
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 
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за 2019 р. 

 

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

2.  Науковий ступінь, вчене звання, посада – д.ю.н., доцент, доцент 

кафедри кримінального процесу; 

3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Системна концептуалізація кримінального процесуального доказування»                   

(2 д.а.); 

4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Системна концептуалізація кримінального процесуального доказування»                           

(2,36 д.а.); 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези накових 

доповідей (2,36 д.а.). 

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 – участі не приймав. 

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

участі не приймав.  

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

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради – не працював. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 

не працював. 

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:  

1) щодо доктринального тлумачення законодавства (норм ЗУ «про 

державне бюро розслідувань» і КПК України) за запитом голови ДБР від 

06.03.2019 р. № 01-2350; 

2) щодо доктринального тлумачення законодавства (норм Митного 

кодексу України та КПК України) за запитом прокуратури Харківської області 

(лист від 29.05.2019 р., вх. № 125-01-942 від 31.05.2019 р.); 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: 



1) брав участь у підготовці наукового висновку до Верховного Суду 

(провадження №51-7593км18) щодо доктринального тлумачення низки норм 

КК України та КПК України (лист з ВС, вих. № 16/0/27-19 від 14.02.2019р.); 

2) брав участь у підготовці наукового висновку до Верховного Суду щодо 

доктринального тлумачення норми, закріпленої в ч. 3 ст. 349 КПК України 

(04.04.2019 р.); 

3) брав участь у підготовці наукового висновку до Верховного Суду щодо 

доктринального тлумачення норм, закріплених в ст. 440, п.7 ч.1 ст.284 КПК 

України (04.04.2019 р.); 

4) брав участь у підготовці наукового висновку до Верховного Суду 

(провадження №51-5172кмо18) щодо доктринального тлумачення норм, 

закріплених в ст. 374, 408, 418, 420 КПК України (лист з ВС, вих. № 78/0/27-19 

від 10.09.2019р.); 

5) брав участь у підготовці наукового висновку до Верховного Суду 

(провадження №629/847/15-к) щодо доктринального тлумачення норм, 

закріплених в ст. 36, 37 та 434-1 КПК України (лист з ВС, вих. № 97/0/27-19 від 

23.10.2019р.); 

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:  

Статті: 

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

доказування: обґрунтування можливості виділення та загальна характеристика. 

Правова позиція (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної 

служби України. Серія: «Право»). 2018. № 1 (20). С. 5-12. (0,72 д.а.) 

2. Вапнярчук В. В. Достовірність і значущість доказів у кримінальному 

провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія Право. Вип.55. Т.2. Ужгород, 2019. С.120-123. (0,5 д.а.).  

3. Viacheslav V. Vapniarchuk, Volodymyr M. Trofymenko, Olha G. Shylo, and 

Volodymyr I. Maryniv. Standards of Criminal Procedure Evidence. Quarterly 

Volume IX Issue 7(37) Winter 2018 ISSN: 2068-696X Journal’s DOI: 

https://doi.org/10.14505/jarle. Р. 2473-2482. (1,01 д.а). 

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

юридичної освіти. Scientific and pedagogic internship «Innovative technologies in 

legal education: experience of the European Union countries» : Internship 

proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. 104 pages. P. 8-10. 

(0,13 д.а.). 

https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.%202473-2482


9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Стаття. Viacheslav V. Vapniarchuk, Volodymyr M. Trofymenko, Olha G. 

Shylo, and Volodymyr I. Maryniv. Standards of Criminal Procedure Evidence. 

Quarterly Volume IX Issue 7(37) Winter 2018 ISSN: 2068-696X Journal’s DOI: 

https://doi.org/10.14505/jarle. Р. 2473-2482. (1,01 д.а).  

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.  

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

наукометричних базах даних. 
Вапнярчук В. В. Достовірність і значущість доказів у кримінальному 

провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія Право. Вип.55. Т.2. Ужгород, 2019. С.120-123. (0,5 д.а.). Журнал 

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: 
відгук на автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня докт. юрид. 

наук. С. О. Касапоглу «Реалізація норм кримінального процесуального права» 

(захист відбувся «20» травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

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. 

 

 

Д.ю.н., доцент  

кафедри кримінального процесу     В. В. Вапнярчук 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол №     від __________2019 р. 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу                     О. В. Капліна  
        

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.%202473-2482
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html

