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З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2019 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 

«Використання безпілотних технологій у криміналістиці» – 1,5 друк. арк.  

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

«Використання безпілотних технологій у криміналістиці»  – 2,64 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано: окремі 

параграфи різних розділів підручника з криміналістики та 2 тез наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: визначено напрями 

використання безпілотних технологій у криміналістиці, запропоновано шляхи 

удосконалення існуючих і розроблення нових методів і прийомів їх 

використання для задоволення найактуальніших потреб криміналістичної 

практики. 

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 «Сучасна криміналістична фотографія». 

8. Участь у  конференціях, семінарах:  

1.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.). 

2. Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці» (м. Харків, 12 грудня 

2019 р.). 

9. Видавнича діяльність: 
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Підручник. 

1. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, 

В. О. Коновалова та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2019. – 456 с. 

(Білоус В. В. параграфи 2, 3, 5 розділу 5 (у співавт.). С. 41-52, 57-63; параграфи 4-

6, 8, 10 розділу 8 С. 117-128, 131-137, 140-142; параграф 2 розділу 13 С. 202-209;  

(у співавт.), параграфи 1, 2 розділу 16, С.273-290 (у співавт.) (2,24 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Білоус В. В. Наочно-образна форма фіксування доказової інформації у 

кримінальному провадженні // Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.). 

Харків : Право, 2019.  С. 13-16. (0,2 друк. арк.). 

2. Білоус В. В. Цифрова фотовідеографія: інноваційна форма фіксування та 

презентації юридично значущої інформації // Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : 

матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 грудня 2019 р.). Харків : 

Право, 2019. С. 26-29 (0,2 друк. арк.). 

13. Підготовка відгуків на автореферати. Підготовлено відгук на 

автореферат кандидатської дисертації Коваленко І. П. «Заявники, як суб’єкт 

кримінально-процесуальних відносин» (разом з проф. Шепітько В. Ю.). 

 

Доцент                                                    В. В. Білоус  

 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4  від 04.12. 2019 р). 

Зав. лабораторією                                   І. Є. Дуднікова  
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Назва виду роботи   Години 
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Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [В. Ю. Шепітько, В. А. 

Журавель, В. О. Коновалова та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : 

Право, 2019. – 456 с. (Білоус В. В. параграфи 2, 3, 5 розділу 5 (у 

співавт.); параграфи 4-6, 8, 10 розділу 8; параграф 2 розділу 13  (у 

співавт.), параграфи 1, 2 розділу 16 (у співавт.) (2,24 друк. арк.). 
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1. Наочно-образна форма фіксування доказової інформації у 

кримінальному провадженні // Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 25 жовт. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 13-16.  

2. Цифрова фотовідеографія: інноваційна форма фіксування та 

презентації юридично значущої інформації // Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 грудня 

2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 26-29.   
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Підготовлено відгук на автореферат кандидатської дисертації 

Коваленко І. П. «Заявники, як суб’єкт кримінально-процесуальних 

відносин» (разом з проф. Шепітько В. Ю.). 
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