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

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2018 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 

«Криміналістичне забезпечення фіксування судового процесу технічними 

засобами» – 1,5 друк. арк.  

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

«Криміналістичне забезпечення фіксування судового процесу технічними 

засобами»  – 6,33 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано: 6 статей у 

Великій українській юридичній енциклопедії; коментар до ст. 567 КПК України 

у науково-практичному коментарі КПК України; 4 наукові статті 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 повного фіксування судового процесу технічними засобами 

на наукових засадах. 

6.4. Прочитані лекції 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». 

8. Участь у  конференціях, семінарах:  

1. Практичний семінар (захід підвищення кваліфікації адвокатами)  

«Контроль судових процесів. Нові тенденції та алгоритми» (м. Харків, 18 січня 

2018 р.) 
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2. Семінар-практикум «Внутрішнє забезпечення якості юридичної освіти: 

ключові інструменти» (м. Харків, 09 лютого 2018 р.). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку” (м. Херсон, 9–10 

лютого 2018 р.). 

4. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Актуальна 

юриспруденція» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). 

5. Міжнародна науково-практична конференція “Юридична наука нового 

часу: традиції та вектори розвитку” (м. Одеса, 9 березня 2018 р.). 

6. Conferinței Științifice și Practice Internaționale  «Particularitătile adaptării 

legislaţiei Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene» (м. 

Кишинів, 23-24 березня 2018 р.). 

7. Круглий стіл “Сучасні інструменти виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (м. Харків, 03 квітня 

2018 р.).  

8. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Актуальна 

юриспруденція» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.). 

9. International scientific-practical conference «The development of legal 

sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings (м. Каунас, 27-28 квітня 

2018 р.). 

10. Public Talk “Корупція “на місцях”. Протидія, контроль і законні 

інструменти стримування.  Круглий стіл (м. Харків, 31 липня 2018 р.).  

11. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 25-28 вересня 

2018 р.).  

12. Постійно діючий семінар «Досудове розслідування: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 26 жовтня 2018 р.)  

13. Форум з менеджменту арештованих активів (м. Київ, 15 листопада 2018 

р.). 

14. IX All-Ukrainian criminal law school, (м. Харків, 24-25 листопада 2018 р.). 
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9. Видавнича діяльність:  

Наукові статті: 

1. Об’єкти вибухотехнічних досліджень / Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Харків : Право, 2016. Т. 20 : Криміналістика, судова 

експертиза, юридична психологія / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. – 

2018.  – С. 516-517  (0,16 друк. арк.). 

2. Огляд вибухових пристроїв і вибухових речовин / Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія. – Харків: Право, 2018. – С. 539-540  (0,46 друк. арк.).  

3. Підприємництво фіктивне / Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія.  – Харків: 

Право, 2018. – С. 598-602  (0,34 друк. арк.).  

4. Підприємство фіктивне / Велика українська юридична енциклопедія : у 20 

т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія – Харків: 

Право, 2018. – С. 602-604.  (0,2 друк. арк.). 

5. Речовини вибухові / Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. –

Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. – Харків: Право, 

2018. – С. 708-710 (0,14 друк. арк.). 

6. Технологія інформаційна / Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. – Харків: 

Право, 2018. – С. 814-818  (0,32 друк. арк.). 

7. Key Aspects of the Implementation of Complete Recording of Court 

Proceedings Through Technical Means / Yearbook of Ukrainian law : Coll. of 

scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2018. – 

№ 10. – С. 359-373  (0,6 друк. арк.). 

8. Повне фіксування судового процесу технічними засобами: стан 

упровадження та шляхи удосконалення // Jurnalul juridic national: teorie şi practică 

/ National law journal: theory and practice / Нац. юрид. журнал: теория и практика. 

– 2018. – № 1. – С. 168-173 (0,6 друк. арк.). 
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9. Вербальне та наочно-образне фіксування доказової інформації технічними 

засобами у законодавстві України // Право і суспільство. – № 2, 2018. – С. 214-

220 (0,5 друк. арк.). 

