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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
 Шульга Марія Герасимівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:      
«Митно-тарифне та нетарифне регулювання транскордонного переміщення 

товарів», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Митно-тарифне та нетарифне регулювання транскордонного переміщення 

товарів» у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано: 2,13 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2021. 

1,2 друк. арк. 

Статті: 

1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Iurii V. Georgiievskyi. IMPACT of 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION on RESPECT for HUMAN RIGHTS and 

FREEDOMS: INFORMATIONAL ASPECT. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 12. 

(Scopus). 0,7 друк.арк., 0,23 друк. арк. 

Тези: 

1. Щодо модернізації в галузі митної справи. Публічне адміністрування 

в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 трав. 

2021 р.): електрон. наук. вид. [Електронний ресурс]. Харків: Право, 2021. 0,2 

друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: 

 1. Митне оформлення / М. Г. Шульга // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій 

[та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право.  0,2 друк. арк. 

2. Митний режим / М. Г. Шульга // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій 

[та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право. 0,3 друк. арк. 



 

 

  4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Висвітлено проблеми митно-тарифного регулювання. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 
- 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів:  
1. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України з приводу внесення змін до Митного кодексу України з метою 

врегулювання питання адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил, а саме застосування такого стягнення як безоплатне 

вилучення (конфіскація) (проф. Гаращук В.М., доц. Шульга М.Г., доц. Зима 

О.Т.). 

2. Підготовлено науково-правову позицію з приводу питання чи мають 

працівники Державної митної служби України бути віднесені до числа 

працівників правоохоронних органів (проф. Гаращук В.М., доц. Шульга М.Г., 

доц. Зима О.Т.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: – 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади: – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень: – 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів: – 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування: – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: –  

 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: – 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): – 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 

1. V Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20-21 травня 

2021 р., м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

 



 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2021. 

392 с. С. 232-236, 334-347. 1,2 друк. арк. 

Статті: 

1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Iurii V. Georgiievskyi. IMPACT of 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION on RESPECT for HUMAN RIGHTS and 

FREEDOMS: INFORMATIONAL ASPECT. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 12. 

(Scopus). 0,7 друк.арк., 0,23 друк. арк. 

Тези: 

1. Щодо модернізації в галузі митної справи. Публічне адміністрування 

в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 трав. 

2021 р.): електрон. наук. вид. [Електронний ресурс]. Харків: Право, 2021, С. 

224-226. 0,3 друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: 

 1. Митне оформлення / М. Г. Шульга // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій 

[та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право. С. 499-502. 0,2 

друк. арк. 
2. Митний режим / М. Г. Шульга // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій 

[та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право. С. 509-513. 0,3 

друк. арк. 

 9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus:  

 1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Iurii V. Georgiievskyi. IMPACT of 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION on RESPECT for HUMAN RIGHTS and 

FREEDOMS: INFORMATIONAL ASPECT. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 12. 

(Scopus). 0,7 друк.арк., 0,23 друк. арк. 

 9.2. Вказати публікації, з зазначенням даних, у інших 

наукометричних базах даних. - 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: - 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: - 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. –  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії): - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. - 



 

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях:  

1. Климович Ю.О. Адміністрування переміщення культурних цінностей 

через митний кордон України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. 

за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2021 р.): 

електрон. наук. вид. [Електронний ресурс]. Харків: Право, 2021. С. 123-126. 

0,2 друк.арк.    
2. Пархоменко А.Ю. Практика Європейського суду  з прав людини у 

справах щодо порушення митних правил. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. 

наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 

2021 р.): електрон. наук. вид. [Електронний ресурс]. Харків: Право, 2021. С. 

142-144.  0,15 друк.арк.   

3. Бевза Д.О. Відповідь на міжнародно-протиправні діяння та/або 

недружні дії інших держав: реагування у сфері митної справи. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2021 р.): електрон. наук. вид. [Електронний 

ресурс]. Харків: Право, 2021. С. 473-476. 0,2 друк.арк.    

 

 

К.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного права                     М. Г. Шульга 

   

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права  
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