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1. Білоусов О.С. Основні форми правовідносин
ОРІДУ НАДУ
у інформаційній сфері / О.С.Білоусов //
при
Актуальні проблеми політики: Збірник
Президентові
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2. Білоусов О.С. Досвід політичного
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законотворчого
передбачення (за Д. Беллом) та необхідність
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його втілення в сучасну політичну практику /
14.10.14 р. О.С. Білоусов // Політикус: Науковий журнал.
14.11.14 р.
– 2016. – Вип. 4. – С. 37-39.
3. Білоусов О.С. Міжнародне врегулювання
Довідка
мережі Інтернет як адекватна відповідь на простажування
світові інформаційні загрози / О.С.Білоусов //
Тема: «Право та
Evropský
politický
a
právní законотворчий
diskurz (Європейський
політико-правовий процес в Україні
дискурс). – 2016. – Т.3. Вип.6. – С. 199-206.
та Світі»
4. Білоусов О.С. Концепція «суспільства
ризику» в контексті аналізу сучасного

економіст
Київський
національний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
2006 р.
Спеціальність:
«Міжнародне
право»,
Кваліфікація:
юристміжнародник

міжнародного соціуму / О.С.Білоусов //
Політикус: Науковий журнал. – 2016. – Вип. 3.
– С. 32-37.
5. Білоусов О.С. Міжнародна інформаційна
безпека
як
спільна
задача
світового
співтовариства / О.С.Білоусов // Молодий
вчений. – 2016. - №11 (38) листопад. – С. 142145.
6. Bilousov O. Research activities. Patent.
Intellectual Property: Tutorial for students nonlegal professions (у співавторстві) – K.:
Caravela, 2016. – 116 p.
7. Bilousov O. Establishment of Ukrainian state
policy on promotion of the civil society
development in the context of European
governance concept // European political and law
discourse. – №1, Vol.1. – Brno, 2014. – P. 116123.
8. Білоусов О.С. Взаємовідношення між
соціальною структурою і політичним устроєм
як проблема влади в постіндустріальному
суспільстві / О.С.Білоусов // Перспективи.
Соціально-політичний журнал. – 2014. – №2
(60). – C. 20-25.
9. Білоусов О.С. Недержавні структури як
суб’єкти функціонування громадянського
суспільства / О.С.Білоусов // Науковий вісник
міжнародного гуманітарного університету. –
2014. – №8. – C. 106-110.
10.
Білоусов
О.С.
Модернізація
громадянського суспільства в контексті
європейської концепції належного врядування
/ О.С.Білоусов // Слов’янський вісник. – 2014.

– №21. – C.23-32.
11. Білоусов О.С. Основні методологічні
підходи до поняття «громадська участь» /
О.С.Білоусов // Панорама політологічних
студій. – 2014. – Вип. 12. – C.12-18.
12. Білоусов О.С. Громадські практики та
специфіка їх використання у перехідних
суспільствах/ О.С.Білоусов // Актуальні
проблеми політики. – 2014. – Вип. 53. – C.252259.
12. Білоусов О.С. Співпраця України з
м1жнародними безпековими структурами в
галузі інформаційної політики / О.С.Білоусов
// EVROPSKY POLITICKI A PPRAVNI
DISKURZ. Vol.1 lssue 6. – 2014. – P. 181-190.
13. Білоусов О.С. Політичне та нормативноправове
забезпечення
формування
інформаційного суспільства в Україні /
О.С.Білоусов // Панорама політичних студій:
Науковий вісник РДГУ. – 2013. –№ 11. –
С.159-166.
14. Білоусов О.С. Національні проекти як
інструмент подальшого розвитку в Україні
інформаційного
суспільства:
можливі
позитивні й негативні наслідки О.С.Білоусов //
Актуальні проблеми політики. – 2013. –№ 52.
– C. 172-179.
15. Білоусов О.С. Розвиток концепції
інформаційного суспільства: від формування
теорії постіндустріалізму до сучасності
О.С.Білоусов // Актуальні проблеми політики:
Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 49. – C.
60-67.

16. Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в
сучасній
Україні:
тенденції
розвитку.
Монографія. / О.С.Білоусов. – Одеса, 2015. –
350 c.
Науково-дослідна робота
Участь в роботі над держбюджетною темою
«Трансформаційні процеси в Україні: основні
проблеми
та
умови
їх
вирішення»
№0109U000215 (2010-2014рр), «Соцільнополітичні проблеми України в контексті
глобальних процесів № 0114U 007155.
Матеріали конференцій
1. Білоусов О.С. Громадсько-політичні
практики як форма накопичення активістських
ресурсів [Електронний ресурс] / О.С. Білоусов
// V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (з
міжнар. участю) «Гуманітарний всесвіт: люди,
ідеї, події» ЛДУ БЖД, 24-30 квітня 2017 р. –
Режим доступу:
http://virt.ldubgd.edu.ua/pluginfile.php/71890/mo
d_resource/content/1/Секція%201.pdf
2. Білоусов О.С. Міжнародне політико-правове
співробітництво у подоланні «цифрової
нерівності» / О.С. Білоусов // Матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні
питання державно-правового розвитку
України» 21-23 червня 2017 р. м. Одеса. – К.:
Каравела, 2017. – С.122-125.
3. Білоусов О.С. Науково-технічний обмін в
умовах інтеграційних тенденцій: досвід
сучасної України / О.С. Білоусов // Матеріали
XXIII наукової конференції «Історичний
досвід і сучасність» / Відп. ред. В.М. Букач. –

Вип.32. – Одеса: ПНПУ, 2017. – С.42-44.
4. Білоусов О.С. Шляхи впровадження
електронного урядування в Україні : позитивні
і негативні аспекти / О.С.Білоусов // European
political and law discourse. – 2015. – №2 (1). – P.
237-242.
5.
Белоусов
А.С.
Коммуникационные
возможности
и
условия
реализации
разнообразных форм гражданского участия в
современном обществе / А.С.Белоусов //
Administrarea Publicǎ: Revistǎ metodicoştiintificǎ trimestrialǎ. – № 1 (81). – Кишинев,
2014. – С. 42-46.
6. Білоусов О.С. Проблема міжкультурної
комунікації в сучасному інформаційному
суспільстві (у контексті взаємозв’язку мови та
культури) / О.С.Білоусов // МихаилоАрхангельские
чтения:
Материалы
ІХ
международной
научно-практической
конференции, 15 ноября 2014 г. – Рыбница:
ОАО «Рыбницкая типография», 2014. – C. 191192.
7. Білоусов О.С. Досвід оцінки кандидатів для
вступу
на
державну
службу
США:
актуальність для сьогодення України /
О.С.Білоусов // Людина, культура, техніка в
новому тисячолітті: Матер. ХV Міжн. наук.практ. конф., 22-23 квітня 2014 р., НАУ ім.
М.Є. Жуковського «ХАІ». – Харків, 2014. –
C.110-112.
8. Білоусов О.С. Соціальний лад як теоретична
проблема філософії права / О.С.Білоусов //
Михаило-Архангельские чтения: Материалы

VІІІ международной научно-практической
конференции, 15 ноября 2013 г. – Рыбница,
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9. Белоусов А.С. Договора в современной
системе бизнес-коммуникаций / А.С.Белоусов
// Інформаційна освіта та професійнокомунікаційні технології ХХІ століття: зб.
матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф.,
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– 82 с.
10. Белоусов А.С. Факторы формирования
политического сознания: технологии имиджа /
А.С.Белоусов // Материалы VI международной
научно-практической конференции «МихайлоАрхангельские чтения» 17 ноября 2011г.
Рыбница Приднестровский государственный
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11. Білоусов О.С. Комунікативно-правовий
аспект взаємодії громадян з державною
владою / О.С.Білоусов // Материалы
конференции «Информационное образование
и
профессионально-коммуникационные
технологии XXI века». – Одесса: «СимэксПринт», 2011. – С. 257-261.
Навчально-методична робота
1. Наукова діяльність. Патентознавство.
Інтелектуальна власність. Підручник (у
співавторстві). – К.: Каравела, 2016. – 232 c.
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Конспект
лекцій
з
дисципліни
«Адміністративне право» (у співавторстві). –
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Олександрівна
(гарант
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кафедри
правознавства

