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1. Прізвище, ім’я та по батькові – Вапнярчук В’ячеслав Віталійович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – к.ю.н., доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Правова природа кримінального процесуального доказування: поняття, 
методологічні та гносеологічні основи» (2,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Правова природа кримінального процесуального доказування: поняття, 
методологічні та гносеологічні основи»; виконано (0,9 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що у 
даних роботах досліджено спірні питання, які виникають в теорії 
кримінального процесуального доказування та практиці його здійснення. 
Висловлена авторська позиція стосовно існуючих проблем у цій сфері та 
можливих шляхів їх вирішення. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів – не приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – 
не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів – не приймав.  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради – не приймав. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 

не приймав. 
6. Зв’язок з практикою. 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готував. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування – не приймав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитані 2 лекції для 

співробітників СБУ на курсах підвищення кваліфікації в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – готував 
науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у листі заступника 
Генерального прокурора України А. А. Стрижевської щодо інституту 
підслідності; окремих особливостей допустимості доказів; початку 
кримінального провадження (№ 125-01-1150 від 30.09.2016 р.). 



7. Чи є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції): 
Міжнародна науково-практична конференція «Людина і закон: публічно-
правовий вимір» (м. Дніпро, 7-8 жовтня 2016 р.). 

9. Видавнича діяльність:  
Статті: 
- Щодо концепцій недопустимості доказів // Право і суспільство, 2016. – 

№ 5. – С. 162-167 (0,5 друк. арк.). 
Тези: 
- Щодо окремих питань початку досудового розслідування та 

кримінального процесуального доказування // Людина і закон: публічно-
правовий вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Дніпро, 7-8 жовтня 2016 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016. – С. 82-86 (0,4 
друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – 
відсутні. 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є членом 

ради. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Виступав як 

офіційний опонент по дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук  О. В. Литвина «Кримінально-процесуальне доказування у 
стадії судового розгляду». 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Кандидатські: 
- на автореферат дисертації А.А. Щадила «Правові та організаційні засади 

діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України»; 
- на автореферат дисертації І.Л. Чупрікової «Допустимість доказів у світлі 

нового Кримінального процесуального кодексу». 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) – не був.  
15. Співробітництво із закордонними організаціями – участі не брав. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участі не брав. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участі не брав. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 

 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  №     від  __________2016 р. 
           В.В. Вапнярчук 


	ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ
	викладача кафедри кримінального процесу
	Національного юридичного університету
	імені Ярослава Мудрого

