
                            І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  З В І Т

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові БІЛОУС Василь Васильович

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри криміналістики

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи

«Теоретичні засади формування інформаційних технологій у криміналістиці» – 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Значення і 

функції окремих науково-технічних засобів та інформаційних технологій у забезпеченні 

розкриття і досудового розслідування злочинів, судового провадження і запобігання злочинам, 

загальним обсягом 11,8 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано 12 наукових статей, 11 тез 

наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено значення та функції різних 

прогресивних науково-технічних засобів та інформаційних технологій і запропоновано 

напрями і способи їх ефективного використання з метою забезпечення розкриття і досудового 

розслідування злочинів, судового провадження і запобігання злочинам; започатковано 

упровадження у криміналістичну практику безпілотних літальних технологій на наукових 

засадах.

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

5.1. Розроблення пропозицій щодо оновлення Концепції державної політики у сфері 

боротьби з організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 

2011 року № 1000/2011.

Розроблення зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів (щодо генетичної ідентифікації військовослужбовців)» (реєстр. № 

2001а від 03.06.3015 р.).

Розробленням зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про Єдиний 

державний реєстр військовозобов’язаних» (реєстр. № 2504а від 13.08.2015 р.).

Розробленням зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі» (далі – постанова) та Порядку функціонування 

системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в 

автоматичному режимі і Порядку звернення особи, яка допустила порушення в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції, 

які пропонується затвердити цією постановою. 

Розроблення пропозицій щодо розслідування злочинів, передбачених 3682 КК України, 
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за зверненням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 26.09.2016 р. № 06-397 вих.-

16.

Розроблення пропозицій щодо Концепції правового забезпечення національної безпеки 

України.

6. Практика. Участь у: 

1. Заходах з підвищення кваліфікації співробітників військової прокуратури України; 

організатор кафедра криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. (м. Харків,  09 лютого 2016 р.);

2. Заходах з підвищення кваліфікації співробітників Служби безпеки України; 

організатор кафедра криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. (м. Харків,  14 жовтня 2016 р.);

3. Практичному семінарі «Діяльність адвоката в інтересах клієнта на досудовому 

слідстві з економічних злочинів»; організатор ЛІГА.ЗАКОН (м. Київ, 24 червня 2016 року);

4. Науково-педагогічному стажуванні на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід 

Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів»; організатор  

Пан’європейський університет (м. Братислава, Словаччина, 10-13 серпня 2016 року);

5. Практичному семінарі «Податкові спори, допити посадових осіб підприємств, 

обшуки. Ефективна діяльність адвоката в інтересах клієнта»; організатор ЛІГА.ЗАКОН (м. 

Харків, 16 вересня 2016 року).

8. Участь у  конференціях, семінарах: 

1. Щорічна українська конференція ЛАКОКРАСКА.UA (м. Ірпінь, 9–11 лютого 2016 р.).

2. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Людина, суспільство і 

держава в умовах реформ та інновацій»; організатор “Актуальна юриспруденція” (м. Київ, 25 

лютого 2016 р.).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті»; організатор Міжнародний гуманітарний університет (м. 

Одеса, 26-27 лютого 2016 р.).

3. Conferin a  tiin ifică interna ională «О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană 

a Moldovei  i Ucrainei: aspectul juridic»; організатори Інститут юридичних і політичних 

досліджень Академії наук Республіик Молдова, Слов’янський університет, Інститут 

кримінального права і прикладної кримінології (Кишинів, Республіка Молдова, 25-26 березня 

2016 р.).

4. «Круглий стіл» «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні»; 

організатор кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.).
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5. «Круглий стіл» «Теорія і практика судової експертизи»; організатор Навчально-

науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, 2016 р.).

6. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в ХХІ столітті: 

перспективні та пріоритетні напрями досліджень»; організатор Запорізький Національний 

університет (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 р.).

7 Міжнародна науково-практична конференція «Особливості нормотворчих процесів в 

умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 3-4 

червня 2016 р.).

8. Міжнародна науково-практична конференція “Концепція розвитку правової держави в 

Молдові та Україні в умовах євроінтеграційних процесів” (м. Кишинів, Республіка Молдова, 4-

5 листопада 2016 р.). 

9. Видавнича діяльність:

Колективна праця:

1. Криміналістика: підруч. / В. Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В. А. Журавель [та 

ін.] : за ред. В. Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с. (Білоус 

В. В. § 2, 3, 5 розділу 5 (у співавт.); § 2 розділу 6 (у співавт.); § 4-6, 8, 10 розділу 8; § 2 розділу 

12 (у співавт.); § 1, 2 розділу 15 (у співавт.).

Наукові статті:

1. Білоус В. В. Інформаційні технології запобігання та протидії злочинам у сфері 

господарської діяльності / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник 

наукових праць. Вип. 15 / Ред. кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 

62–72. – (0,5 д.а.).

2. Білоус В. В. Військовий облік військовозобов’язаних і призовників в умовах збройної 

агресії проти України: проблеми криміналістичної ідентифікації // Науковий вісних 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – Вип. 17. Т. 2, 2015. – С. 

98–102. – (0,5 д.а.).

3. Білоус В. В. Тактика і стратегія захисту бізнесу в умовах реформування 

правоохоронних і контролюючих органів // матеріали VI щорічної української конференції 

ЛАКОКРАСКА.UA, м. Ірпінь, 9–11 лютого 2016 р. – С. 13–16. – 0,5 (д.а).

