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

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2020 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 

«Аерокосмічна криміналістика» – 1,5 друк. арк.  

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

«Mobile Criminalistics»  – 2,1 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано: розділ 

колективної монографії, 1 наукова стаття та 1 тези наукової доповіді; 

виготовлено авторські наземні та аерознімки для: 

1. Доля бути першим: головний корпус Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого як пам’ятка зодчества / автор проекту І. 

Шльомич; автори тексту І. Акмен, А. Корнєв, В. Шуліка. – Х.: Раритети України, 

2019. – 88 с. – (Архітектура, події, люди). 

2. Серце музики: Харківська філармонія / автор проекту І. Шльомич; автори 

тексту Т. Бахмет, А. Корнєв. – Х.: Раритети України, 2019. – 88 с. – (Архітектура, 

події, люди). 

3. Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя 

заснування : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2020. – 268 с. 

4. Пам'ять, якій не буде кінця. Національний меморіальний комплекс 

“Висота маршала І. С. Конєва” / під ред. голови правління Громадської 

організації клуб “Генерал”  В. Голіка; / автор проєкту С. Шльомич; автори тексту 

Н. Сотнікова, В. Яковлєв. – Харків: Раритети України, 2020. – 88 с. – 

(Архітектура, події, люди). 

5. Харківський національний медичний університет: архітектурний вимір / 

за ред. В. А. Капустника та В. М. Лісового / автор проекту С. Шльомич; автори 

тексту І. Акмен, А. Корнєв, В. Лопатько. – Харків: Раритети України, 2020. – 88 

с. 
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6. Колиска української радіології. Інcтитут медичної радіології та онкології  

імені С. П. Григор’єва / Під редакцією кандидата медичних наук Л. Васильєва / 

автор проекту С. Шльомич; автори тексту І. Акмен, А. Корнєв, В. Лопатько. – 

Харків: Раритети України, 2020. – 88 с. – (Серія Архітектура, події, люди). 

7. Харківський Політехнічний. Архітектура крізь епохи / Під редакцією 

генерал-майора О. Пивовара / автор проєкту С. Шльомич; автор тексту А. 

Корнєв. – Х.: Раритети України, 2020. – 88 с. – (Архітектура, події, люди). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: визначено напрями 

використання аерозйомки у криміналістиці та інших галузях, запропоновано 

шляхи удосконалення існуючих і розроблення нових методів і прийомів 

використання сучасних інформаційних технологій для задоволення 

найактуальніших потреб криміналістичної практики, а також упровадження в 

діяльність органів досудового розслідування України кращих практик і 

стандартів Європейського Союзу в галузі виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

6.4. Прочитано 4 лекції обсягом 8 годин 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 та відеозйомка». 

8. Участь у  конференціях, семінарах:  

1. Круглий стіл «Управління арештованими активами як функція АРМА: 

співвідношення норм» (Трансперенсі Інтернешнл Україна, м. Київ, 18 грудня 

2019 р.).– не увійшла до звіту за 2019 р.  

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

1. Білоус В. В. Упровадження в діяльність органів досудового розслідування 

України кращих практик і стандартів Європейського Союзу в галузі виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

/ Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective 
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monograph. Riga :         c ba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 632 p. – С. 18 – 38 

(1,0 друк. арк.). 

Наукові статті:  

Білоус В. В.  Про “Mobile Criminalistics” або техніко-криміналістичний 

потенціал смартфонів // Право і суспільство. – № 2, 2020. – С. 253-262 (0,6 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Білоус В. В. Щодо відповідності норм абз. 7 ч. 6  ст. 100 Кримінального 

процесуального кодексу України і розділу ІІІ Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» приписам ст. 41 Конституції 

України, ст. ст. 316, 317, 319 Цивільного кодексу України, ст. 17 Загальної 

декларації прав людини і ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод // Управління арештованими активами як 

функція АРМА: співвідношення норм. – К.: Трансперенсі Інтернешнл Україна, 

2019. – С. 63-70 (м. Київ, 18 грудня 2019 р.) – (0,5 друк. арк.).– не увійшли до 

звіту за 2019 р. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Підготовлено відзиву на автореферат дисертаційного дослідження Дударця 

Руслана Миколайовича на тему: «Розслідування створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (разом з 

проф. В. Ю. Шепітько). 

 

Доцент                                                 В. В. Білоус  

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

Ст. лаборант                                          І. Є. Дуднікова  


