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Н

ародився 16 травня 1949 р. на Херсонщині.
В 1976 р. закінчив ЗДПІ, а в 1988 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1996 р. у Національній
академії СБУ отримав диплом за спеціальністю «Правознавство» (ОКР «спеціаліст»). У 1998 р. в НАВС України захистив докторську дисертацію за спеціальністю
«Оперативно-розшукова діяльність». У 1999 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а в 2001 р. — професора кафедри захисту національної державності України. Член
спеціалізованої вченої ради Національної академії СБУ.
Автор приблизно 100 наукових і 220 публіцистичних
праць із питань протидії тероризму та піратству, національної
та міжнародної безпеки, патріотичного виховання молоді,
становлення недержавної системи безпеки підприємництва,
а також із питань духовної безпеки, створення нової світоглядної парадигми розвитку людини, концептуальних засад
розширення свідомості та управління мисленням, розробки
системи знань щодо істинної природи людини, її духовного
формування в умовах постіндустріального суспільства та ін.
З 1994 по 1998 р. розбудовував та очолював Управління
по боротьбі з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів
СБУ (спецпідрозділ «Альфа»). За безпосередньою участю
В. В. Крутова проведені сотні оперативно-бойових операцій і спеціальних заходів. Неодноразово виконував спеціальні завдання керівництва держави та СБУ за кордоном.
У 1998 р., згідно з Указом Президента України, призначений на посаду заступника голови СБУ.
У 2003 р. заснував і очолив Міжнародну громадську організацію «Міжнародна антитерористична єдність» (єдиний від України учасник Форуму недержавних організацій
Ради Європи). Головним завданням організації є підвищення рівня інформованості громадськості щодо загрози
та протидії сучасному тероризму.
У 2005 р. працював на посадах заступника та першого заступника голови СБУ, з жовтня 2005 р. по липень
2006 р. — першим заступником секретаря РНБО України.
Керував Робочою групою з розробки першої в нашій країні Стратегії національної безпеки України.
Активна громадська позиція, ініціативність, сучасний
погляд на науку й освіту, глибокі знання у сфері юриспруденції, велика працьовитість, наполегливість і патріотизм надали можливість Василю Васильовичу реалізувати себе не
тільки на керівних посадах в органах СБУ та РНБО України,

а й у сфері забезпечення національної безпеки України
з позицій юридичної науки. Як юрист органів державної
безпеки та засновник організаційно-правових засад недержавної системи безпеки підприємництва, Василь Васильович робить значний внесок у розбудову правової держави.
З липня 2006 р. дотепер працює на посаді віце-президента ВГО «Український союз промисловців та підприємців».
Учасник АТО на Сході України. З початку її проведення в 2014 р. керував Антитерористичним центром
при СБУ. Активно співпрацює з ветеранськими організаціями учасників і волонтерів АТО.
Поглиблено цікавиться сучасними знаннями у сфері
квантової механіки, термодинаміки, трансперсональної психології, епігенетики, нової молекулярної біології,
нейрофізіології, космології, астрофізики та ін. На основі
знань у цих сферах пише книжки, статті, брошури, читає
лекції та проводить майстер-класи.
Майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби,
багаторазовий чемпіон і призер України зі східних єдиноборств і прикладних багатоборств, володар 5 дану по рукопашному бою.
Нагороджений почесною відзнакою СБУ (1996), відзнакою Президента України — орденом «За мужність»
(1998), почесною відзнакою МОН України «Відмінник
освіти України» (2004), Почесною грамотою ВРУ (2005),
Почесною грамотою РНБО України (2006).
Виховує двох доньок та двох синів, має трьох онуків. Дружина, Надія Крутова-Шестак, — народна артистка України.

Віце-президент із розвитку Глобального союзу вчених за мир
В. В. Крутов під час виступу на першому Всесвітньому саміті
цієї організації
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