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6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
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Проведення узагальнення результатів анкетування 
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(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
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надрукованих у 2019 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Наукові статті: 
1. Лапкін А. В. Щодо наслідків неявки прокурора у судове 
засідання // Судова та слідча практика в Україні. – 2018. – 
Вип. 7. – С. 15-20 (0,5 д.а). 
2. Лапкин А. В. Роль прокурора в подготовительном 
судебном уголовном производстве по законодательству 
Украины // Проблемы укрепления законности и 
правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / 



ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и 
правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол. 
: В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.] ; под ред. В. В. Марчука, А. 
В. Солтановича. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – Вып. 11. 
– С. 289-294. (0,5 д.а). 
3. Лапкін А. В. Проблеми застосування інституту відмови 
прокурора від публічного обвинувачення за аналогією (за 
матеріалами судової практики) // Юрист України: наук.-
практ. журн. / редкол.: А. В. Лапкін, Ю. В. Баулін, Ю. П. 
Битяк. – Х.: Право, 2018. – № 2 (37). – С. 100-110. (0,5 д.а). 
4. Лапкін А. В. Прокурор у спеціальному досудовому 
розслідуванні (in absentia) // Правові горизонти. – 2018. – 
Вип. 13 (26). – С. 107-111. (0,5 д.а). 
5. Лапкін А., Наум М. Окремі аспекти взаємодії органів 
прокуратури із засобами масової інформації//Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. -
 https://nauka-
online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/4 /okremi-
aspekti-vzayemodiyi-organiv-prokuraturi-iz-zasobami-
masovoyi-informatsiyi/ (0,5 д.а). 
6. Лапкін А., Бондарчук В. Місце прокуратури в системі 
органів державної влади України//Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. -
 https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019 
/4/mistse-prokuraturi-v-sistemi-organiv-derzhavnoyi-vladi-
ukrayini/ (0,5 д.а). 
7. Лапкін А., Сальніков М. Актуальні питання вимог до 
етичної поведінки працівників прокуратури//Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. -
 https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019 
/5/aktualni-pitannya-vimog-do-etichnoyi-povedinki-
pratsivnikiv-prokuraturi/ (0,5 д.а). 
8. Lapkin A., Maryniv V., Yevtieieva D., Stolitnii A., Borovyk 
A. Compensation for damage caused by offences as the way of 
protection of victims’ rights (on the example of ukraine): the 
economic and legal aspects // Journal of Legal, Ethical and 
Regulatory Issues. – 2019. – Issue 3. – Vol. 22. URL: 
https://www.abacademies.org/journals/journal-of-legal-ethical-
and-regulatory-issues-current-issue.html (1 д.а.) 
9. Yevtieieva D., Lapkin A., Maryniv V. Puberty vs age: on the 
issue of a warning sign of a victim of non-violent intercourse 
with a minor // Georgian Medical News. 2019. № 6 (291). Р. 
145-150. (0,7 д.а.) 
Тези доповідей: 
1. Лапкін А.В. Роль кваліфікаційного іспиту у становленні 
особистості професіонала – працівника прокуратури // 
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції «Становлення особистості професіонала: 
перспективи та розвиток» 23 березня 2018 р. – Одеса : 
ОДУВС, 2018. – С. 122-127. (0,25 д.а). 
2. Лапкін А. В. Вимога володіння державною мовою для 
прокурорів і проблеми її забезпечення // Українська мова в 
юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали 
ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 29 листоп. 2018 р.) : у 



