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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

  

1. Станіславський Валерій Петрович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, посада доцент. 

3. Передумови виникнення енергетичного законодавства України та основні етапи 

його становлення. 

4. Правове регулювання енергетичного права та його вплив на інші правовідносини, 

3,8 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (другий розділ монографії, відповідний 

розділ підручника, тези наукових доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у визначені правового поняття та 

ознак енергетичних права України. З’ясовано, що сьогодні структура енергетичного 

законодавства України, нормами якої регулюються суспільні відносини, що виникають в 

сфері енергетики, створення, використання та трансформації енергії як рухомої сили 

забезпечення енергетичної безпеки, задоволення потреб суспільства і створення умов для 

підтримки його життєдіяльності, складається з норм національного законодавства, до 

якого входять закони та інші нормативно-правові акти підзаконного характеру, норм 

міжнародного законодавства, норм Європейського законодавства, через призму адаптації 

національного законодавства до Європейського. Наявність великої кількості зв’язаних 

законодавчих нормативних актів щодо енергетики та енергетичних ресурсів, 

упорядкованого комплексу регулюючих ними суспільних відносин у життєве важливій 

для людини та суспільства сфері створює теоретичну та практичну основу для розгляду 

цього комплексу правовідносин, як відповідного енергетичного законодавства або 

енергетичного права, з відповідними специфічними нормами права та правовими 

інститутами. 

Досліджено правове забезпечення, яке залежить від того, що стоїть в пріоритеті 

реалізації національної енергетичної політики, встановлення ступеня участі держави в 

управлінні розвитку енергетиці, створення стабільного і сприятливого правового 

середовища для вітчизняних і іноземних інвесторів, то і отримує свій більш інтенсивний 

розвиток або приватноправові відносини у сфері енергії, або публічно-правові, які в 

кінцевому підсумку відображають публічні та приватні інтереси права власності і інші 

майнові права на енергетичні ресурси. 

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. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень, не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів, не проводив. 
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6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування, не приймав. 

6.4. Лекції практичним працівникам не проводив. 

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): 

 Всеукраїнський круглий стіл «Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу 

на довкілля», 18 червня 2018 року, Національна академія правових наук України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. 

В.М. Корецького, місто Київ; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, земельного та 

екологічного права на зламі тисячоліть», 18–19 травня 2018 року, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, місто Київ; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и 

энергетического права», 26−27 квітня 2018 року, Білоруський державний університет, 

місто Мінськ; 

 Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах», 20 квітня 2018 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого (кафедра земельного та аграрного права), місто 

Харків; 

 Міжнародна науково-практичній конференції «Третє зібрання фахівців 

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку 

України», 7-10 червня 2018 року, Національний університет «Одеська юридична 

академія», м. Одеса - смт. Затока. 

 Тренінг в межах ІІ Харківського міжнародного юридичного форуму «Агробізнес 

2018: юридичні засоби для вирішення актуальних питань» (м. Харків, 28 вересня 2018 р.), 

28 вересня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава, місто 

Харків; 

 Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 

земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» (м. 

Харків, 7 грудня 2018 р.), 7 грудня 2018 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава, місто Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

Тези наукових доповідей: 

 Станіславський В.П. Розвиток енергетичного права та його вплив на довкілля: 

матеріали Всеукраїнського круглого столу «Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка 

впливу на довкілля», Київ, 18 червня 2018 року / Київ: 2018. С.112-116 (0,3 друк. арк.); 

 Станіславський В.П. Зародження енергетичних відносини, в контексті розвитку 

аграрного, земельного та екологічного права: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть», 

Київ, 18–19 травня 2018 року, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України / Київ: 2018. С.164-170  (0,3 друк. арк.); 
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 Станиславский В.П. Публичные и частные интересы права собственности 

на энергетические ресурсы в контексте правового регулирования: материалы 

Международной научно-практической конференции «Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и 

энергетического права», Минск, Республика Беларусь, 26−27 апреля 2018 года, 

Белорусский государственный университет / Минск: 2018. (0,3 друк. арк.); 

 Станіславський В.П. Енергетичні відносини в контексті аграрного права: матеріали 

науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства 

і права в сучасних умовах», м. Харків, 20 квітня 2018 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого (кафедра земельного та аграрного права) / Харків: 

2018. С.281-288 (0,3 друк. арк.); 

 Станіславський В.П. Основні напрямки розвитку енергетичного законодавства 

України: матеріали науково-практичної конференції «Третє зібрання фахівців 

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку 

України», м. Одеса - смт. Затока, 7-10 червня 2018 року, Національний університет 

«Одеська юридична академія» / Одеса: 2018. С.213-217 (0,3 друк. арк.). 

Підручники, навчальні посібники: 

 Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 2-ге вид., 

перероб. і допов. Х.: Право, 2018. 202 с. (0,7 друк. арк.) 

 Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. Х.: Право, 2018. 412 с. (Розділ 

13, параграф 1-4, 7, 8) (1,3 друк. арк.) 

 Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" 

[Електронний ресурс] : для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого ; уклад. В. М. Корнієнко [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 82 с. (0,3 друк. арк.) 

10. Членом редакційної колегії якого-небудь видання не є. 

11. Членом спеціалізованої вчених ради не є. 

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. Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні  

кафедри земельного та аграрного права  

(протокол № __ від ___ листопада 2018 р.) 

  

 

к.ю.н, с.н.с., доцент                                                                               В.П. Станіславський 
 


