
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2016 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Лапкін Андрій Васильович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

«Прокурор у кримінальному провадженні», 1,5 друк.арк 
 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

«Прокурор у кримінальному провадженні», 30,7 друк.арк 

4.1. Форми впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчального посібника, 
наукові статті, тези 
наукових доповідей та 
повідомлень  та ін.) 

Навчальні посібники, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Наукові результати отримані вперше та удосконалені 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

 

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

1. Підготовлено та внесено до Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності законопроект про внесення змін 
до Закону України «Про прокуратуру» та Кримінального 
процесуального кодексу України (Акт впровадження – Лист 
Голови Комітету від 07.12.2015). 
2. Надано пропозиції щодо внесення змін до Конституції 
України (в частині регламентації статусу прокуратури) до 
Конституційної комісії. 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) 
проектів законів та інших 
нормативних актів 

1. Висновок на проект закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у звʼязку з прийняттям Закону 
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій 
прокуратури)», внесений народними депутатами України В. 
Карпунцовим, С. Алексєєвим, А. Помазановим, Р. 
Романюком, С. Драюком, М. Паламарчуком, В. Яніцьким 
(реєстр. № 5177 від 23.09.2016). 
2. Висновок на проект закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону 
України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)" (в частині реформування прокуратури 
відповідно до європейських стандартів)», внесений 
народними депутатами України Сотник О. С., Сироїд О. І., 
Чумаком В. В., Новак Н. В., Поповим І. В., Найємом М.-
Масі, Голубом В. В., Костенком П. П. (реєстр. № 1707-VIII  



від 01.11.2016). 
5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 
України 

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  

1. Проведення узагальнення участі прокурора у 
кримінальному провадженні 
2. Проведення анкетування прокурорів з питань участі у 
кримінальному провадженні 

6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

Внесено пропозиції до Вищого спеціалізованого суду 
України з розляду цивільних та кримінальних справ щодо 
питань участі прокурора у кримінальному провадженні для 
використання при напрацюванні постанов пленуму, 
проведення узагальнень судової практики, а також у 
науково-дослідній сфері (Акт впровадження від 18.11.2015) 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму 
Верховного Суду України 
та їх рецензування 

Не брав 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

Прочитані лекції на тему «Прокурор у кримінальному 
провадженні», «Прокурорський нагляд за додержанням 
законів при розслідуванні злочинів слідчими СБУ» слухачам 
курсів підвищення кваліфікації для співробітників Служби 
безпеки України 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

Науково-правовий висновок щодо доктринального 
тлумачення положень ч. 5 ст. 71 та ч. 2 ст. 74 Закону України 
«Про прокуратуру» (щодо можливості розгляду і 
призначення членами Ради прокурорів України або 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 
прокурора, який перебуває на адміністративній посаді) 

7. Чи ви є депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування (в тому 
числі робочих та дорадчих) 

Ні 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (вказати повну 
назву конференції, дату та 
місце проведення) 

1. Науково-практична конфереція «Кримінологічна теорія і 
практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 
вирішення» (25 берез. 2016 р., м. Київ,). 
2. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми реформування прокуратури» (15 квіт. 2016 р., 
м. Харків,). 
3. ХІІ міжнародна наукова конференція молодих вчених та 
студентів «Від громадянського суспільства – до правової 
держави» (22 квітня 2016 р., м. Харків). 
4. Міжнародна науково-практична конференція «Донецький 
юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки» (13 
травня 2016 р., м. Кривий Ріг). 
5. Міжнародна науково-практична конференція 
«Прокуратура України в умовах європейської інтеграції» 
(19 травня 2016 р., м. Київ). 



6. Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років 
господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи» 
(20 трав. 2016 р., м. Харків,) 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Навчальні посібники 
1. Лапкін А. В. Судове право України: навч. посіб. у схемах / 
А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2016. – 148 с. (11,9 д.а.) 
2. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних 
органів України: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 5-те 
вид., змін. і допов. – Х. : Право, 2016. – 168 с. (11,6 д.а.) 
3. Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. : у 2 ч. / Т. Б. Вільчик, П.М. Каркач, А.В. Лапкін та ін.; 
за ред. Л.М. Москвич. – Х. : Право, 2016. – Ч. 2: Основи 
правоохоронної та правозахисної діяльності. – 364 с. (Розділ 
ІІ «Прокуратура») (3 д.а.) 
Наукові статті 
1. Лапкин А. В. Вклад прокурора в обвинительную 
модель уголовной юстиции и новый Уголовно-
процессуальный кодекс Украины // Обвинение и оправдание 
в постсоветской уголовной юстиции : сб. ст. / под ред. В. В. 
Волкова. – М. : Норма, 2015. – С. 48-64. (1 д.а.) 
2. Lapkin А. Role of the prosecutor at сlosing of criminal 
proceedings by the criminal procedural legislation of Ukraine // 
Visegrad Journal оn Human Rights. – 2016. – №2. – Part 1. – P. 
91-96. (0,5 д.а.) 
3 Lapkin А. Some problems of prosecutor and preliminary 
investigation bodies cooperation under the new Сriminal 
procedural code of Ukraine // Jurnalul Juridic Național: Teorie și 
Practică. – 2016. – № 3. – Р. 189-193. (0,5 д.а.) 
4. Lapkin А. Pre-judicial investigation in system of 
functions of prosecutor’s office in Ukraine // Legea si Viaţa. – 
2016. – № 5/3. – Р. 31-35. (0,5 д.а.) 
5. Лапкін А.В. Диференціація форм закінчення 
досудового розслідування і роль прокурора в їх застосуванні 
// Вісник Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. 3. – С. 87-97. (0,5 
д.а.). 
Тези доповідей 
1. Лапкін А. В. Роль прокуратури в запобіганні злочинності 
// Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми 
сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали наук.-
практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В. В. 
Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Ч. 2. – Київ : 
Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 15-18. (0,2 д.а.) 
2. Лапкін А. В. Проблеми трансформації функцій 
прокуратури на сучасному етапі у світлі європейських 
стандартів // Проблеми реформування прокуратури : 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 
р.) : у 2 т. / редкол.: Л. М. Москвич (голова), А. В. Лапкін, І. 
В. Юревич та ін. – Т. 1. – Х. : Право, 2016. – С. 108-111. (0,2 
д.а.) 
3. Лапкін А. В. Деякі проблеми визначення складу групи 
прокурорів у кримінальному провадженні // Від 
громадянського суспільства – до правової держави:  ХІІ 
міжнародна наукова конференція молодих вчених та 



студентів, 22 квітня 2016 р., м. Харків: Збірник тез 
доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 
207-209. (0,2 д.а) 
4. Лапкін А. В. Спеціальна підготовка прокурорів // 
Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і 
науки : матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг 
: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 
124-126. (0,2 д.а) 
5. Лапкін А.В. Прокурорський нагляд за законністю закриття 
кримінальних проваджень // Прокуратура України в умовах 
європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: 
Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 169-
171. (0,2 д.а.) 
6. Лапкін А. В. Участь прокурора у господарському 
судочинстві // 25 років господарській юрисдикції в Україні: 
досвід та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 20 трав. 2016 р.) / редкол.: В.Я. Тацій, П.В. 
Тихий, О.В. Бринцев та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 81-85. (0,2 
д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

Lapkin А. Role of the prosecutor at сlosing of criminal 
proceedings by the criminal procedural legislation of Ukraine // 
Visegrad Journal оn Human Rights. – 2016. – №2. – Part 1. – P. 
91-96 

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

Ні 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

Не є 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

Не був 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати (окремо 
докторські, окремо 
кандидатські) 

Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Козачук О.С. 
за темою «Організаційно-правові засади функціонування 
військових прокуратур в Україні», представленого на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом/стипендіатом 
(вказати повну назву 
стипендії/ премії). 

Ні 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

Не співробітничав 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

Не брав 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

Не брав 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 

1. Почесна грамота Союзу юристів України за активну 
роботу в Союзі юристів України та вагомий особистий 



звітному році. внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і 
правопорядку 
2. Подяка ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за підготовку науково-практичного 
коментаря до Закону України «Про прокуратуру» та з нагоди 
святкування Дня прокуратури 
3. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу 
юристів України за сумлінне виконання службових 
обовʼязків, високий професіоналізм та компетентність, 
ініціативність та ефективність в роботі, а також за авторство 
науково-практичного коментаря до Закону України «Про 
прокуратуру» 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 18 листопада 2016 р. 
 
  
 Звіт склав                                                                                               


