
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

1. Білоусов Євген Миколайович 

2. Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Європейського Союзу 
Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Господарсько-правове забезпечення 

економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах побудови інноваційного суспільства»,  1,5 

друк.арк. 

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

4. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Наукові статті: 

1. «Пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної політики України у сфері забезпечення 

національної економічної безпеки» (0,5 друк.арк.) 

2. «Роль України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки» (0,5 друк.арк.) 

Тези: 

1) «Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання» (0,45 друк. арк.) 

Монографії: 

1) «Господарсько-правові засоби попередження, подолання та нейтралізації загроз 

економічній безпеці суб’єктів господарювання» (1 друк. арк.) 

2) «Поняття та види економічної безпеки України» (0,5 друк. арк. ) 

Підручники: 

1)  «Право Європейського Союзу: основи теорії» (0,2 друк. арк. ) 

4) «Міжнародне приватне право»: (1 д.а.)   

5) «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях) : 

навч.-довідк. посіб.» (0,2 д.а.) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Комплексно досліджені питання, що становлять 

предмет науково-дослідної роботи, а саме: визначено роль та місце категорії «економічна 

безпека» у вітчизняній правовій доктрині і законодавстві, встановлено місце України у системі 

міжнародної економічної безпеки. 

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

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

Участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін в законодавство щодо 

забезпечення господарської діяльності». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів. 

Надано експертний висновок до проект Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» № 1055 від 29.08.2019. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. 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. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Ні. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не проводив. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Не проводив. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

 II Міжнародна міжгалузева конференція «Підтримка підприємництва та інноваційної 

економіки в праві ЄС, Латвії та України» 24 травня 2019 р., м. Рига (Латвія); 

 Международная конференция для преподавателей и ученых «Стратегии 

предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития малого и 

среднего инновационного предпринимательства» 09 октября 2019 г. – 14 октября 2019 

г. г. Рига (Латвия); 

 Міжнародна науково-практична конференція з актуальних правових проблем, 

підтримки підприємства та захисту інновацій (спільно з Східноукраїнським 

національним університетом ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк) 25-26 жовтня 

2019 р.; 

 ІІ Інтернет-конференція «Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві» 20 листопада 2019 р.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Розділи підручників: 

1) Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, 

О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 360 с.   

Підрозділи (загалом 0,2 друк. арк.): 

9.6. Правила конкуренції у праві  Європейського Союзу. С. 291-295. (0,2 друк. арк.) 

2) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях) : 

навч.-довідк. посіб. / [О.В. Сердюк, О.Я. Трагнюк, І.В. Яковюк та ін.; за заг. ред. І.В. 

Яковюка]. Харків: Право, 2019. 124 с. С. 77-80. 0,2 д.а. 

3) Міжнародне приватне право: підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та 

ін.] ; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка.- Харків : Право, 2019. 360 с. (1 

д.а.)   

Наукові статті: 

1. Білоусов Є.М. Пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної політики України у сфері 

забезпечення національної економічної безпеки. Право та інновації. 2019. № 1(25). С. 84-

89 (0,5 друк. арк.) 

2. Білоусов Є.М. Роль України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки. 

Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2019. № 1 (12). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bilousov12.pdf. (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

3. Білоусов Є. Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання Support 

for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and Ukraine law: II 

International Intersectoral Conference. Riga: Baltic International Academy. 2019.  Pp. 39-44 

(0,5 друк. арк.) 

Монографії: 

4. Білоусов Є.М. Господарсько-правові засоби попередження, подолання та нейтралізації 

загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання. Розвиток бізнес середовища в 

Україні: окремі аспекти правового забезпечення / за ред. О.О. Дмитрик, А.П. Гетьмана, 

С.В. Глібка та ін. Харків. Право, 2019. С. 24-45  (1 друк. арк.) 

 

5. Білоусов Є.М., Яковюк І.В., Поняття та види економічної безпеки України. Національна 

безпека у філософсько-правовому дискурсі: монографія / О. Г. Данільян, О. П. Дзебань, 

Є. М. Білоусов, Ю. Ю. Калиновський, І. В. Яковюк. Харків, 2019. С. 190-212. (0,9 друк. 

арк.) 

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

Scopus, Web of Science. 

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

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bilousov12.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Білоусов Є.М. Пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної політики України у 

сфері забезпечення національної економічної безпеки. Право та інновації. 2019. № 1(25). С. 84-

89 (0,5 друк. арк.) 

2. Білоусов Є.М. Роль України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки. 

Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2019. № 1 (12). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bilousov12.pdf. (0, 5 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. Ні. 

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. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Ні. 

 

Доцент кафедри права Європейського Союзу, доцент, 

доктор юридичних наук         Є. М. Білоусов 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри права Європейського Союзу  

29.11.2019 протокол №11. 
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Додаток № 1 до індивідуального звіту  

Білоусова Євгенія Миколайовича,  

доктора юридичних наук, доцента,доцента кафедри права Європейського Союзу за 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

Білоусов Є. Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання 

Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and Ukraine 

law: II International Intersectoral Conference. Riga: Baltic International Academy. 

2019.  Pp. 39-44 (0,5 друк. арк.) 

120 

3 

Білоусов Є.М. Пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної політики України у 

сфері забезпечення національної економічної безпеки. Право та інновації. 2019. 

№ 1(25). С. 84-89 (0,5 друк. арк.) 
200 

Білоусов Є.М. Роль України в системі забезпечення міжнародної економічної 

безпеки. Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2019. № 1 (12). 

URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bilousov12.pdf. (0, 5 друк. арк.) 

6 

1. Білоусов Є.М. Господарсько-правові засоби попередження, подолання та 

нейтралізації загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання. Розвиток 

бізнес середовища в Україні: окремі аспекти правового забезпечення / за ред. О.О. 

Дмитрик, А.П. Гетьмана, С.В. Глібка та ін. Харків. Право, 2019. С. 24-45  (1 друк. 

арк.) 

2. Білоусов Є.М., Яковюк І.В., Поняття та види економічної безпеки України. 

Національна безпека у філософсько-правовому дискурсі: монографія / О. Г. 

Данільян, О. П. Дзебань, Є. М. Білоусов, Ю. Ю. Калиновський, І. В. Яковюк. 

Харків, 2019. С. 190-212. (0,5 друк. арк.) 

150 

7 

1. Білоусов Є.М. Правила конкуренції у праві  Європейського Союзу. Право 

Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, 

О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 

2019. 360 с. С. 291-295 (0,2 друк. арк.) 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О.В. Сердюк, О.Я. Травгнюк, І.В. Яковюк та 

ін.; за заг. ред. І.В. Яковюка]. Харків: Право, 2019. 124 с. С. 77-80. (0,2 друк. арк.) 

3. Міжнародне приватне право: підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. 

Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 360 с. (2 друк. 

арк.) 

145 

9 
1 Міжнародне приватне право: підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. 

Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 360 с.   
120 

20 
МОН, надано експертний висновок до проект Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» № 1055 від 29.08.2019. 
50 

21 
ВРУ, участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін в 

законодавство щодо забезпечення господарської діяльності». 
100 

 Всього: 885 

 

. 
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