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1. Шульга Михайло Васильович. 

 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та 

аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 
«Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення», 
2 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 
«Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення», 
2,08 друк. арк. 

 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР – монографія, статті, тези наукових 

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

результати: 
«Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення» 

Аргументовано висновок про те, що відміна мораторію на відчуження земель  
сільськогосподарського призначення та запровадження обігу даних земель має 
бути пов’язана з розробкою пакета законодавчих актів, які б забезпечували 
оптимальне співвідношення приватних та публічних інтересів у сфері земельних 
відносин. Окрім того з урахуванням конституційного положення про те, що земля 
оголошена основним національним багатством Українського народу, яка 
перебуває під особливою охороною держави, долю мораторію має вирішувати 
Український народ в результаті проведення всеукраїнського референдума.   

 
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. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 
України – не консультував. 

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. підготовлено к.ю.н., доц. Лісовою Т.В.  спільно із д.ю.н., проф., М. В. 

Шульгою відповідь на запит НАБУ щодо способів оцінки матеріальних збитків у 
разі забудови земельних ділянок рекреаційного призначення багатоквартирними 
жилими будинками. 

2. Відповіді на запити Верхового Суду, Вищих спеціалізованих судів України 
к.ю.н., доц. Гордєєв В.І. та д.ю.н., проф. Шульга М.В. підготували: 

 
           -  Науковий висновок щодо  застосування норм права  про 

визначення особи, якій належить право постійного   користування земельною 
ділянкою для ведення фермерського господарства- на запит Науково-
консультативної ради при Верховному Суді від 21 грудня 2019 року №132/27-19 у 
справі №922/989/18 (ВП ВС суддя Уркевич В.Ю.)- січень 2020. ( спільно проф. 
Шульга М.В.) 

 
         -  Науковий висновок щодо застосування статті 120 Земельного 

кодексу України в редакції, що діяла до 2004 року, відносно переходу 
користування (власності) на земельну ділянку у разі набуття права власності на 
об’єкт нерухомості. - на запит Науково-консультативної ради при Верховному 
Суді від 20 грудня 2019 року у справі №689/26/17  

(ВС суддя Гулько Б.І.) – січень 2020. ( спільно проф. Шульга М.В.)    
           
        - Науковий висновок щодо застосування положень статті 1225 

Цивільного кодексу України відносно переходу права власності на земельну 
ділянку у разі набуття права власності на індивідуальний житловий будинок - на 
запит Науково-консультативної ради при Верховному Суді від 12 лютого 2020 
року № 93/0/26-20 у справі №675/2372/16-ц у (ВС суддя Гулько Б.І.)  . - лютий 
2020( спільно проф. Шульга М.В.) 

 
        - Висновок щодо застосування аналогії закону, аналогії права у 

земельних правовідносинах - на звернення директора КП Харківпарксервіс» 
Мандрікова Д.І.  від 05.03.2020 р. Вх. № 126-01-439 - березень 2020. 

 
Відповіді на запити Конституційного Суду України: 
 

1. Було підготовлено к.ю.н., доц. Лісовою Т.В.  спільно із д.ю.н., 
проф., М. В. Шульгою відповідь на запит Конституційного Суду України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 
2020 р.,  



 
2. к.ю.н., доц. Д. В. Санніков спільно із д.ю.н., проф., М. В. 

Шульгою приймали участь у підготовці експертного висновку на запит 
Конституційного Суду України щодо тлумачення положень Конституції 
України (ст. ст. 13,14). 

 
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. Міжнародна науково-практична конференція “Юридична наука 
в сучасному світі: здобутки та перспективи” (м. Одеса, 25 вересня 2020 
року); 

2. «Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та 
екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи», (м. Харків, 
22 травня 2020 року); 

3. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери» ( м. Харків, 20 листопаду 2020 р.) 

Круглий стіл: 
4. «Екологічно-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах», (м. Харків, 25 червня 2020 
року). 

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

 
9. Видавнича діяльність: 7/2,08 друк. арк. 
 
Монографія: 
 
Шульга М.В. Правові засади використання земельних ділянок для 

органічного землеробства. 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.). 

 
Статті:  

1.) Право спільної часткової власності на земельну ділянку в земельно-
правовій доктрині України.  право України,2020.№5 (0,8 
друк.арк.) 

 
Тези:  

1. ) Шульга М. В. Правовий режим дачної і садової ділянки: 
порівняльний аспект./М. В. Шульга// Юридична наука в сучасному світі: 
здобутки та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 25 вересня 2020 року). –  Одеса: Видавничий дім 



“Гельветика”, 2020. – С. 111-113, (0,2 др. акр.) 
2. ) Шульга М. В. Правові засади самостійності господарювання землі. 

Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (Київ, 3 липня 2020 
р.). Наук.ред. В.А. Устименко. Київ: НАН Україна; 2020.с.149-151. (0,2 
друк.арк) 

3. )  Шульга М. В. Правові питання обліку земель в Україні в умовах 
земельної реформи.Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та 
екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: матер. наук.-
практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.). Харків: Юрайт, 2020. С. 326 –329. 
(0,2 друк. арк.) 

4. ) Шульга М. В. Особливості бізнес-середовища у сфері земельних 
відносин: Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучпсних умовах (Тези доповідей за матер. ІІІ круглого столу, м. 
Харків НДУ ПЗіРНАПрН України. – 2020. (116-127) – 0,5 д.а. 

5. ) Шульга М. В. До питання про інновації в аграрній сфері. Актуальні 
правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів 
науково-практичної конференції (м. Харків, 20 лист. 2020 р.) / за ред. А. П. 
Гетьмана, М. В. Шульги, Т. В. Курман. (0,4 – друк.арк) 

6.) Шульга М. В. Правові питання дачної забудови. 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. 296–298 (0,2 друк. арк.). 

9.1. ------- 
9.2. ------- 
10. Член редколегії наукових видань: «Вісник Національної академії 

правових наук України», «Юридичний радник», «Мала енциклопедія нотаріуса», 
«Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Економічна теорія та право». 

 
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 дисертаціях за спеціальністю 12.00.06 

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

1) Дейнега М.А. «Предмет і системв природоресурсного права» 
(докторська дисертація). 

2) Щербяк Ю.В. «Правові форми переходу права власності на 
земельні ділянки» (кандидатська дисертація). 

 



13. Відгуки на автореферати дисертацій: 
1) Підготував відгук на автореферат дисертації Ріпенко А.І. на 

тему «Концептуально-правові засади використання земель для 
містобудівних потреб», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 (2020р.) (докторська 
дисертація). 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 
 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 

 
16. Участі в наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією: 

Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери» ( м. Харків, 20 листопаду 2020 р.) 

 
17. У наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участі не брав.  
 
18.     У звітному році нагороди не отримував. 

 

 
Д.ю.н., професор,  
завідувач кафедри земельного  
та аграрного права                                                             М. В. Шульга                                                                        
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол №   від «    » ___________ 2020р. 
 
 
старший лаборант                                                            О. О. Браславець 
 
 
 

  


