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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 
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4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

«Прокурор у кримінальному провадженні», 35,1 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) 

Не брав 

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

Не готував 

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  

Проведення узагальнення результатів анкетування 
прокурорів з питань участі у кримінальному провадженні 

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

Не готував 



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 пункту 3 частини 1 статті 51 та статті 
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відповідальності за корупційне правопорушення) 

7. Чи ви є депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
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назву конференції, дату та 
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соціального розвитку держави» 1 грудня 2017 р., м. 
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2. Регіональний науково-практичний круглий стіл 
«Актуальні проблеми реалізації положень Закону 
України «Про запобігання корупції»», 1-2 грудня 2017 
р., м. Запоріжжя. 

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
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4. ІХ Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та 
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принцип правової держави» 15 грудня 2017 р., м. 
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5. Регіональний форум «Правовладдя і суспільство», 2 
лютого 2018 р., Національна академія правових наук, м. 
Харків 

6. VI Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Становлення особистості професіонала: 
перспективи та розвиток», 23 березня 2018 р., м. Одеса. 

7. Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 
демократичної правової держави», 30 березня 2018 р., 
м. Одеса. 

8. Міжнародна науково-практична конференція, 
присвячена 25-річчю підготовки психологів у 
Харківському національному університеті внутрішніх 
справ «Бочаровські читання», 13 квітня 2018 р., 
м. Харків. 

9. XІV Міжнародна науково-практична конференція «Від 
громадянського суспільства — до правової держави», 20 
квітня 2018 р., м. Харків. 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фонові 



для злочинності явища: запобігання та протидія», 27 
квітня 2018 р., м. Харків. 

11. Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 
правосуддя у контексті судової реформи», 25 травня 
2018 р., м. Сєвєродонецьк. 

12. VII Міжнародна конференція «Society. Health. Welfare», 
10-12 жовтня 2018 р., м. Рига, Латвія. 

13. Щорічна міжнародна конференція – установча зустріч 
членів Консорціуму оборонних академій та 
дослідницьких інституцій Програми НАТО 
«Партнерство заради миру», 15-17 жовтня 2018 р., м. 
Бухарест, Румунія. 

14. Регіональний семінар «Проблемні питання діяльності та 
взаємодії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів з органами прокуратури», 19 жовтня 2018 р., 
м. Харків. 

15. Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав 
людини: конституційний контекст» (ХІ Тодиківські 
читання), 26-27 жовтня 2018 р., м. Харків 

