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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.Білоусов Євген Миколайович
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада.  К.ю.н.,  доцент,  доцент  кафедри

міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Взаємодія України в

сфері забезпечення міжнародної економічної безпеки, 1,5 друк.арк.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи. Міжнародні

договори як засіб забезпечення економічної  безпеки держав в умовах глобалізації,
2,1 друк.арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР:
Статті фахові: 
1. In relation to principles of providing of economic security of Ukraine (formulation of

problem) (0,5 д.а.)
2. Місце України в системі  забезпечення міжнародної  економічної  безпеки (0,6

друк. арк.)
3. Актуальні  проблеми  функціонування  механізму  господарсько-правового

забезпечення економічної безпеки держави (0,5 д.а.)
Тези: 
1. Завдання  господарського  законодавства  в  контексті  забезпечення  економічної

безпеки держави  (0,25 д.а.)
2. Методи  господарського  права  і  економічна  безпека  держави  (постановка

проблеми) (0,25 д.а.)
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено сучасні проблеми правового

забезпечення  економічної  безпеки  держав  світу  в  умовах  інтернаціоналізації
господарських  зв’язків,  наявних  процесів  міграції,  загроз  та  небезпек  впливу  на
економіки держав,  що є  менш розвиненими ТНК,  інших більш розвинених держав з
метою  створення  як  на  національному,  так  і  на  міжнародному  рівнях  ефективних
механізмів протидії цим викликам.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

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

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення
інших соціологічних досліджень– не брав участь
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних
органів– не брав участь
6.3. Участь у  розробці  проектів  постанов Пленуму Верховного Суду України та  їх
рецензування – не брав участь
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам– не брав участь
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян:
1. Пропозиції щодо Стратегії інноваційного розвитку України на запит Міністерства
освіти і науки України (01.10.16) 



2. Пропозиції НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН уУраїни
щодо розробки концепції  правового забезпечення національної  безпеки України на
запит Президії Національної академії правових наук України (21.11.16)

7. Чи  ви  є  депутатом місцевої  ради,  чи  входите  до  складу  інших органів  місцевого
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - ні
8. Участь у конференціях,  семінарах (вказати повну назву конференції,  дату та  місце
проведення)
1.  Причорноморська  фундація  права  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Сучасне державотворення та правотворення» (9-10 грудня 2016 р. м. Одеса).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та пріорітети реформування
законодавства України» (9-10 грудня 2016 р. м. Херсон).
3.  ІІ  Харківські  міжнародно-правові  читання,  21  листопада  2016  р.,  м.  Харків,
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.
4.  Європейська  інтеграція  в  контексті  сучасної  геополітики,  24.05.2016  р.,  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Статті фахові: 
1. Білоусов Є.М. In relation to principles of providing of economic security of Ukraine

(formulation of problem) / Є.М. Білоусов //  Право і  суспільство :  наук.  журн. /
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Всеукр. фонд юрид. науки акад. права В.
В. Сташиса, Київ. нац. ун-т внутр. справ. –Дніпропетровськ, 2016. - №6. – С.
86-91 (0,5 д.а.)

2. Білоусов Є.М. Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної
безпеки / Є.М. Білоусов //  Право та інновації :  наук.  – практ. журн.//  редкол.:
С.В. Глібко та ін. – Х. : Право, 2016. - №3(15). – С. 9-15 (0,6 друк. арк.)

3.  Білоусов Є.М. Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-
правового  забезпечення  економічної  безпеки  держави  //  Підприємництво,
господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. журн. / НДІ приват. права
і підприємництва України НАПрН України. – Київ, 2016. - №12. – С. 69-74 (0,5
д.а.)

Тези: 
1. Білоусов Є.М. Завдання господарського законодавства в контексті забезпечення

економічної  безпеки  держави  / Є.М. Білоусов //  Всеукраїнська  науково-
практична конференція «Тенденції та пріорітети реформування законодавства
України» (9-10 грудня 2016 р. м. Херсон). С. 65-68 (0,25 д.а.)

2. Білоусов  Є.М.  Методи  господарського  права  і  економічна  безпека  держави
(постановка  проблеми)  / Є.М. Білоусов //  Причорноморська  фундація  права
Міжнародна  науково-практична  конференція  «Сучасне  державотворення  та
правотворення» (9-10 грудня 2016 р. м. Одеса). С. 25-29 (0,25 д.а.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш:
Index Copernicus, MIAR Information Matrix for the Analysis of Journals, Research 
Bible, PBN:
Білоусов Є.М. Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної 
безпеки / Є.М. Білоусов // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко 
та ін. – Х. : Право, 2016. - №3(15). – С. 9-15 (0,6 друк. арк.)
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання -ні
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є -ні
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були –не був
13.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські,  окремо кандидатські – не
було
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14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії) не був
15. Співробітництво з закордонними організаціями – не було
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - не брав
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - не брав
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:
Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за
вагомий  внесок  у  розвиток  освіти  і  науки,  високий  професіоналізм,  багаторічну  та
сумлінну працб та з нагоди святкування Дня Університету.

Доцент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                            Є.М. Білоусов

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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