
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Білоусов Євген Миколайович.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, 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. «Взаємодія України в сфері

забезпечення міжнародної економічної безпеки», 3,25 друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Розділ монографії:
1)  Національна  економіка  та  економічна  безпека  держави:  стан  та  перспективи.  Правове  та
законодавче забезпечення економічної безпеки України: монографія (1,5 друк.арк.)
Підручники без грифа МОН:
1) Виконання  рішень  та  застосування  практики  Європейського  суду  з  прав  людини//

Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних
свобод: компендіум (у співавторстві - 0,2 друк.арк)

Наукові статті у фахових виданнях:
1) Щодо загроз безпеці господарювання (постановка проблеми) (0,5 д.а.)
2) Пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки держави (0,5 д.а.)
Тези:
1)  Стратегія  забезпечення  економічної  безпеки  держави.  Децентралізація  публічного
адміністрування  в  умовах  інтеграції  України  до  Європейської  спільноти  :  проблеми  та
перспективи(0,25 д.а.)
2) Стратегія забезпечення економічної безпеки України в контексті євроатлантичного вибору.
(0,3 д.а.)
4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Розкрито  зміст  доктринальних  підходів  до
розуміння  міжнародної  економічної  безпеки,  з’ясувана  роль  України  в  створенні  системи
забезпечення міжнародної економічної безпеки

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1. Участь у підготовці  законопроектів (кодексів та інших законів).  Проект Закону України
«Про внесення змін до закону України «Про основи національної безпеки України»»
5.2. Рецензування  (підготовка  експертних  висновків)  проектів  законів  та  інших
нормативно-правових актів. Участі не брав.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні.
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні.

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  Пленумів  Верховного  Суду  України,  Вищих
спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участі не брав.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читав.
6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування, організацій та громадян. Не готував.

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).



Всеукраїнські:
1 ) III Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М.В. Яновського
і  В.С.  Семенова  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вимір  моделі  безпеки»,
03.11.2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Міжнародні:
1) Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції  України до Європейської
спільноти : проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
викладачів,  співробітників ВНЗ і  наукових організацій,  магістрантів,  аспірантів,  докторантів,
представників  громадських  організацій,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств та інших установ. 6-7 жовтня 2017 р. Сєвєродонецьк

9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати  перелік
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Розділ монографії:
1) Білоусов Є.М. Національна економіка та економічна безпека держави: стан та перспективи.
Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України: монографія / під ред. А.П.
Гетьмана, Є.М. Білоусова, С.В. Глібка. Харків: Право, 2017. (рекомендована вченою радою НДІ
правового  забезпечення  інноваційного  розвитку  НАПрНУ № 9  від  29.11.2017)  С.  8-35  (1,5
друк.арк.)
Підручники без грифа МОН:
1) Трагнюк  О.Я.,  Білоусов  Є.М.,  Жуков  І.М.,  Аббакумова  Д.В.  Виконання  рішень  та
застосування практики  Європейського суду з прав людини// Теорія та практика застосування
Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод:  компендіум/за  ред.  О.В.
Сердюка та І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С.49-72 (у співавторстві - 0,2 друк.арк)
Наукові статті у фахових виданнях:
1)  Білоусов  Є.М.  Щодо  загроз  безпеці  господарювання  (постановка  проблеми).  Право  та
інновації: наук. – практ. журн. // редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2017. №3(19). С. 18-
22 0,5 д.а.
2) Білоусов Є. М. Пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки держави. Право та
інноваційне  суспільство :  електрон.  наук.  вид.  –  2017.  –  № 2 (9).  URL:  http://apir.org.ua/wp-
content/uploads/2017/12/Belousov9.pdf. . (0,5 д.а.) 
Тези:
1)  Білоусов  Є.М.  Стратегія  забезпечення  економічної  безпеки  держави.  Децентралізація
публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : проблеми
та  перспективи:  Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  викладачів,
співробітників ВНЗ і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників
громадських  організацій,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств та інших установ. 6-7 жовтня 2017 р. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.
С. 198-201 (0,25 д.а.)
2)  Білоусов  Є.М.  Стратегія  забезпечення  економічної  безпеки  України  в  контексті
євроатлантичного вибору. Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки:
зб.наук.  статей за  матеріалами ІІІ-х  Харківських  міжнар.-прав.  Читань,  присвячених  пам’яті
проф.  М.В.  Яновського  і  В.С.  Семенова,  м.  Харків,  3  листоп.  2017р.:  у  2  ч.  /  редкол.
А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, С.М. Мельник та ін. – Харків, 2017. Ч. 1. С 522-526 (0,3 д.а.)
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,

Web of Science. Не маю.
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.
1)  Білоусов  Є.М.  Щодо  загроз  безпеці  господарювання  (постановка  проблеми).  Право  та
інновації: наук. – практ. журн. // редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2017. №3(19). С. 18-
22 0,5 д.а. (Наступні міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, MIAR Information Matrix
for the Analysis of Journals, Research Bible, PBN)

2

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


2)  Білоусов  Є.М.  Загрози  економічній  безпеці  держави  та  проблеми  їх  класифікації.
Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. журн., 2017. №1. С. 55-
58 0,5 д.а. (Наступні міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus)
3) Білоусов Є. М. Пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки держави. Право та
інноваційне  суспільство :  електрон.  наук.  вид.  –  2017.  –  № 2 (9).  URL:  http://apir.org.ua/wp-
content/uploads/2017/12/Belousov9.pdf.  .  (0,5  д.а.)  (Наступні  міжнародні  наукометричні  бази:
Index Copernicus, MIAR Information Matrix for the Analysis of Journals, Research Bible, PBN)

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. Ні.
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні.
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Участі не брав.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував.

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

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права від 6 грудня 2017 р., 
протокол № 4.
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