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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові – Вапнярчук В’ячеслав Віталійович. 

2.  Науковий ступінь, вчене звання, посада – доктор юридичних наук,  

доцент кафедри кримінального процесу. 

3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Кримінальне процесуальне доказування: системний підхід», 2,0 друк. арк. 

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

«Кримінальне процесуальне доказування: системний підхід»,  28,67 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.): дисертація (22,74 друк. арк.), 

наукові статті (1,61 друк . арк.), тези наукових доповідей, глави підручника (2,42 

друк. арк.), автореферат дисертації (1,9 друк. арк.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розгляді 

кримінального процесуального доказування як системного явища, здійсненні його 

системного аналізу, дослідженні змістовних елементів системи доказування. 

5.  Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – участь не брав. 

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

участь не брав.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не здійснював. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради – не працював 

консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – не 

працював консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою. 



6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Проводив узагальнення судових 

рішень щодо особливостей здійснення кримінального процесуального 

доказування та 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 – не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – участь не 

брав. 

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) – не є 

депутатом місцевої ради, до складу інших органів місцевого самоврядування не 

входжу.  

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції) – 

участь не брав. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Дисертація: 

1. «Теоретичні основи кримінального процесуального доказування» (22,74 

друк. арк.). 



Підручник: 

1. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В.М. 

Трофименко та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Вапнярчук В. В. (глава 

6 §1-5; глава 13 §1-4, 5 (у співавторстві) (0,9 друк. арк.). 

Автореферат дисертації: 

1.  Теоретичні основи кримінального процесуального доказування. – Харків, 

2018. – 40 с. (1,9 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1.  Вапнярчук В. В. Належний суб’єкт і належне джерело як правила 

допустимості доказів. Право і суспільство. – 2018. – № 2. – С. 226-230 (0,44 друк. 

арк.). 

2. Вапнярчук В. В. Поняття і система слідчих (розшукових) дій. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. – 2018. – Вип. 2. Т. 2. Серія 

Юрид. науки. – С. 73-77 (0,45 друк. арк.). 

3. Вапнярчук В. В. Системний підхід до кримінального процесуального 

доказування: обґрунтування можливості виділення та загальна характеристика 

(0,72 друк. арк.) (в редакції). 

Тези наукових доповідей: 

1. Вапнярчук В. В. До питання про вдосконалення вітчизняної вищої 

юридичної освіти (у редакції). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of  Science – публікації відсутні. 

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

наукометричних базах даних: 

1.  Вапнярчук В. В. Належний суб’єкт і належне джерело як правила 

допустимості доказів. Право і суспільство. – 2018. –  № 2. – С. 226-230 (0,44 друк. 

арк.). (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)). 

2.  Вапнярчук В. В. Поняття і система слідчих (розшукових) дій. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. – 2018. – Вип. 2. Т. 2. Серія 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html


Юрид. науки. – С. 73-77 (0,45 друк. арк.). (Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)). 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання – не є членом 

редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є – не є членом 

спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був опонентом 

дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не готував. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) – не був.  

15. Співробітництво із закордонними організаціями – не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – участь 

не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участь не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – отримав подяку 

директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

Д.ю.н., доцент кафедри  

кримінального процесу           В.В. Вапнярчук 

 

 
Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу         О. В. Капліна 
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