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1. Битяк Олексій Юрійович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Сучасний стан господарсько-правового забезпечення ядерної енергетики», 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.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Удосконалено науково-методичний підхід до визначення впливу цільових 

параметрів фінансово-господарського стану на рівень системно-векторного 

розвитку суб’єктів господарювання в умовах циркулярної економіки, який 

ґрунтується на використанні фінансово-господарської ідентифікації рівня 

системно-векторного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи 

багатоваріантність, нелінійність цільових параметрів фінансово-господарської 

діяльності та конвергентність їх інституційних домінант,  що дозволяє 

визначити ваговий коефіцієнт значущості статистичних показників 

фінансового стану, який відображає параметричні дані діапазонів змін 

факторів-індикаторів впливу на рівень фінансово-господарського забезпечення 

системно-векторного розвитку, що є об’єктивною основою для побудови 

стратегічних сценаріїв системно-векторного розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах циркулярної економіки враховуючи їх критеріальні 

показники інституційних домінант та параметричні дані діапазонів змін 

фінансового-господарських факторів впливу. 

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 проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

та у їх рецензуванні не приймалася. 

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 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Bezuhla, J., Kononenko, Ya., Bytiak, O., Zacharchyn, H., Korin, M. Renovation and 

sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal 

management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 2021, 628(1). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100781486&origin=resultslist (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

Bezuhla, J., Kononenko, Ya., Bytiak, O., Zacharchyn, H., Korin, M. Renovation and 

sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal 
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management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 2021, 628(1). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100781486&origin=resultslist (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

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

наукометричних базах.  

Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

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 Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

                                                                         ____________ Олексій БИТЯК 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол № 4    від  3 грудня    

2021 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________   Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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