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1. Битяк Олексій Юрійович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Енергетична Стратегія України на період до 2013 року: концептуальна 

база розвитку енергетичного законодавства України» (1,5 друк. арк.).  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Розділ у монографії. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Встановлено, що найбільш прийнятною стратегією є В5, тобто є 

зменшення вартості матеріальних цінностей. Серед основних факторів 

збільшення оновлення та сталого розвитку промислового енергетичного 

підприємства є такі заходи, як впровадження економічно доцільних 

стандартів запасів, вдосконалення організації постачання, шляхом 

встановлення чітких договірних умов постачання та забезпечення їх 

реалізації, оптимального вибору постачальників, належний транспорт, 

надмірні запаси матеріалів, ліквідація, скорочення тривалості виробничого 

циклу, підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, підвищення 

інтегрованої механізації та автоматизації виробничих процесів, і необхідно 

встановити певні умови для зарахування боржників (наприклад , передоплати 

50% собівартості продукції), використовувати механізм управління 

економічним та правовим розвитком та зосередити увагу на більшій кількості 

клієнтів з метою зменшення ризику несплати одним або декількома 

великими споживачами, контролю за дотриманням кредиторської 

заборгованості та дебіторська заборгованість.  

Досягнення сталого розвитку неможливе без організації бюджетування 

в промисловій енергетичній компанії. Система бюджетів дозволяє 

заздалегідь оцінити наслідки сучасного стану справ та реалізованої стратегії 

фінансового стану підприємства. Бюджетування стає сполучною ланкою між 

стратегічним управлінням вищим керівництвом та оперативним управлінням 

на нижчих рівнях. Бюджетування допомагає націлити менеджерів усіх рівнів 

на досягнення завдань, поставлених перед їх центрами відповідальності, та 

підвищити професіоналізм менеджерів. Бюджетування сприяє детальному 

вивченню діяльності підрозділів та взаємозв'язку між центрами 

відповідальності на підприємстві, що є актуальним сьогодні. Бюджетування, 

як управлінський підхід до оновлення та сталого розвитку підприємств, може 

здійснюватися за допомогою збалансованого управлінського обліку на 

підприємстві, що забезпечить, насамперед, прозорість усіх життєвих процесів 



підприємства для його управління і надалі, i є можливість ефективного 

економічного та правового управління всіма системами та процесами. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків  за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не приймав участь.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу 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). 

 Не приймав участі. 

   



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів.  

Bezuhla, Ya. Kononenko, O. Bytiak, A. Zaitseva, Н. Zacharchyn, M. Korin, 

Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: 

economic and legal management mechanism, JIOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. 4th Quarter 2020. – 0,6 друк. арк. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. Немає. 

 

9.2.Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор: 

  Bezuhla, Ya. Kononenko, O. Bytiak, A. Zaitseva, Н. Zacharchyn, M. Korin, 

Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: 

economic and legal management mechanism, JIOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. 4th Quarter 2020. – 0,6 друк. арк. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

 Участь не приймалась. 



18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Подяка Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

                                                                            ____________ доц. Битяк О. Ю. 

 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№  6    від  26 листопада  2020 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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