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3.Механізми організаційно-господарського впливу на діяльність в сфері 

ядерної енергетики – 1,5 друк. арк. 

4.Механізми організаційно-господарського впливу на діяльність в сфері 

ядерної енергетики –  1,5  друк. арк. 

4.1.Зміст роботи впроваджено в курсі лекцій з інвестиційного права та 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні  висновків 

про те, що ядерна енергетика має бути об’єктом енергетики; визначено 

ключові питання в ядерній сфері, серед яких головними є питання з ядерної 

безпеки, складної проблематики постачання ядерного палива та схоронення 

відходів, необхідності забезпечення централізованого керування; визначена 

необхідність прийняття окремої Стратегії в ядерній сфері. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – 

не приймав участь. 

5.1.Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – не 

приймав участь. 

5.2  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не рецензував. 

5.3  Робота консультантом інших вищих державних органів влади – не 

здійснював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України  

та їх рецензування – не готував. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснював. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готував. 

7. Депутатом місцевої  ради ніколи не обирався  та  до складу  органів  

місцевого  самоврядування -  не входив. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

Круглий стол  кафедри господарського права НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

разом з Харківською міською радою «Господарсько-правове забезпечення 

інноваційного інвестування: проблеми та пропозиції», 16 листопада 2017 р. 

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 
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1.Oleksiy Y. Bytyak Legal features of the drug advertising / Vitalii M. Pashkov, 

Andrii A. Olefir, Oleksiy Y. Bytyak // Wiadomości Lekarskie. - 2017. - TOM 

LXX, 2017, Nr 1. - s. 133 - 138 (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt),  

Index Copernicus, PBL, Scopus),  0,6 друк. арк. 

2.Oleksiy Y. Bytyak Advertisingof medical devices: foreignexperience and 

Ukrainian practice / Vitalii M. Pashkov, Andrii A. Olefir, Oleksiy Y. Bytyak // 

Wiadomości Lekarskie. - 2017. - TOM LXX, 2017, Nr 3. - s. 456 - 461 

(PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt),  Index Copernicus, PBL, Scopus), 

0,6 друк. арк.  

Тези:  

Правове регулювання діяльності генеруючих компаній в Україні в сфері 

ядерної енергетики / Господарсько-правове забезпечення інноваційного 

інвестування: проблеми та пропозиції, круглий стіл. 16 листопада 2017 року. 

0,3 друк. арк. 

10. Членом редакційної колегії будь-якого видання не являюсь. 

11. Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів в звітному році - не був. 

13. Відгуки  на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські -  не 

готував.  

14. В звітному році лауреатом/стипендіатом -  не був. 

15. Співробітництво з закордонними  організаціями – не приймав участь. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не 

приймав учать. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 

приймав участь. 

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

participation in a course on Global legal profession  17 to 26 May 2017. 
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