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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, доцент 

кафедри кримінального процесу; 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Кримінальне процесуальне доказування: проблеми теорії і практики» (2 д.а.); 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Кримінальне процесуальне доказування: проблеми теорії і практики» (22,06 
д.а.); 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: монографія, наукові статті. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у пропозиції 

авторського розуміння сутності кримінального процесуального доказування та 
вирішення низки актуальних спірних питань, які виникають в теорії та практиці 
його здійснення.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів – брав участь у розробці Концепції Кодексу про проступки. 

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 – приймав участь у підготовці науково-
правового висновку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання окремих 
питань підслідності» (реєстр. законопроекту № 5720 від 26.01.2017)). 

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 – проводив анкетування суддів, 
прокурорів, слідчих, адвокатів і науковців щодо дослідження проблем 
правового регулювання, теорії та практики кримінального процесуального 
доказування (загальна кількість респондентів – 298, з них суддів – 28, 
прокурорів – 88, слідчих – 67, адвокатів – 81, науковців – 34. Регіон 
опитування: Харківська, Полтавська, Сумська та Вінницька області). 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів – приймав участь у підготовці науково-правового 
висновку щодо пропозицій внесення змін до КПК України з метою 
забезпечення дотримання гарантій адвокатів та надання стороні захисту рівних 
можливостей та процесуальних прав із стороною обвинувачення, розроблених 
робочою групою з питань реформування адвокатури, прокуратури та системи 



безоплатної правової допомоги, створеної Радою з питань судової реформи при 
Президентові України; 

– брав участь у обговоренні та підготовці наукового висновку до 
Верховного Суду України з питання неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої КПК України, 
що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (на виконання 
доручення судді Верховного Суду України Вус С. М. в рамках кримінального 
провадження, відкритого ухвалою Верховного Суду України від 07.09.2017 
року за заявою засудженого Балаценка І. В.). 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – не 
приймав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – читав лекції для 
співробітників СБУ при навчанні їх 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 – не готував. 

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) 
– участі не приймав. 

9. Видавнича діяльність:  
Монографія. Теорія і практика кримінального процесуального доказування 

: монографія / В.В. Вапнярчук. – Х.: Юрайт, 2017. – 408 с. (20,09 д.а.). 
Стаття. Історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне 

доказування у вітчизняній науці кримінального процесу // Кримінальний 
процес: сучасний вимір та переспеткивні тенденції : 1-й Харк. кримінал. 
процесуал. полілог : присвяч.. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац. юрид. ун-
ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., 
акад. НАПрН України Ю. М. Грошевого (м. Харків, 16 груд. 2016 р.) : [зб. ст.] / 
редкол.: О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2017. – 
С.115-123 (0,66 д.а.). 

Стаття. Щодо окремих питань підслідності, допустимості доказів та 
початку досудового розслідування // Право та державне управління: Збірник 
наукових праць. – Запоріжжя. 2017. – №1(26). – С.107-115 (0,87 д.а.).  

Стаття. Співвідношення понять «об’єкт» і «предмет кримінального 
процесуального доказування» // – [Вісник Академії правових наук: зб. наук. пр. 
/ редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2017. – № 3 (90). – С.159-166] (0,44 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

Стаття. Щодо окремих питань підслідності, допустимості доказів та 
початку досудового розслідування // Право та державне управління: Збірник 
наукових праць. – Запоріжжя. 2017. – №1(26). – С.107-115 (0,87 д.а.).  



Журнал «Право та державне управління» включено до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

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

ради. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – готував відгук на автореферат дисертації: 
- поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Г. В. 

Федотової «Теоретичні та прикладні засади упровадження інституту 
кримінального проступку в кримінальне право України»; 

- поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Х. Р. 
Слюсарчук «Стандарти доказування у кримінальному провадженні». 

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 __________2017 р. 
 

          В.В. Вапнярчук 


