щодо правового режиму земель, які використовуються 
для органічного землеробства. Правові засади ведення органічного 
землеробства: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 
2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С. 234–237 (0,25 друк. арк.). 

5. Шульга М. В. Завершення сучасної земельної реформи та виклики, які 
постають перед земельно-правовою наукою. Реалізація норм екологічного, 
земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи 
України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-
Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. Багай, 
Г. В. Мороз. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017 
(0,2 друк. арк.). 
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6. Шульга М. В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь 
як різновиду права землекористування. Правові засади екологічної та 
продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів: матер. 
Першого Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків. 3-6 жовт. 
2017 р.) (0,5 друк. арк.). 

7. Арістова І. В., Шульга М. В. Правова природа адаптації екологічного, 
земельного й аграрного законодавства України до стандартів ЄС: зміст та 
особливості. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного 
й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу»  (м. Харків, 
8 груд. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. С. 33-37 
(0,25 друк. арк.). 

8. Шульга М. В. До питання про охорону земель, які використовуються 
для органічного землеробства. Сучасний стан та перспективи розвитку 
екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. 
«круглого столу» (м. Харків, 8 груд. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: 
Право, 2017. С. 243-246 (0,2 друк. арк.). 

 
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: 
Д. 64.086.04 в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

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

 
12.  Виступав офіційним опонентом по докторській дисертації 

Костяшкіна І. О. «Проблеми правового забезпечення соціальної функції права 
власності на землю в Україні» 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: 

Ситнік Т. М. «Правовий режим земель, зайнятих зеленими насадженнями 
у населених пунктах». 

Караханян К. М. «Правові засади конкурентного продажу земельних 
ділянок в Україні». 

Федун А. Д. «Правове регулювання грошової оцінки земельних ділянок в 
Україні». 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати: 
Підготовлено відгук на автореферат докторської дисертацій за 

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

Духневич А. В. «Організаційно-правове забезпечення реалізації угод 
Світової організації торгівлі у сільському господарстві України». 
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Підготовлено відгуки на автореферати кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право: 

Сюйва І. С. «Правове регулювання використання лісових ресурсів у 
сільському господарстві України». 

Данилюк Л. Р. «Правовий режим мисливських природних ресурсів в 
Україні». 

Шпарик М. Я. «Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права 
України». 

Ключникова А. О. «Правове забезпечення ведення тепличного 
господарства в Україні». 

Поліщук В. А. «Правове регулювання сільськогосподарського садівництва 
в Україні». 

 
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. Отримав Подяку Харківського міського голови. 

 
 

Д.ю.н., професор,  
завідувач кафедри земельного  
та аграрного права                                                             М. В. Шульга                   
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № __ від __ грудня  2017 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                              О. О. Браславець 