4. Білоус В. В. Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання 

терористичної загрози // Право і суспільство. – № 2, 2016. – С. 188-195.  – (0,6 д.а.).

5. Білоус В. В. Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення // Право і 

суспільство. – № 4, 2016. – С. 101–109. – (0,6 д.а.).



4

6. Білоус В. В. Аерофото- і космічна зйомка як інноваційні напрями розвитку 

криміналістичної техніки // Visegrad journal on human rights, – № 3, 2016. – С. 27-33. – (0,5 д.а.).

7. Білоус В. В. Безпілотні літальні апарати: інтегрованість у життєдіяльність суспільства й 

держави та використання в криміналістичній практиці // Науковий вісних Херсонського 

державного університету. «Серія юридичні науки». – Вип. 4. Т. 2, 2016. – С. 72-77.  – (0,5 д.а.).

8. Білоус В. В.  Особливості впровадження в криміналістичну практику безпілотних 

літальних технологій, апаратів і систем // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / National law 

journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – 

№ 5. – С. 170-175. – (0,5 д.а.).

9. Білоус В. В. Класифікація безпілотних літальних апаратів та її значення для 

криміналістичної практики / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник 

наукових праць. Вип. 16 / Ред. кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 

47-57. – (0,5 д.а.).

10. Шепітько В. Ю., Шевчук В. М., Білоус В. В., Керик Л. І. Система заходів протидії 

незаконному збагаченню у сучасних умовах / Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 16 / Ред. кол.: А. І. Лозовий, В. Ю. Шепітько та 

ін. – Х.: Право, 2016. – С. 5-17. – (0,5/0,125д.а.).

11. Білоус В. В. Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення Національної 

поліції України / Криміналіст першодрукований. – № 12. – 2016.  – С. Х.: Вид агенція 

«Апостіль», 2016. – С. 182-208. – (1,0 д.а.).

12. Особливості кримінально-правової класифікації та розслідування незаконного 

збагачення // Криміналіст першодрукований. – № 13. – Х.: Вид агенція «Апостіль», 

2016. – С. 123-140 (0,5/0,17 друк. арк.).

Тези наукових доповідей:

1. Білоус В. В. Загальна біометрична паспортизація у контексті боротьби з міжнародним 

тероризмом [Текст ] / В. В. Білоус // Právna veda a prax výzvy moderných eurôpskych integračných 

procesov: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 

27–28 novembra 2015 року. – С. 32–35. – (0,2 д.а.).

2. Білоус В. В. Інформаційні технології забезпечення безпеки суб’єктів виборчого 

процесу // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права: збірник матеріалів 

Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. 

Київ, 10 грудня 2015 року. Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – С. 

173-177. – (0,2 д.а.).

3. Білоус В. В. Про взаємодію вчених-криміналістів з громадянським суспільством з 

метою реформування України // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій: 
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збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна 

юриспруденція”, м. Київ, 25 лютого 2016 р. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016 . – С. 131-135. 

– (0,2 д.а.).

4. Білоус В. В. Проблеми законодавчого регулювання військового обліку і 

криміналістичної ідентифікації військовозобов’язаних // Нові завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 

Одеса, 26-27 лютого 2016 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 

173-178. – (0,2 д.а.).

5. Білоус В. В. Євроінтеграційний контекст криміналістичних проблем розбудови 

національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства  

[Текст] // О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei si Ucrainei: aspectul 

juridic: Materialele conferintei internationale stiintifico-practică, 25-26 martie 2016. – Chisinău. – С. 

156–159.  – (0,2 д.а.).

6. Білоус В. В. Роль засобів криміналістики у протидії кіберзлочинності / Міжнародні 

стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали «круглого столу» м. Харків, 

19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 15-20.  – (0,3 

д.а.).

7. Білоус В. В. Комплексна ідентифікаційна реформа крізь призму потреб органів 

кримінальної юстиції // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого 

столу./ редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ№ 2 НАВС. – К.: 

Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 50-53. – 

(0,2 д.а.).

8. Білоус В. В. Криміналістичне значення метаданих цифрової фотографії // Юридична 

наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року / За заг. 

ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 134-137. – (0,2 д.а.). 

9. Білоус В. В. Інформаційні технології запобігання порушенням законотворчої 

процедури // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до 

вимог Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Херсон, 3-4 червня 2016 р. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 212-215. – (0,2 

д.а.).

10. Білоус В. В. Актуальні питання реформування юридичної освіти та професійної 

підготовки юристів в Україні / “Innovative educational technologies: European Union expeirence 

and its implementation to the training of lawyers” : the abstracts of scientifically-methodological 

works by the results of international   scientifically-educational intership, wich was organized by Pan-
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European University for scientists of law schools of Ukrainian universities on August 10-13, 2016 in 

Bratislava, Slovak Republic. – С. 16-19. – (0,2 д.а.).

11. Білоус В. В. Актуальні питання впровадження інформаційних технологій у діяльність 

з протидії корупції // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концепція 

розвитку правової держави в Молдові та Україні в умовах євроінтеграційних процесів» (м. 

Кишинів, Республіка Молдова, 4-5 листопада 2016 р.) – C. 262-266 (0,2 д.а.).

9.1 Вказати публікації з зазначенням вихідних даних у наукометричних базах даних:
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