2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 
Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 
Ч. 1. – С. 171-175. (0,25 д.а). 
3. Лапкін А. В. Деякі проблеми забезпечення судом 
розумних строків судового розгляду у кримінальному 
провадженні // Сучасні проблеми правового, економічного 
та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія 
Європейського Союзу. – Х., 2018. – С. 145-147. (0,25 д.а). 
4. Лапкін А. В. Проблеми звільнення прокурора в разі 
набрання законної сили судовим рішенням про притягнення 
до адміністративної відповідальності за корупційне 
правопорушення // Реалізація державної антикорупційної 
політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: 
В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – К.: 
Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 2. – С. 160-165. (0,25 д.а). 
5. Лапкін А.В. Документальне підтвердження вимог, які 
ставляться до кандидата на посаду прокурора // Матеріали 
VIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Становлення особистості професіонала: 
перспективи та розвиток» 22 березня 2019 р. – Одеса : 
ОДУВС, 2019. – С. 75-80. (0,25 д.а). 
6. Лапкін А. Роль прокурора у застосуванні досудової 
пробації у кримінальному провадженні // Інститут пробації 
в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали 
міжнародного круглого столу (16 квітня 2019 року). – Київ: 
Національна академія прокуратури України, 2019. – С. 115-
118. (0,25 д.а). 
7. Лапкін А. В. Щодо можливості відкликання прокурором 
обвинувального акта із судового провадження // Роль та 
місце правоохоронних органів у розбудові демократичної 
правової держави: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. Одеса, 25 березня 2019 р. — Одесса: 
ОДУВС, 2019. – С. 147-149. (0,25 д.а). 
8. Лапкін А. В. Щодо розʼяснення прокурором 
підозрюваному права на суд присяжних // Роль юридичної 
науки в забезпеченні правоохоронної діяльності: матеріали 
підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 
2019 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – С. 232-234. 
(0,25 д.а). 
9. Лапкін А. В. Розгляд прокурором скарг як засіб 
забезпечення прав особи у кримінальному провадженні // 
Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: 
матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 
(16 травня 2019 року). – Київ: Національна академія 
прокуратури України, 2019. – С. 340-343 (0,25 д.а.). 
10. Лапкін А. В. Проблема визначення органів 
правопорядку як об’єкта прокурорського нагляду // 
Правоохорона функція держави: теоретико-методологічні 
та історико-правові проблеми дослідження: Матеріали 
міжнародної науково-практичної конфренції (м. Харків, 17 
травня 2019 року). – Харків: Харківський Національний 



університет внутрішніх справ, 2019. – С. 118-120 (0,25 д.а.) 
9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science 

1. Lapkin A., Maryniv V., Yevtieieva D., Stolitnii A., Borovyk 
A. Compensation for damage caused by offences as the way of 
protection of victims’ rights (on the example of ukraine): the 
economic and legal aspects // Journal of Legal, Ethical and 
Regulatory Issues. – 2019. – Issue 3. – Vol. 22. URL: 
https://www.abacademies.org/journals/journal-of-legal-ethical-
and-regulatory-issues-current-issue.html 
2. Yevtieieva D., Lapkin A., Maryniv V. Puberty vs age: on the 
issue of a warning sign of a victim of non-violent intercourse 
with a minor // Georgian Medical News. 2019. № 6 (291). Р. 
145-150. 

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

1. Лапкін А. В. Щодо наслідків неявки прокурора у судове 
засідання // Судова та слідча практика в Україні. – 2018. – 
Вип. 7. – С. 15-20. 
2. Лапкін А. В. Прокурор у спеціальному досудовому 
розслідуванні (in absentia) // Правові горизонти. – 2018. – 
Вип. 13 (26). – С. 107-111. 
3. Лапкін А., Наум М. Окремі аспекти взаємодії органів 
прокуратури із засобами масової інформації // Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - 
https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/ 
2019/4/okremi-aspekti-vzayemodiyi-organiv-prokuraturi-iz-
zasobami-masovoyi-informatsiyi/ 
4. Лапкін А., Бондарчук В. Місце прокуратури в системі 
органів державної влади України // Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - 
https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019 
/4/mistse-prokuraturi-v-sistemi-organiv-derzhavnoyi-vladi-
ukrayini/ 
5. Лапкін А., Сальніков М. Актуальні питання вимог до 
етичної поведінки працівників прокуратури // Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - 
https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/ 
2019/5/aktualni-pitannya-vimog-do-etichnoyi-povedinki-
pratsivnikiv-prokuraturi/ 

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: 
1. Женевський Центр демократичного контролю над 
збройними силами (DCAF). 
2. Консорціум оборонних академій та дослідницьких 
інституцій Програми НАТО «Партнерство заради миру» 
(Робоча група реформування сектору безпеки). 
3. Програма ЄС Еразмус+ по реформуванню магістерських 
програм для підготовки слідчих, суддів та прокурорів 
CRIMHUM. 
4. Міжнародна організація розвитку права (International 
Development Law Organization), експерт з питань 
антикорупційних реформ 

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. 

Не нагороджувався 

 
 
 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від  09 грудня 2019 р. 
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Додаток 1 
Перелік видів наукової роботи   

доцента кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 
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