16. VII Міжнародний форум з практики Європейського суду 
з прав людини, 15-16 листопада 2018 р., м. Львів. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 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. 5-тє, змін. та допов. – 
Х. : Право, 2018. – 152 с. (12,25 д.а.) 
2. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних 
органів України: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 7-ме вид., 
змін. і допов. – Х. : Право, 2018. – 170 с. (13,7 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. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2018. – 
Ч. 2: Основи правоохоронної та правозахисної діяльності. – 370 
с. (Розділ ІІ «Прокуратура») (3 д.а.) 
Наукові статті 
1. Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, 
визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. // Форум 
права: електрон. наук. Фахове вид. – 2017. – № 5. – С. 213–218. 
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_33.pdf. (0,5 
д.а) 
2. Лапкін А. В. Періодизація діяльності прокурора в досудовому 
розслідуванні // Судова та слідча практика в Україні. – 2018. – 
Вип. 6. – С. 116-120. (0,5 д.а) 
3. Лапкін А.В. Прокурор як менеджер досудового розслідування 
// Правовий часопис Донбасу. – 2018. - № 1. – С. 197-202. (0,5 д.а) 
4. Лапкін А.В. Проблеми збереження вiйськових прокуратур в 
Україні // Вісник Південного регіонального центру Національної 
академії правових наук України. – 2018. – № 15. – С. 185-191. (0,5 
д.а.) 
5. Лапкин А. В., Авдеева М. А. Проблемы формирования 
военных судов в Украине // Юрист України. – 2018. – № 1. (0,7 
д.а.) 
Тези доповідей: 
1. 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). 
2. Лапкін А. В. Процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням корупційних злочинів спеціалізованою 
антикорупційною прокуратурою // ЮНЕЖ «De Lege Ferenda». 
Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за корупційні 
злочини: матеріали круглого столу (м. Харків 17 травня 2017 р.) - 
Х.: 2017. – С. 50-57 (0,3 д.а). 
3. Лапкін А. Захист прокурором прав людини у 
кримінальному провадженні // Захист прав людини в парадигмі 
верховенства права: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, Київ, 17-18 травня 2017 року. – К.: ВЦ Академії 
адвокатури України «APress», 2017. – С. 326-334 (0,3 д.а). 
4. 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). 
5. Лапкін А. В. Деякі проблеми визначення початкового 
моменту кримінального провадження // Сучасні проблеми 
правового, економічного та соціального розвитку держави : тези 
доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / 
МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – C. 
241-244 (0,25 д.а). 
6. Лапкін А. В. Формування системи антикорупційної юстиції 
в Україні // Актуальні проблеми реалізації положень Закону 
України «Про запобігання корупції»: тези доповідей 
регіонального науково-практичного круглого столу, м. 
Запоріжжя, 1-2 грудня 2017 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – 
Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 121-124 (0,25 д.а). 
7. Лапкін А. В. Проблеми створення Вищого 
антикорупційного суду в Україні // Реалізація державної 
антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІ 
Міжнар. наук. - практ. конф. (Київ, 8 груд. 2017 р.) / [редкол.: 
В.В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. 
акад. внутр. справ, 2017. – С. 275-279 (0,25 д.а) . 
8. Лапкін А. В. Проблеми збереження посад слідчих в органах 
прокуратури // Верховенство права-основоположний принцип 
правової держави: ІХ Науковий круглий стіл молодих вчених, 
аспірантів та магістрів, 15 грудня 2017 р., м. Харків: Збірник тез 
доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 232-235  
(0,25 д.а) 
9. Лапкін А. В. Проблеми визначення підслідності військових 
злочинів // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 
демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: 
ОДУВС, 2018. – С. 176-177 (0,25 д.а). 
10. Лапкін А.В. Психологічні аспекти добору прокурорів // 
Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті 
внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 181-184 (0,25 д.а) . 
11. Лапкін А.В. Роль прокуратури Казахстану у забезпеченні прав 
людини у кримінальному провадженні // Захист прав людини: 
національний та міжнародно- правовий виміри: ХІV Міжнародна 
науково-практична конференція «Від громадянського 
суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – 
Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 134-137. (0,25 д.а.) 



12. Лапкін А.В. Деякі аспекти діяльності прокурора щодо 
протидії фоновим для злочинності явищам // Фонові для 
злочинності явища: запобігання та про¬тидія : зб. тез доп. 
Всеукр. наук.¬практ. конф. (27 квіт. 2018 р., м. Харків) / МВС 
України, Харків. нац. ун¬т внутр. справ ; Кримінол. асоц. 
України. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 67-69. (0,25 д.а.) 
13. Лапкін А.В. Створення військових судів як фактор 
забезпечення доступу особи до правосуддя в умовах проведення 
Операції Об’єднаних сил // Доступ до правосуддя у контексті 
судової реформи: матер. Загальнонац. юрид. форуму (м. 
Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р.). – К.: Ваіте, 2018. – С. 92-96. 
(0,25 д.а.). 
14. Lapkin A. Problems of Access to Justice in Rural Areas: Example 
of Ukraine // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference 
“Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and 
Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 
October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. P. 
75. (0,1 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science 

 

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

1. Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, 
визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. // Форум 
права: електрон. наук. Фахове вид. – 2017. – № 5. – С. 213–218. 
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_33.pdf. (0,5 д.а) 
2. Лапкін А. В. Періодизація діяльності прокурора в досудовому 
розслідуванні // Судова та слідча практика в Україні. – 2018. – 
Вип. 6. – С. 116-120. (0,5 д.а) 

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

Головний редактор науково-практичного  
журналу «Юрист України» 

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) 

Не готував 

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

Не був 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

Співробітництво з: 
1) Женевським Центром демократичного контролю над 
збройними силами (DCAF); 
2) Консорціумом оборонних академій та дослідницьких 
інституцій Програми НАТО «Партнерство заради миру» 
(Робоча група реформування сектору безпеки) 

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 
звітному році. 

1) Пам’ятний знак Консорціуму оборонних академій та 
дослідницьких інституцій Програми НАТО «Партнерство 
заради миру»; 
2) Почесна грамота Союзу юристів України за активну 
роботу в Союзі юристів України та вагомий особистий 
внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і 
правопорядку 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018 р. 
 
 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


