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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: 

«Теоретичні й практичні проблеми кримінального процесуального 

доказування» (2 друк. арк.); 
4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Теоретичні й практичні проблеми кримінального процесуального 

доказування» (5,3 друк. арк.); 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези накових 

доповідей (5,3 друк. арк.); 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі 

нормативного регламентування кримінального процесуального доказування й 

дослідженні доктринальних підходів до багатьох теоретичних і практичних 

проблем здійснення доказової діяльності та у внесенні пропозицій щодо шляхів 

їх вирішення. 
5.  Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 
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 – брав участь у підготовці експертних 

висновків щодо:  
- проекту Закону України № 3335-1 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» (вересень, 2020 р.); 
- проекту Закону України № 3009а «Про внесення змін до КПК у частині 

забезпечення реалізацій функцій прокуратури» (жовтень, 2020 р.). 
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) готував науковий висновок про доктринальне тлумачення окремих 

положень КПК України щодо початку досудового розслідування за запитом 

Генерального прокурора України № 05/4/1-25 вих-20 від 18.05.2020 р. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – участі 

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: 
1) готував науково-правовий висновок за запитом адвоката Багаурі О. В. 

(вих. №_37/к-20 від 03.03.2020 р.) щодо доктринального тлумачення положень 

чинного кримінального процесуального законодавства, яке регулює окремі 

питання порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з 

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під 

час кримінального провадження; 
2) готував науково-правовий висновок за запитом адвоката Шупені В. М. 

(вх. № 128-01-1543 від 01.10.2020 р.) щодо доктринального тлумачення 

положень чинного кримінального процесуального законодавства, які 

регулюють питання правової природи окремих слідчих (розшукових) дій та 

здійснення судового контролю за їх проведенням; 
3) готував науково-правовий висновок за запитом адвоката Слюсаря А. М. 

(від 08.10.2020 р.) щодо доктринального тлумачення окремих положень КПК 

України, які регулюють питання здійснення процесуального керівництва.  
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) 

– брав участь у: 
- 2-му Харківському кримінальному процесуальному полілозі, 

присвяченому актуальним питанням застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.).  
- Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні завдання та 

напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Львів, 16-17 жовтня 

2020 р.). 
9. Видавнича діяльність:  
1. Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr I. 

Maryniv, and Oksana V. Lazukova. The Burden of Criminal Procedural Proof. 
Journal of Advanced Research in Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 
1(39) Spring 2019. Craiova, Romania. Р. 386-394. (0,94 д.а). (Scopus).  

2. Viacheslav V. Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi 
and Roman I. Tashian. Protection of ownership right in the court: the essence and 
particularities. Asia life sciences. The Asian International Journal of Life Scienses. 



ISSN: 0117-3375. Supplement 21 (2), 28 December 2019. Р. 863-874. (1,2 д.а). 

(Scopus).  
3. Вапнярчук В. В. Істотність порушень кримінальної процесуальної 

форми, як умова визнання доказів недопустимими. Вісник кримінального 

судочинства. Київ. 2019. № 4. С. 8-16. (0,8 д.а). 
4. Valery P. Gmyrko, Mykola Ye. Shumylo, Viacheslav V. Vapniarchuk, 

Oksana V. Kaplina, and Vasily P. Shybiko. Judicial Nature of Evidence in Criminal 
Proceeding. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Quarterly 
Volume X Issue 7(45) Winter 2019. Р. 1976-1983. (0,94 д.а). (Scopus). 

5. Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo, and 
Anush R. Tumanyanc. Conceptual Approaches to Understanding the Essence of 
Proof in the Science of Criminal Process in Ukraine. Journal of Advanced Research 
in Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 7(45) Winter 2019. Р. 2146-2155. 
(1,1 д.а). (Scopus). 

6. Тези. Вапнярчук В. В. Заходи забезпечення кримінального провадження 

як способи формування доказової основи правової позиції суб’єктів 

доказування. Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції: 
2-й Харків. кримінал. процесуал. полілог, присвяч. актуал. питанням 

застосування заходів забезпечення кримінал. провадження (м. Харків, 12 груд. 

2019 р.). Харків: Право, 2020. С. 24-28. (0,3 д.а). 
7. Тези. Вапнярчук В. В. Щодо окремих питань початку досудового 

розслідування. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у 

ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 16-17 
жовтня 2020 р.). Львів, 2020. С. 29-32. (0,2 д. а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 
1. Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr I. 

Maryniv, and Oksana V. Lazukova. The Burden of Criminal Procedural Proof. 
Journal of Advanced Research in Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 
1(39) Spring 2019. Craiova, Romania. Р. 386-394. (0,94 д.а). (Scopus).  

2. Viacheslav V. Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi 
and Roman I. Tashian. Protection of ownership right in the court: the essence and 
particularities. Asia life sciences. The Asian International Journal of Life Scienses. 
ISSN: 0117-3375. Supplement 21 (2), 28 December 2019. Р. 863-874. (1,2 д.а). 

(Scopus).  
3. Valery P. Gmyrko, Mykola Ye. Shumylo, Viacheslav V. Vapniarchuk, 

Oksana V. Kaplina, and Vasily P. Shybiko. Judicial Nature of Evidence in Criminal 
Proceeding. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Quarterly 
Volume X Issue 7(45) Winter 2019. Р. 1976-1983. (0,94 д.а). (Scopus). 

4. Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo, and 
Anush R. Tumanyanc. Conceptual Approaches to Understanding the Essence of 
Proof in the Science of Criminal Process in Ukraine. Journal of Advanced Research 
in Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 7(45) Winter 2019. Р. 2146-2155. 
(1,1 д.а). (Scopus). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


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

наукометричних базах даних. 
1. Стаття. Вапнярчук В. В. Істотність порушень кримінальної 

процесуальної форми, як умова визнання доказів недопустимими. Вісник 

кримінального судочинства. Київ. 2019. № 4. С. 8-16. (0,8 д.а). Index 
Copernicus International (Республіка Польща). 

10. Чи є членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є: 
- був членом спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.007 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Літкевича Д. О. 

«Теоретико-правові основи використання досягнень науково-технічного 

прогресу у кримінальній процесуальній формі» на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право». 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:  
- був офіційним опонентом дисертаційної роботи Ганенка Ігоря 

Сергійовича «Імунітети у кримінальному процесі України», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 (захист 

відбувся 21 серпня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 

11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС України, м. Кривий Ріг); 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – готував рецензію на дисертацію Літкевича Д. О. «Теоретико-
правові основи використання досягнень науково-технічного прогресу у 

кримінальній процесуальній формі» на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань «Право» за спеціальністю «Право». 
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 __________2020 р.   В. В. Вапнярчук 
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