
 

 

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  З В І Т 

д.ю.н., професора, завідувача кафедри  

земельного та аграрного права 

Шульги Михайла Васильовича за 2021 рік  

 

 

1. Шульга Михайло Васильович. 

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

аграрного права. 

3. Тема запланованої НДР: «Правове регулювання використання та 

охорони земель рекреаційного призначення», 1,5 друк. арк. 

4. Тема фактично виконаної НДР: «Правове регулювання використання та 

охорони земель рекреаційного призначення», 6,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження: наукові коментарі, навчальний посібник, 

статті, тези наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

– уточнено особливості правового режиму  земель рекреаційного 

призначення; 

– удосконалено позицію, згідно якої до складу земель, які 

використовуються для колективного дачного будівництва, входять землі 

загального користування, передані безкоштовно у приватну власність 

кооперативу, і земельні ділянки, що використовуються для індивідуального 

дачного будівництва громадянами на різних правових титулах; 

– аргументовано, що невиконання конституційного обов’язку, який 

закріплений статтею 66 Конституції України, як результат неправомірної 

поведінки громадянина може бути пов’язане із заподіянням шкоди природі та 

культурній спадщині; 

–  акцентується увага на тому, що  підвищення ефективності правового 

регулювання земельних відносин має здійснюватись на основі Концепції 

розвитку земельного законодавства України, структура якої запропонована 

земельно-правовою доктриною; 

– встановлено, що консервація деградованих та малопродуктивних земель 

лісогосподарського призначення як землеохоронний захід дозволяє, з одного 

боку, забезпечувати охорону земель, а з іншого – підвищувати лісистість 

території України. 

 

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 (підготовку експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснював. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 

5.4. Консультант Науково-консультативної ради Верховного Суду. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не здійснював. 
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6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готував. 

6.3. Участі у розробці проектів постанов Верховного Суду 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.Науковий висновок щодо застосування статей 140, 141 та 143 Земельного 

кодексу України відносно припинення права приватної власності на земельні 

ділянки у разі використання не за цільовим призначенням на запит Науково-

консультативної ради при Верховному Суді від 21 вересня 2021 року у справі 

№ 447/2330/18 (ВС Л. Лобойко – жовтень 202 1р. ) разом з доц. Гордєєвим В. І. 

2. Науковий висновок щодо застосування ст. 1212 Цивільного  кодексу України  

відносно проблемних питань при застосуванні норм права, яке стало підставою 

для передачі справи на розгляд Об’єднаної  палати Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду. на запит Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді від 21 вересня 2021 року у справі № 646/4738/19  (ВС Л. 

Лобойко – жовтень 2021р.) разом з доц. Гордєєвим В. І. 

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

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

 

8. Взяв участь у наступних конференціях, семінарах: 

1. “Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні”: Всеукр. 

дистанційна наук.-практ. конференція до 10-річчя створення однойменних 

кафедр Юридичного факультету Київського національного університету ім. 

Т.Г. Шевченка (м. Київ, 12 берез. 2021 р.). 

2. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» (м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 21 трав. 2021 р.). 

3. “П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики”: Всеукр. наук. конф.  (м. Одеса, 10–13 черв. 2021 р.). 

4. Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern European 

approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers”: Internship 

proceedin (Wloclawek, June 7 – July 17, 2021).  

5. “Органічне виробництво: право і бізнес”: наук.-практ. конф.                        

(м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). 

6. “Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення”: II Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Луцьк, Луцький НТУ, 23-24 квіт. 2021 р.). 

7. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Земельне право: скасування мораторію як рушій розвитку» (м. Харків, 22 

вересня 2021 р.). 
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8. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Інноваційні стартапи в агробізнесі в умовах сталого розвитку» (м. Харків, 23 

вересня 2021 р.). 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна державна 

екологічна політика і безпека суверенної України: проблеми та перспективи 

правового забезпечення (до 30-ї річниці Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища та до 20-ї річниці Закону України «Про 

нафту і газ»)» (м. Київ,  26 листопада 2021 року). 

10. Міжнар. наук.-практ. конф. “Двадцяті осінні юридичні читання. Права 

людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики” (м. Хмельницький, 1 – 

2 жовтня 2021 р.). 

11. “На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу 

України”: Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП України, 26 лист. 

2021 р.). 

12. ““ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ззееммееллььннооггоо,,  ааггррааррннооггоо,,  ееккооллооггііччннооггоо  ттаа  

ппррииррооддоорреессууррссннооггоо  ппрраавваа””::  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  зз нагоди 65-річчя 

викладання навчальних дисциплін земельно-правового, аграрно-правового та 

еколого-правового спрямування в Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 10 грудня 2021 р.). 

 

9. Видавнича діяльність: 

Опубліковано: 16/6,5 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / Д.В. Санніков, 

М.В. Шульга, В.І. Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с. (2 друк. арк. 

автор.). 

Статті: 

Шульга М. В. Рецензія на монографію Лісової Тетяни Вікторівни 

«Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми». 

Екологічне право. 2020. № 4. С. 45-47 (Index Copernicus International 

(Республіка Польща) (0,5 друк. арк.) (журнал вийшов друком у 2021 р.). 

Shulga, M.V., Korniyenko, G.S., Yakoviyk Legal support for the activities of 

agricultural transnational corporations in Ukraine Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine 2021/2/28 P/ 234-243 (0,5 друк. арк.). 
 

Науково-практичні коментарі: 

Науково-практичний коментар ст. 66 Конституції України (0,5 друк. арк.). 

