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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 

«Правове регулювання використання земель для органічного землеробства», 

2 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Правове регулювання використання земель для органічного землеробства», 

3 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР – розділ монографії, стаття, 

тези наукових доповідей та повідомлень. 

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

результати: 

– з’ясовано параметри придатності основних типів ґрунтів для ведення 

органічного землеробства; 

– запропоновано правові заходи щодо прискорення земельної реформи в 

Україні, доведено необхідність проведення: 1) інвентаризації всіх земель в 

Україні; 2) розробки пакету законодавчих актів, що регулюють скасування 

мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, які 

використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 

3) заходів, пов’язаних з усуненням надмірної концентрації владних 

повноважень в центральних органах виконавчої влади, що здійснюють 

державне управління в сфері використання та охорони земель; 4) актуалізації 

до сучасних вимог моніторингу використання і охорони земель; 

– визначено, що правовому режиму земель спеціального 

несільськогосподарського призначення притаманні певні особливості: а) вони  

виступають просторово-операційним базисом для розміщення об’єктів і споруд 

різного господарського призначення; б) зазвичай вони є непридатними для 

ведення сільського або лісового господарства або є угіддями гіршої якості; 

в) здебільшого спеціальною несільськогосподарською діяльністю на цих землях 

займаються юридичні особи (підприємства, установи і організації); г) вони 

використовуються з метою, зумовленою діяльністю розташованих на них 

об’єктів; д) переважно шкідливий характер виробничої діяльності 

розташованих на них підприємств, що у багатьох випадках вимагає створення  

спеціальних захисних зон; е) розвиток науково-технічного прогресу зумовлює 

виникнення нових форм цільового використання даних земель (атомні 

електростанції, телецентри, аеропорти та ін.); 

– уточнено правовий режим земель водного фонду. 

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

5.1. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів не приймав. 

5.2. Підготував науковий висновок щодо доцільності внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, які 

стосуються стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських 

господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин, 

передбачених законопроектом. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 

5.4. Консультант Науково-консультативної ради Верховного Суду. 

 

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. Не готував. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 

6.5. Підготовлено наукові висновки на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

1. Науковий висновок на запит Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді відповідно до Ухвали Верховного Суду від 11 травня 2018 

року по справі № 532/384/16-ц щодо застосування у подібних правовідносинах 

норм матеріального права, а саме статей 210, 627, 628 частини першої статті 

631 Цивільного кодексу України та статей 18, 20 Закону України «Про оренду 

землі».  

2. Науковий висновок на запит Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді від 04 жовтня 2018 року по справі № 32/563 щодо 

застосування норм права, питання щодо якого стало підставою для передачі 

справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду. 

3. Науковий висновок на запит ФГ «Агрозем-7» щодо роз’яснення питань 

відносно можливості отримання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності на умовах оренди для ведення фермерського 

господарства. 

4. Науково-правовий висновок на звернення представника ПСП «Нове 

життя» адвоката Журкова В.І. щодо поновлення договору оренди земельної 

ділянки приватної власності відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду 

землі». 

 

7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 

 



 

3 

8. Приймав участь у наступних конференціях, семінарах: 

1. Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах» (м. Харків, 20 квітня 

2018 р.). 

2. Международная научно-практическая конференция «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права» (Республика 

Беларусь, г. Минск, 26-27 апреля 2018 г.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (м. Київ, 18 – 19 травня 

2018 р.). 

4. Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України (м. Одеса, 7 – 10 

червня 2018 р.). 

5. Всеукраїнський круглий стіл «Земельне, екологічне, аграрне право: 

оцінка впливу на довкілля» (м. Київ, 18 червня 2018 р.). 

6. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: 

проблеми теорії і практики» (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). 

7. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські 

читання – 2018» (м. Острог, 7 грудня 2018 р.). 

8. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» (м. Харків, 7 грудня 2018 р.). 

 

9. Видавнича діяльність: 10/3,0 друк. арк. 

Монографія: 

1. Шульга М. В. Науково-теоретичний аналіз правових режимів категорій 

земель, окрім земель сільськогосподарського призначення. Актуальні проблеми 

правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т. Є. Харитонова, 

І. І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 106–132 (1,1 друк. 

арк.). 

  

Тези:  

1. Шульга М. В. Современные земельно-правовые проблемы в Украине. 

Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие 

аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права: тез. 

докл. междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.) / Беларус. гос. 

ун-т; редкол. Т. И. Макарова (отв. ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 79–82 (0,2 

друк. арк.). 

2. Шульга М. В. Аграрно-правове регулювання земельних відносин. 

Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних 

умовах: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і 
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науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук 

України. Харків: Юрайт, 2018. С. 91–94 (0,2 друк. арк.).  

3. Шульга М. В. До питання про правовий режим гідротехнічних споруд. 

Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 – 19 травня 2018 р.). Київ, 2018. 

С. 92–96 (0,2 друк. арк.). 

4. Шульга М. В. Сучасні земельно-правові проблеми в агросфері. Третє 

зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у 

контексті інтеграційного розвитку України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 7-10 червня 2018 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. 

Т. Є.  Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор'єва.  Одеса: Видавничий 

дім«Гельветика», 2018. С. 74–76 (0,2 друк. арк.). 

5. Шульга М. В. Щодо оцінки впливу на довкілля при веденні органічного 

землеробства. Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля: 

матер. Всеукр. круг. столу (м. Київ, 18 червня 2018 р.). Київ, 2018. С. 162–165 

(0,2 друк. арк.). 

6. Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Земельно-правові аспекти містобудівної 

діяльності. Будівельне право: проблеми теорії і практики: Друга Міжнародна 

науково-практична конференція (6 грудня 2018 р.). Київ, 2018 (0,2 друк. арк.). 

7. Шульга М. В. Еколого-правові аспекти органічного землеробства. 

Малиновські читання – 2018: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 7 

грудня 2018 р.). Острог, 2018 (0,2 друк. арк.). 

8. Шульга М. В. Особливості правового режиму земель в межах 

сировинних зон. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: зб. 

матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 грудня 2018 р.). Харків: ТОВ «Оберіг», 

2018. С. 203–205 (0,2 друк. арк.). 

 

9.2. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shulga М. Legal principles of organic 

production in Ukraine: realities and prospects. Economics of agriculture. Volume 65. 

№ 4. 2018 (Web of science) Переклад назви: Правові засади органічного 

виробництва в Україні: реалії та перспективи (в редакції 0,3 д.а.). 

 

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). 
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12.  Виступав офіційним опонентом по докторським дисертаціям за 

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

природоресурсне право: 

1. Гавриш Н. С. «Правовий режим ґрунтів в Україні».   

2. Бусуйок Д. В. «Правове регулювання управлінських та сервісних 

відносин у сфері використання та охорони земель: проблеми теорії та 

практики». 

 

13. Підготував відгуки на автореферати дисертацій: 

1. Каракаш І. І. «Теоретичні проблеми права власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні» (докторська дисертація); 

2. Краснова Ю. А. «Право екологічної безпеки в Україні» (докторська 

дисертація); 

3. Брінцов А. І. Кодифікація аграрного законодавства України» 

(кандидатська дисертація); 

4. Радченко А. М. Сорти рослин як об’єкти аграрних правовідносин» 

(кандидатська дисертація). 

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 Подякою 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 __ _______  2018 р. 

 

 

Завідуюча лабораторією                                              О. О. Браславець 


