
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
СТАНІСЛАВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ ПЕТРОВИЧА 

доцента, старшого наукового співробітника кафедри земельного та аграрного права 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
1. Станіславський Валерій Петрович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, посада доцент. 
3. Поняття та ознаки енергетичних ресурсів України, 1,5 друк. арк. 
4. Поняття та ознаки енергетичних ресурсів України, 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (Перший розділ монографії). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у визначені правового поняття та ознак 

енергетичних ресурсів України.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів), не приймав. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-
правових актів, не приймав. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України, не приймав. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, не приймав. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проводив узагальнення практики застосування законодавства щодо спорів з приводу права 
власності на енергетичні ресурси України. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів, 
не проводив. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 
спеціалізованих судів України та їх рецензування, не приймав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян, не проводив. 

7. Депутатом місцевої ради не є, не вхожу 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): 

 Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення органічного 
землеробства», 29 вересня 2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого (кафедра земельного та аграрного права) та Національна академія правових наук 
України; 

 Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми сталого розвитку в 
глобалізованому світі», 3-7 жовтня 2017 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України та за підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» і Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні; 

 Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», 
23 жовтня 2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Проект 
ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» 
(Association4U). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 Розділ перший монографії «Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання та права 
власності», підготовлено до друку; 

 Стаття: «Принципи використання енергетичних ресурсів в процесі здійснення 
господарської діяльності аграрними суб’єктами господарювання», у редакції «Прикарпатського 
юридичного віснику», строк друку грудень 2017 року, № 12 (0,5 друк. арк. автор.) 
10. Членом редакційної колегії якого-небудь видання не є. 
11. Членом спеціалізованої вчених ради не є. 
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12. Не був опонентом дисертаційних захистів. 
13. Відгуки на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські, не готував. 
14. У звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії), не був. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями, не мав. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією, не приймав. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі, не приймав. 
18. Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у 
реалізацію соціального проекту «Кадети поліції», розвиток волонтерського руху та активну 
громадську діяльність. 
 
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 № ____, від__________________ 
 
Зав. лабораторії          О.О.Браславець 

 