10. Аерокосмічна зйомка у криміналістичній дидактиці та діяльності органів 

правопорядку / Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, 

практика: мат. 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2. – 

Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2018. – С. 480-501 (0,8 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Проблемні аспекти техніко-криміналістичного забезпечення реалізації 

Закону «Маски-шоу стоп!» // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: мат. міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Одеса, 15–16 грудня 2017 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний 

університет, 2017. – С. 61-65 (0,2 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2017 р. 

2. Законодавчі новації порядку фіксування обшуку та забезпечення 

дотримання прав учасників кримінального провадження // Тенденції розвитку 

юридичної науки в інформаційному суспільстві: мат. міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р. / за ред. Г. О. Ульянової; уклад.: О. В. Дикий, Ю. 

Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 211-214 (0,2 друк. 

арк.) – не увійшло до звіту за 2017 р. 

3. Криміналістичні засоби забезпечення збереження активів, на які 

накладено арешт у кримінальному провадженні // Правова реальність у 

трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник мат. міжнар. 

юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 

року. Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – С. 105-

110  (0,2 друк. арк.). 

4. Вплив порушень законодавчої і нормопроектувальної техніки на якість 

“технологічної складової” законодавства України // Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: мат. всеукр. наук.-

практ. конф., м. Херсон, 9–10 лютого 2018 р. – Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – С. 101–104  (0,2 друк. арк.). 



 5 

5. Вектори розвитку законодавчої регламентації і практики фіксування 

досудового розслідування // Юридична наука нового часу: традиції та вектори 

розвитку: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 березня 2018 р.). – Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 158-162  (0,2 друк. арк.). 

6. Перспективи впровадження наочно-образної форми фіксування доказової 

інформації у діяльність АРМА // Тенденції і перспективи розвитку інститутів 

права та держави: збірник мат. міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна 

юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали І Всеукраїнських 

наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 

2018 р. – Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018. – С. 88-92. (0,2 друк. 

арк.). 

7. Особливості застосування спеціальних знань при поводженні з активами, 

на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні [Текст] / В. В. 

Білоус //  Materiale ale Conferinței Științifice și Practice 

Internaționale  «Particularitătile adaptării legislaţiei Republicii Moldova și Ucrainei la 

legislația Uniunii Europene» 23-24 martie, 2018 / com. оrg.: V. Bujor (președinte) [et 

al]. – Chişinău: lulian, 2018. (Tipogr. Cetatea de Sus 360 p.). – С. 300-303. – (0,2 

друк. арк.). 

8. Напрями розвитку юридичних наук у царині впровадження безпілотних 

технологій //  International scientific-practical conference «The development of legal 

sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: 

Izdevnieciba, 2018. 184 pages. – С. 109-112. – (0,2 друк. арк.).  

Довідкові виданн: 

1. Коментар до ст. 567 КПК України / Науково-практичний коментар 

Кримінального процесуального кодексу України: у 4т. /За загальною ред. О.В. 

Стовби. – Х.: Видавнича агенція «Апостиль», 2018. – Т. ІV. – С. 259-267 (0,61 

друк. арк.). 

9.2 Публікації у наукометричних базах даних. 

1. Криміналістичні засоби забезпечення збереження активів, на які 

накладено арешт у кримінальному провадженні // Правова реальність у 
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трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник мат. Міжнар. 

юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 

р.– К.: Центр учбової літератури, 2018. – С. 105-110. – (0,2 друк. арк.) – Science 

Index. 

2. Перспективи впровадження наочно-образної форми фіксування доказової 

інформації у діяльність АРМА // Тенденції і перспективи розвитку інститутів 

права та держави: збірник мат. міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна 

юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 р. Матеріали І Всеукраїнських наукових 

читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 р. – 

Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018. – С. 88-92. – (0,2 друк. арк.) – 

Science Index. 

 

Доцент                                                       В. В. Білоус  

 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 3 від 4 грудня 2018 р). 

Зав. лабораторією                                   І. Є. Дуднікова  

 

 


