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1. Станіславський Валерій Петрович.  
2.  Старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема запланованої НДР: «Інститут енергетичного законодавства в системі 

права України» (1,5 д.а.). 
4. Тема фактично виконаної НДР: «Інститут енергетичного законодавства в 

системі права України» (2,2 д.а.). 
4.1.  Форми впровадження: навчальний посібник. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні науково 

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення реалізації 
прав та свобод сільськогосподарських виробників при здійсненні видобування  
енергетичних ресурсів з сільськогосподарської продукції. 

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. Консультантом інших вищих та державних органів влади не був. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1.Провів узагальнення практики розгляду Апеляційним господарським судом 

Харківської області спорів за участю сільськогосподарських підприємств. 
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. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готував. 
7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 
8. Приймав участь у роботі наступних наукових конференцій: 
1. Наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених 

«Перші кроки в науці земельного права» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 22 квітня 2016 р.). 

2. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 
України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової 
реформи», п’ята панель «Проблеми адаптації адміністративного, господарського, 



 2
аграрного і екологічного законодавства України до законодавства ЄС (м. Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20 травня 2016 р.). 

3. Семінар на тему «Застосування земельного законодавства при розгляді 
судових справ» (м. Харків, Апеляційний суд Харківської області, Харківське 
регіональне відділення Національної школи суддів України, 29 квітня 2016 р.). 

4. Круглий стіл «Экологическая политика: новые подходы и технологии 
решения экологических проблем». (м. Москва, Московський державний університет 
імені М.В. Ломоносова, 7 жовтня 2016 р.). 

5. Науково-практична конференція «Актуальные проблемы экологического, 
земельного права и законодательства. Правовые проблемы формирования 
и реализации экологической политики». (м. Москва, Московський державний 
університет імені М.В. Ломоносова, 16-17 травня 2016 р.). 

9. Видавнича діяльність: 
Опубліковано 2,2 друк. арк. 
Навчальний посібник: 1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. 

Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. 
– Х. : Право, 2016. – 154 с. (2,2 друк. арк. автор.). 

Тези: 1. «Поняття та ознаки енергетичних ресурсів», конференція «Актуальні 
проблеми екологічного, земельного права та законодавства. Правові проблеми 
формування та реалізації екологічної політики» 16-17 травня 2016 року, м. Москва, 
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова. (0,3 друк. арк. автор.). 

Стаття: 1. «Енергетичні ресурси: класифікація та види», «Прикарпатський 
юридичний вісник», № 10. (0,4 друк. арк. автор.).  

9.1. Немає. 
10. Членом редакційних колегій не являюсь. 
11. Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь.  
12. Опонентом дисертаційних захистів не був.  
13. Відгуки на автореферати не готував. 
14. Не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював.  
16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймав. 
17. Участі не брав. 
18. Відзнаки чи нагороди у звітному році не отримував. 

 
К.ю.н., с.н.с., доцент 
кафедри земельного та аграрного права            В.П. Станіславський  
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
 
Зав. лабораторії             О.О.Браславець 


