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

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2017 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 

«Засоби, види і методи аерофотозйомки; напрями застосування 

аерофотозйомки у криміналістиці» – 1,5 друк. арк.  

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

«Засоби, види і методи аерофотозйомки; напрями застосування аерофотозйомки у 

криміналістиці» – 5,4 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано: параграфи 

колективної монографії, 6 наукових статей і 8 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; продовжено упровадження у 

криміналістичну практику безпілотних літальних технологій та технічних засобів 

фіксування на наукових засадах. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Розроблено пропозиції та зауваження до тексту проекту Положення про 

Національний фонд досліджень України. 

6. Зв'язок з практикою. 

6.1. Проведення узагальнень практики. 

  За планом узагальнення практики було розроблено анкету та проведено 

анкетування (65 анкет) слідчих Національної поліції України, Служби безпеки 

України та детективів Національного Антикорупційного бюро України з 
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Київської, Полтавської та Харківської областей щодо питань використання 

інформаційних технологій у досудовому розслідуванні злочинів. Результати 

анкетування використанні при написанні наукових статей та підготовці 

дисертаційного дослідження на тему «Інформаційні технології у криміналістиці». 

6.4. Прочитані лекції практичним працівника.  

Прочитана лекція слухачам курсів підвищення кваліфікації працівників 

Служби безпеки України, які діють при Інституті підготовки юридичних кадрів 

для Служби безпеки України у складі Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого на тему «Криміналістичні прийоми пошуку, виявлення і 

фіксації інформації на електронних носіях». 

 6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

1). Науково-правовий висновок щодо відповідності Порядку здійснення 

допорогових закупівель «Харківобленерго», затвердженого наказом від 24.06.2016 

р. № 625, чинному законодавству України і типової документації на закупівлю 

товарів і робіт, затвердженої рішенням допорогового комітету «Харківобленерго» 

від 10.02.2017 р., принципам, закріпленим у Порядку здійснення допорогових 

закупівель, затвердженому наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 

р. № 35, та чинному законодавству України (спільно з  проф. Шепітько В. Ю., ас. 

Спасенко К. О.). 

2). Науково-правовий висновок щодо відповідності документації на 

закупівлю товарів та робіт, затвердженої рішенням тендерного комітету 

«Харківобленерго», чинному законодавству України та принципам, закріпленим у 

Законі України «Про публічні закупівлі», та іншим законодавчим актам України 

(спільно з проф. Шепітько В. Ю., ас. Спасенко К. О.); 

3). Науково-правовий висновок на запит адвоката та у зв’язку з 

розслідуванням кримінального провадження за ознаками кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України (доц.         

Білоус В. В., березень 2017 р.). 
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8. Участь у  конференціях, семінарах:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Право, суспільство і 

держава: форми взаємодії» (м. Київ, 13-14 січня 2017 р.). 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Реформування 

національного та міжнародного  права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20-

21 січня 2017 р.). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 10-11 

лютого 2017 р.). 

4. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Справедливість у 

юриспруденції: теорія та практика» (м. Київ, 23 лютого 2017 року). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації 

юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права та 

правова держава» (м. Ужгород, 15-16 вересня 2017 р.). 

7. Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора              

М. В. Салтевського» (м. Харків, 30 жовтня 2017 р.). 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності 

органів кримінальної юстиції: монографія / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. А. 

Журавель, Г. К. Авдєєва та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Х.: Вид. 

агенція «Апостіль», 2017. – С. 38-46; 62-76  (16,25/1,5 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Білоус В. В. Порушення права на захист як засіб протидії реалізації 

принципу змагальності в кримінальному процесі  / В. В. Білоус, М. В. Шепітько // 

Криміналіст Першодрукований. – № 13. – 2016. – С. 42–54. – (0,6/0,3 друк. арк.)   ( 

не увійшла до звіту за 2016 р.). 
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2. Шепітько В. Ю.  Особливості кримінально-правової класифікації та 

розслідування незаконного збагачення [Текст] / В. Ю. Шепітько, В. М. Шевчук, В. 

В. Білоус, Л. І. Керік // Криміналіст Першодрукований. – № 13. – 2016. – С. 136–

153. – (0,8/0,2 друк. арк.) (не увійшла до звіту за 2016 р.). 

3. Білоус В. В. Стан і перспективи впровадження прогресивних 

інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та 

громадського порядку / Судова та слідча практика. – 2017. – № 3. – С. 62-70. – 

(0,5 друк. арк.). 

4. Білоус В. В. Актуальні питання впровадження повного фіксування 

судового процесу технічними засобами // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / 

National law journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: 

теория и практика. – Молдова. – 2017. – № 2. – С. 178-183. – (0,6 друк. арк.) 

