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

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

кафедри кримінального процесу; 

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

«Кримінальне процесуальне доказування: проблеми нормативного 

регламентування, доктринального осмислення і правозастосування» (2,0 друк. 

арк.); 

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

«Кримінальне процесуальне доказування: проблеми нормативного 

регламентування, доктринального осмислення і правозастосування» (5,78 друк. 

арк.); 

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

доповідей (5,78 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 – 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 – проводив узагальнення 

практики участі в кримінальному судочинстві суб’єктів кримінального 

провадження, які сприяють його здійсненню. 

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 – 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) за запитом офісу Президента України (№ 48-01/5 від 19.01.2021 р.) брав 

участь у обговорені та підготовці науково-правового висновку про 

доктринальне тлумачення окремих положень КПК України щодо наявності в 

Президента України повноважень тимчасово відсторонювати від посади суддю 

Конституційного Суду України у зв’язку з притягненням його до кримінальної 

відповідальності (січень 2021 р.); 

2) за запитом адвоката Строгого Валерія Федоровича (№ 23 від 25.02.2021 

р.) готував науково-правовий висновок щодо доктринального тлумачення 

положень чинного кримінального процесуального законодавства, яке регулює 

окремі питання обчислення строків досудового розслідування (березень 2021 

р.); 

3) за запитом СБУ України (№ 30/-6512 від 16.06.2021 р.) брав участь у 

обговорені та підготовці науково-правового висновку про доктринальне 

тлумачення окремих положень вітчизняного законодавства щодо потреби 

отримання дозволу суду на проведення негласних контррозвідувальних заходів, 

пов’язаних з обмеженням у праві на недоторканість особистого і сімейного 

життя іноземців та осіб без громадянства, які перебувають за межами України 

або незаконно на тимчасово окупованих територіях, та обґрунтовано 

підозрюються у можливій причетності до розвідувально-підривних, 

терористичних або інших зазіхань на національну безпеку України (червень 

2021 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) 

– брав участь у роботі: 

- Панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму 

на тему «Захист економіки від впливу організованої злочинності» (м. Харків, 20 

вересня 2021 р.); 

- Міжнародної конференції «Протидія злочинності і корупції: 

міжнародні стандарти та досвід України» (м. Харків, 22 вересня 2021 р.); 

- Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

юридичної науки» двадцятих осінніх юридичних читаннях «Права людини в 

сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1–2 жовт. 

2021 р.); 

-  ІІІ Харківського кримінального процесуального полілогу 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», 

присвячений 90-річчю з дня народження академіка Юрія Михайловича 

Грошевого (м. Харків, 10 листопада 2021р.). 

 

 



9. Видавнича діяльність:  

1. Vapniarchuk, V.V., Zhuravel, V.A., Trofymenko, V.M., Karpenko, M.O. The 

essence of the philosophical category truth: Criminal procedural aspect (Сутність 

філософської категорії «істина»: кримінальний процесуальний аспект). Astra 

Salvensis, 2020, с. 273-290. URL: https://astrasalvensis.eu/2020-2/ (1,0 д.а.).  

2. Співавтор ВУЕ. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

Харків : Право, 2016. Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та 

адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. (0,5 д.а.). 

3. Співавтор навчального посібника Теорія та практика кримінального 

процесуального доказування : навч. посіб. для підготовки до іспиту / В. В. 

Вапнярчук, С. В. Давиденко, О. В. Капліна та ін. Харків : Право, 2021. 256 с. 

С.66-113. (2,48 д.а.). 

4. Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. Proof 

in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence (Докази у науці кримінального процесу України: 

концептуальні підходи до розуміння сутності). International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 2021, 65(2-3). С. 205–220. (1,1 д.а.).  

5. Вапнярчук В. В. Щодо окремих питань порядку зберігання речових 

доказів стороною обвинувачення у провадженнях щодо злочинів у сфері 

господарської діяльності. Захист економіки від впливу організованої 

злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського міжнародного 

юридич- ного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 260 

с. (0,3 д.а.). 

6. Вапнярчук В. В. Проблеми визначення достовірності доказів у 

кримінальному провадженні. Протидія злочинності і корупції: міжнародні 

стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 

22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. (0,2 д.а.). 

7. Вапнярчук В. В. Щодо окремих особливостей початку досудового 

розслідування. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнар. 

наук.-практ. конф. Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в 

сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1–2 жовт. 

2021 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та прва імені 

Леоніда Юзькова, 2021. С. 55-56. (0,2 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Vapniarchuk, V.V., Zhuravel, V.A., Trofymenko, V.M., Karpenko, M.O. The 

essence of the philosophical category truth: Criminal procedural aspect (Сутність 

філософської категорії «істина»: кримінальний процесуальний аспект). Astra 

Salvensis, 2020, с. 273-290. URL: https://astrasalvensis.eu/2020-2/ (1,0 д.а.). 

(Scopus). 

2. Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. Proof 

in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence (Докази у науці кримінального процесу України: 
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концептуальні підходи до розуміння сутності). International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 2021, 65(2-3). С. 205–220. (1,1 д.а.). 

(Scopus). 

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

наукометричних базах даних – нема. 

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

- член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 

кримінального судочинства» (м. Київ); 

- брав участь в роботі редакційної колегії науково-практичного журналу 

«Проблеми законності» (м. Харків). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є: 

1. Був рецензентом по дисертації Скрипника А. В. Тема дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Використання інформації з 

електронних носіїв у кримінальному процесуальному доказуванні». Заклад, де 

відбувся захист: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

(17.06.2021 р.). 

2. Був голової разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації 

Гіверца П. В. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

«Криміналістичне дослідження нетипової вогнепальної зброї (за матеріалами 

Ізраїльської практики). Заклад, де відбувся захист: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого (23.06.2021 р.). 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:  

1. Був офіційним опонентом по дисертації Чемериса І. М. Тема дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Заходи забезпечення у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених із використанням 

безготівкових операцій». Заклад, де відбувся захист: Донецький юридичний 

інститут МВС України (01.02.2021 р.). 

2. Був офіційним опонентом по дисертації Каліновської М. О. Тема 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Особливості 

кримінального процесуального доказування під час застосування запобіжних 

заходів на стадії досудового розслідування». Заклад, де відбувся захист: 

Львівський державний університет внутрішніх справ (12.05.2021 р.). 

3. Був офіційним опонентом по дисертації Боровик А. М. Тема дисертації 

на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: «Особливості 

криміналістичної характеристики злочинів, вчинених з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості, і предмету доказування у досудовому 

розслідуванні». Заклад, де відбувся захист: Донецький юридичний інститут 

МВС України (12.05.2021 р.). 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – готував відгук на автореферат дисертації Єрошкіна Миколи 

Володимировича на тему: «Особливості доказування у кримінальних 

провадженнях про насильницьке зникнення», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 



Заклад, де відбувся захист: Донецький юридичний інститут МВС України 

(17.03.2021 р.). 

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 __________2021 р. 

 

          В. В. Вапнярчук 
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