Одеський
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політехнічний
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інститути та
процеси.
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зовнішньоекономічної
діяльності»,
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Кваліфікація:
менеджерекономіст
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Одеса: ОНПУ, 2016. – №3270-РС-2016,
КЛ06973 17.02.2016. – 46 c.
3. Білоусов О.С. Правове регулювання
інформаційної
діяльності:
Навчальний
посібник. – К.: Каравела, 2013. – 232 с.
4. Білоусов О.С. Правознавство для студентів
неюридичних спеціальностей: Навчальний
посібник. – К.: Каравела, 2013. – 200 c.
5. Білоусов О.С. Конспект лекцій з дисципліни
«Трудове право» (у співавторстві). – Одеса:
ОНПУ, 2012. – № 1408-РС-2012, КЛ04853
23.11.2012. – 108 c.
6. Конспект лекцій з курсу «Міжнародне
право» (у співавторстві). – Одеса ОНПУ, 2011.
– №0851-РС-2011, КЛ04213, 05.12.2011. – 49 с.
1. Бабіна О.В. Зміна системи міжнародних
ОРІДУ НАДУ
відносин у контексті нових геополітичних
при
викликів / О.В.Бабіна // Політикус: Науковий
Президентові
журнал. – Одеса, 2017. – №2. – С.54-57.
України, кафедра
права та
2. Бабіна В.О. Міждисциплінарні дослідження
законотворчого
політичної реклами як соціального феномену
процесу з
на міжнародній арені / В.О.Бабіна // Політичне
14.10.14 р. життя. – №1. –2016. – С.56-62.
14.11.14 р.
3. Бабіна В.О. Впровадження в Україні
Довідка про
демократичних
принципів
міжнародного
стажування
суспільства політологічного рекламування як
потреба часу / В.О.Бабіна // Науковий вісник
Тема: «Право та
РДГУ «Панорама політологічних студій». – законотворчий
Рівне, РДГУ. – 2016. – №14. –С.170-175.
процес в Україні
та Світі»
4. Babina V. The communicative means for
setting the connection between political actors and
mass audience / V.Babina // European political
and law discourse. – 2015. – Vol.2. – P. 148-152.

5. Бабіна В.О. Політична реклама в умовах
регіональної гетерогенності / В.О.Бабіна //
Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» Львів,
2014. – С. 125-131.
6. Бабіна В.О. Реклама як маркетингова
технологія формування іміджу суб’єктів
політичної діяльності на регіональному рівні /
В.О.Бабіна // Збірник наукових праць
«Політологічни записки». – 2013. – №1(7). – C.
233-239.
7. Бабіна В.О. Роль політичної реклами у
виборчих кампаніях / В.О.Бабіна // Освіта
регіону : Український науковий журнал.
Серія : Політологія. Психологія. Комунікації. –
2013. – № 3. – C. 100-104.
8. Бабіна В.О. Імідж політичного актора як
складова політичної реклами / В.О.Бабіна //
Весник СевНТУ : зб. наук. праць. Серія :
Політологія. 2013. – Вип. 145. – C. 200-203.
9. Бабіна В.О. Рекламные технологии
формирования имиджа политического лідера /
В.О.Бабіна // Administrarea Publica. – №2(78). –
2013, Chisinau 2013. – C. 119-123.
10. Бабіна В.О. Місце політичної реклами у
структурі виборчої кампанії / В.О.Бабіна //
Актуальні питання зовнішньої політики
України»: Одеса, 2013. – C. 72-78.
11. Бабіна В.О. Реклама як комунікативна
технологія у політичному просторі
/
В.О.Бабіна // Збірник наукових праць
«Політологічни записки». – 2012. – №2(6). –
C.353-359.
Науково-дослідна робота

Участь в роботі над держбюджетною темою
«Трансформаційні процеси в Україні: основні
проблеми
та
умови
їх
вирішення»
№0109U000215.
Навчально-методична робота
1. Конспект лекцій з дисципліни «Наукова
діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна
власність» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ,
2016. – № 3281-РС-2016, КЛ06984 від
18.02.2016. – 123 c.
2. Бабіна В.О. Конспект лекцій з дисципліни
«Правознавство» (у співавторстві)
/
В.О.Бабіна. – Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3282РС-2016, КЛ06987 18.02.2016. – 92 c.
3.
Конспект
лекцій
з
дисципліни
«Господарське право» (у співавторстві). –
Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3271-РС-2016,
КЛ06972 від 17.02.2016. – 116 c.
4.
Конспект
лекцій
з
дисципліни
«Правознавство» для студентів напряму
підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і
комунікаційних систем» (у співавторстві). –
Одеса: ОНПУ, 2014. – № 2200-РС-2014,
КЛ05713 від 02.07.2014. – 90 c.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Правові
засади
адміністративної
діяльності» (у
співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2014.– №2213РС-2014, КЛ05726 від 03.07.2014.–104 c.
Матеріали конференцій
1. Бабіна В.О. Ідеї позитивного права як
ключове поняття світової правової науки
епохи Відродження [Електронний ресурс] /
В.О. Бабіна // V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-
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