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КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2017 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», 40 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) 

- 

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

Науковий висновок щодо законопроекту № 7165 від 
04.10.2017 р. «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 удосконалення діяльності Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів) 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

Проведення узагальнення результатів анкетування 
прокурорів з питань участі у кримінальному провадженні 

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

- 



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

-  

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 

1. Висновок на лист заступника Генерального прокурора 
України від 13.10 2017 № 01/1-82 вих-17 щодо чисельності 
співробітників прокуратури та початку функціонування 
ДБР 
2. Висновок щодо предмету і меж компетенції Ради 
прокурорів України при встановленні підстави для 
звільнення прокурора з посади, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 41 
Закону України «Про прокуратуру» на запит Ради 
прокурорів України 

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

- 

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

1. VII Міжнародна конференція «Сектор цивільної 
безпеки: перебіг і виклики реформ», 29-30 березня 2017 р., 
м. Київ.  

2. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Використання сучасних досягнень криміналістики у 
боротьбі зі злочинністю», 13 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг) 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права», присвячена памʼяті 
проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., 
м. Харків 

4. ХІІІ Міжнародна наукова конференція молодих 
вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до 
правової держави», 27 квітня 2017 р., м. Харків. 

5. Науково-практична конференція «Правова освіта в 
Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку», 
27 квітня 2017 р., м. Київ 

6. Міжнародна науково-практична конференція 
«Захист прав людини в парадигмі верховенства права», 17-
18 травня 2017 р., м. Київ 

7. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінальної 
відповідальності за корупційні злочини», 17 травня 2017 р., 
м. Харків. 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні питання кримінального процесу і 
криміналістики, удосконалення діяльності судової і 
правоохоронної систем», присвячена пам’яті професора 
М.Й. Курочки, 19 травня 2017 р., м. Сєвєроднецьк 

9. Експертне обговорення «Спеціалізований 
антикорупційний суд: найкращі світові практики та 
перспективи створення в Україні», 24 травня 2017 р., 
м. Харків  



10. VIIІ Міжнародна конференція «Сектор цивільної 
безпеки: перебіг і виклики реформ», 21-22 червня 2017 р., 
м. Київ. 

11. Конференція «Правові аспекти реформи сектору 
безпеки» в рамках І Харківського міжнародного 
юридичного форуму, 5 жовтня 2017 р. 

12. Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики 
та актуальні проблеми судової реформи в Україні», 26-27 
жовтня 2017 р., м. Чернівці 

13. Круглий стіл «Харків: безпека і правопорядок. 
Законодавчі ініціативи», 20 листопада 2017 р., м. Харків 

14. 24 листопада 2017 р. участь у зустрічі-дискусії 
«Верховний Суд – нова філософія судової влади» 
новообраних суддів Верховного Суду – випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого зі студентами та викладачами вишів і 
представниками активної спільноти регіону 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Навчальні посібники 
1. Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : 
навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 4-тє, змін. та 
допов. – Х. : Право, 2017. – 152 с. (12 д.а) 
2. Лапкін А. В. Судове право України : навч. посіб. у схемах 
/ А. В. Лапкін. – Вид. 2-ге, змін. та допов.– Х. : Право, 2017. 
– 150 с. (12 д.а.) 
3. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних 
органів України: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 6-те 
вид., змін. і допов. – Х. : Право, 2017. – 168 с. (11,6 д.а.) 

Збірники нормативних актів: 
1. Організація судових та правоохоронних органів України: 

нормативні акти / упоряд. А.В. Лапкін. – Харків: Право, 
2017. – 542 с. (31,5 д.а.) 

Наукові статті 
1. Лапкин А. В. Проблемы функциональной 

направленности прокуратуры Украины на современном 
этапе // Проблемы укрепления законности и правопорядка: 
наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / Науч.-практ. 
центр проблем укрепления законности и правопорядка 
Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. М. Хомич 
[и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — Вып. 9, т. 2 : 
спец. юбилейн. изд. — С. 165-171. (0,5 д.а) 

2. Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура: проблеми організації та діяльності / А. Лапкін 
// Право України. – 2017. – № 1. – С. 63-70. (0,5 д.а) 

3. Лапкін А.В. Роль прокурора на початковому етапі 
кримінального провадження / А.В. Лапкін // Питання 
боротьби зі злочинністю. – 2017. – Вип. 34. (0,5 д.а) 

Тези доповідей 
1. Лапкін А. В. Роль прокурора у забезпеченні доступу 

особи до правосуддя у кримінальному провадженні // 
Антропосоціокультурна природа права: матеріали наукової 
конференції (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 369-377. (0,5 д.а) 

2.  Лапкін А. В. Деякі проблеми визначення 
термінології щодо діяльності прокурора у кримінальному 



провадженні у зв’язку зі зміною конституційної 
регламентації функцій прокуратури // Сучасні проблеми 
правового, економічного та соціального розвитку держави : 
тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 
листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. – Харків, 2016. – С. 142-145. (0,25 д.а.) 