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (у 

співавторстві (2 друк. арк.). 

 

Тези:  

1. Шульга М. В. Правові засади дачного будівництва: минуле і 

сьогодення. Земельно-правова інформація як об'єкт у земельному праві. 

Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 
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забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доп. 

учасників всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. до 10-річчя створення 

однойменних кафедр (м. Київ, 12 берез. 2021 р.) / за заг. ред. М.І. Іншина, за 

ред. В.В. Носіка, Т.Г. Ковальчук, М.Б. Мельник. Київ: Освіта України, 2021. С. 

124–127 (0,2 д.а.). 

2. Шульга М. В. Еволюція законодавчого забезпечення охорони земель. 

Екологічне законодавство України через призму його історичного розвитку: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 60-річчя Закону України “Про охорону 

природи Української РСР” (м. Київ, 09 квіт. 2021 р.). Київ: Наукова столиця, 

2021. С. 110–113 (0,2 д.а.). 

3. Шульга М. В. Актуальні правові проблеми охорони земель. 

Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези доповідей за 

матеріал. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 року) / відп. 

ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. C. 117– 120 (0,2 

д.а.). 

4. Шульга М. В. Правові аспекти відновлення земель у контексті стратегії 

державної екологічної політики. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року : матер. «круглого столу» 

(м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги ; М-во 

освіти і науки ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: Право, 2021. С. 

137–140 (0,2 д.а.). 

5. Шульга М. В. Правові проблеми підвищення лісистості території 

(земель) в Україні. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем 

аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та 

альтернативної енергетики: матер. Всеукр. наук. конф.     (м. Одеса, 10–13 

черв. 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавн. дім 

«Гельветика», 2021. С. 106–109 (0,2 д.а.). 

6. Шульга М. В. Правові засади приватизації майна та земель державних 

і комунальних сільськогосподарських підприємств. Органічне виробництво: 

право і бізнес: матер. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). / за 

заг. ред. О. Г. Бондаря та Д. В. Федчишина. Запоріжжя: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2021. С. 138–141 (0,2 д.а.). 

7. Шульга М. В. Виникнення земельних прав для потреб нафтогазової 

галузі. Сучасна державна екологічна політика і безпека суверенної України: 

проблеми та перспективи правового забезпечення (до 30-ї річниці Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища та до 20-ї 

річниці Закону України «Про нафту і газ»)»: матер. всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Київ,  26 листоп. 2021 року) / Інститут економіко-правових досліджень. 

Київ, 2021 (0,2 д.а.). 

8. Шульга М. В. До питання про право довірчої власності на земельну 

ділянку. Актуальні проблем юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. 

конф. “Двадцяті осінні юридичні читання. Права людини в сучасному світі: 

проблеми теорії та практики” (м. Хмельницький, 1 – 2 жовтня 2021 р.). 

Хмельницький, 2021. С. 71–73 (0,2 д.а.). 
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9. Шульга М. В. Щодо ефективності норм Земельного кодексу України. 

Інститут дердаві і права ім. В. М. Корецького. 

10. Шульга М. В. Еволюція регулювання земельних відносин у 

незалежній Україні.  На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного 

кодексу України: матер. Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП 

України, 26 лист. 2021 р.) (0,2 д.а.). 

11. Шульга М. В. До питання про гарантії прав на землю. ААккттууааллььнніі  

ппррооббллееммии  ззееммееллььннооггоо,,  ааггррааррннооггоо,,  ееккооллооггііччннооггоо  ттаа  ппррииррооддоорреессууррссннооггоо  ппрраавваа::  

ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  зз нагоди 65-річчя викладання навчальних дисциплін 

земельно-правового, аграрно-правового та еколого-правового спрямування в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 

10 грудня 2021 р.). Харків, 2021 (0,2 д.а.). 

 

9.1. Shulga, M.V., Korniyenko, G.S., Yakoviyk Legal support for the activities 

of agricultural transnational corporations in Ukraine Journal of the National Academy 

of Legal Sciences of Ukraine 2021/2/28 P/ 234-243 (0,5 друк. арк.). 

9.2. Шульга М. В. Рецензія на монографію Лісової Тетяни Вікторівни 

«Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми». 

Екологічне право. 2020. № 4. С. 45–47 (Index Copernicus International 

(Республіка Польща) (журнал вийшов друком у 2021 р.). 

 

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. Був членом наступних спеціалізованих вчених рад: Д. 64.086.04 у 

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: 

Ващишин М. Я. “Національна екомережа України як об'єкт правового 

регулювання” (доктор юридичних наук). 

Щербяк Ю. В. “Правові форми переходу права власності на земельні 

ділянки громадянам України” (кандидат юридичних наук). 

Демчук Т. І. “Правове забезпечення реалізації право на доступ до 

екологічної інформації” (кандидат юридичних наук). 

Магомедова Т. М. “Правове регулювання використання та охорони 

земельних ділянок для вирощування кормів для худоби” (кандидат юридичних 

наук). 

13. Не готував відгуки на автореферати дисертацій. 

14. Лауреатом/стипендіатом не була.  

15. Участі не брав. 

16. Участі у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймав. 

17. Участі не приймав. 
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18. У звітному періоді відзнак не отримував. 

 

 

 

Д.ю.н., професор                                                                            Михайло Шульга 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол № 8 від 26.11.2021 р. 

 

 

Лаборант                                                                                          Богдан Бухтатий 

 