5. Білоус В. В. Про Anti-Drone Squad в Україні та світі // Науковий вісних 

Херсонського державного університету. «Серія юридичні науки». – Вип. 2. Т. 2, 

2017. – С. 103-107.(0,5 друк. арк.). 

6. Білоус В. В., Білоус О. П. Іноваційні підходи до фіксування грошей, як 

речових доказів у кримінальному провадженні // Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 17. –  С. 56-70. – Х. : 

Право, 2016. (0,6/0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Білоус В. В., Білоус О. П. Нові криміналістичні підходи щодо протидії 

корупції // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матер. міжнар. 

юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). 

– К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 167-172. – (0,3/0,15 друк. арк.) 

2. Білоус В. В. Криміналістичне вчення про фіксацію доказової інформації у 

процесі взаємодії суспільства і держави // Право, суспільство і держава: форми 

взаємодії: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 13-14 січня 2017 р.). – К.: 

Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 111–114. – (0,2 друк. арк.). 
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3. Білоус В. В. Наукові криміналістичні рекомендації і пріоритетні напрями 

реформування національного законодавства // Реформування національного та 

міжнародного  права: перспективи та пріоритети: матер. між нар. наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 20-21 січня 2017 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація 

права», 2017. – С. 97–101. – (0,2 друк. арк.) 

4. Білоус В. В. Перспективні напрями удосконалення законодавства з питань 

функціонування та розвитку сектору безпеки і оборони України // Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матер. 

всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 10-11 лютого 2017 р.). – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 137–141. – (0,2 друк. арк.). 

5. Білоус В. В., Білоус О. П. Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в 

Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: збірник матер. 

міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 23 лютого 

2017 р.). – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 117-125.– (0,3/0,15 друк. арк.). 

6. Білоус В. В. Криміналістичний відеозапис і повнота фіксування судового 

процесу технічними засобами // Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє: матер. міжнарю наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 

2017 р.). У 2-х т. – Т. 2. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 440–

442. – (0,2 друк. арк.). 

7. Білоус В. В. Щодо протидії фіктивному підприємництву на міжнародному 

рівні // Верховенство права та правова держава: матер. міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Ужгород, 15-16 вересня 2017 р.). – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2017. – С. 

159–163. – (0,2 друк. арк.); 

8. Білоус В. В. Актуальні напрями розвитку криміналістичного відеозапису / 

З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського: матер. 

круг. столу (м. Харків, 30 жовтня 2017). – Х.:   С. 33-35. – (0,2 друк. арк.). 

9.1 Вказати публікації з зазначенням вихідних даних у наукометричних 

базах даних: 

1. Білоус В.В., Білоус О. П. Нові криміналістичні підходи щодо протидії 
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корупції // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів 

Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна 

юриспруденція» (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. 

– С. 167-172. – (0,3/0,15 друк. арк.) – Science Index. 

2. Білоус В. В., Білоус О. П. Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в 

Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: матер. міжнар. 

юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 23 лютого 2017 

р.). – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 117-125.– (0,3/0,15 друк. арк.) – 

Science Index. 

3. Білоус В. В. Стан і перспективи впровадження прогресивних 

інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та 

громадського порядку / Судова та слідча практика. – 2017. – № 3. – С. 62-70. – 

(0,5 друк. арк.) - Index Copernicus International. 

4. Білоус В. В. Про Anti-Drone Squad в Україні та світі // Науковий вісних 

Херсонського державного університету. «Серія юридичні науки». – Вип. 2. Т. 2, 

2017. – С. 103-107. – (0,5 друк. арк.) – Index Copernicus: ICV 2015: 33.56. 

13. Спільно з проф. В.Ю. Шепітько підготував відзив на автореферат 

дисертаційного дослідження Дабіжи Дмитра Вікторовича на тему: «Використання 

обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні 

кримінальних правопорушень» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Підготував проект рецензії на роботу доцента кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права інституту права та суспільних відносин 

університету «Україна», кандидата юридичних наук, Мельника Романа 

Володимировича та заступника начальника управління – начальника відділу 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій 

області, кандидата юридичних наук, Поліщука Володимира Васильовича 

«Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та 
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об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю», поданої на здобуття Державної 

премії України в галузі науки і техніки. 

18. У звітному році відзначений почесною грамотою ректора Національного 

юридичного університету України імені Ярослава Мудрого В. Я. Тація за вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету. 

 

Доцент                                                       В. В. 

Білоус  

 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 08. 12. 2017 р.). 

Зав. лабораторією                                   І. Є. Дуднікова  