3. Лапкін А.В. Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура в механізмі реалізації державної 
антикорупційної політики // Реалізація державної 
антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : 
матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 
р.) / [ред. кол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський 
та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 259-262. 
(0,25 д.а.) 

4. Лапкін А. В. Проблеми приведення законодавства 
про прокуратуру у відповідність до Конституції України // 
Верховенство права – основоположний принцип правової 
держави: VІІI Науковий круглий стіл молодих вчених, 
аспірантів та магістрів, 16 грудня 2016 р., м. Харків: 
Збірник тез доповідей.– Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2016. – С. 196-198. (0,25 д.а.) 

5. Лапкін А. В. Про предмет і метод судового права // 
Актуальні проблеми судового права: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., присвяч. памʼяті проф. Івана Єгоровича 
Марочкіна (Харків, 20 квіт. 2017 р.): у 2 т. / редкол.: 
Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Х.: Право, 2017. – С. 
88-91. (0,25 д.а.) 

6. Лапкін А.В. Професійна правова освіта прокурорів: 
сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний 
ресурс] // Матеріали наукової конференції «Правова освіта 
в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку», 
27 квітня 2017 р., Академія адвокатури України. – Режим 
доступу: https://sites.google.com/my.aau.edu.ua/conf-27-04-
2017authuser=0 (0,3 д.а.) 

7. Лапкін А. В. Забезпечення прокурором законності 
затримання особи у кримінальному провадженні // Від 
громадянського суспільства – до правової держави: ХІІІ 
Міжнародна наукова конференція молодих вчених та 
студентів, 27 квітня 2017 р., м. Харків: Збірник тез 
доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 
156-159. (0,3 д.а.) 

8. Лапкін А.В. Компетенція прокурора щодо звільнення 
особи від кримінальної відповідальності // Актуальні 
питання кримінального права, процесу і криміналістики, 
удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : 
матер. Всеукр. на-ук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 
травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 298-302. (0,3 д.а.) 

9. Лапкін А. В. Проблеми єдності та диференціації актів 
прокурора щодо закінчення досудового розслідування // 
Використання сучасних досягнень криміналістики у 
боротьбі зі злочинністю: Матеріали ХІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 квітня 
2017 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. 



Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг: Поліграфічна 
компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 229-232. (0,25 д.а.) 

10. Лапкін А. В. Відновлення військових судів в Україні: 
проблеми і перспективи Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні : Матеріали 
Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 
2017 р.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 28-31. (0,25 д.а.) 

Роботи, по яких виступав упорядником:  
1. Каркач П. М. Вибрані праці / П. М. Каркач [упоряд.: А.В. 
Лапкін, Я.О. Ковальова, Ю.О. Рємєскова; відп. за вип. А.В. 
Лапкін]. – Х.: Право, 2017. – 592 с. (37 д.а.) 

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

1. Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура: проблеми організації та діяльності / А. Лапкін 
// Право України. – 2017. – № 1. – С. 63-70. 

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

член редакційної колегії збірника матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
судового права» присвяченої памʼяті професора Івана 

Єгоровича Марочкіна, у двох томах, Харків, 2017. 
11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

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

- 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

Співробітництво з Женевським Центром демократичного 
контролю над збройними силами (DCAF) 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

І Харківський міжнародний юридичний форум 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

1. Подяка Ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю та з нагоди 30-
річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів 
2. Грамота Апеляційного суду Харківської області за 
багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, 
внесення вагомого вкладу у розвиток судочинства та з 
нагоди святкування 30-річчя створення кафедри організації 
судових та правоохоронних органів 
3. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу 
юристів України за активну роботу в Союзі юристів України 
та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, 



зміцнення законності і правопорядку та з нагоди 30-річчя 
створення кафедри організації судових та правоохоронних 
органів 
4. Подяка за плідну співпрацю та активну участь у 
проведенні круглого столу «Актуальні проблеми 
кримінальної відповідальності за корупційні злочини» 17 
травня 2017 р. 
5. Диплом переможця щорічного конкурсу на краще 
науково-практичне видання в Україні імені Святого 
Володимира за Науково-практичний коментар Закону 
України «Про прокуратуру» 

 
 
Звіт склав   
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри  
Протокол № 5 від 5 грудня 2017 р.  
 
  
 


