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КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 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», 19,45 друк.арк 

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

Монографія, наукові 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 готував 

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

Доктринальна позиція щодо відповідності частини 8 
статті 11 проекту Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» № 10204 від 05.04.2019 положенням 
чинного законодавства України 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

Не працював 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України. 

1. Член Четвертої кадрової комісії з атестації прокурорів 
Генеральної прокуратури України. 
2. Член Другої кадрової комісії з добору прокурорів Офісу 
Генерального прокурора. 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

1) Узагальнення судової практики розгляду слідчими 
суддями скарг на повідомлення про підозру 

2) Узагальнення судової практики повернення 
прокурорам обвинувальних актів у підготовчому 
провадженні 

 



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

Підготовка аналітичних записок до Офісу Генерального 
прокурора – Акт впровадження Офісу Генерального 
прокурора 

6.3. Участь у розробці наукових  
висновків за зверненням 
суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України. 

Науково-правовий висновок щодо Конституційного подання 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо першочергових 
заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 
року №113-ІХ, поданого 50 народними депутатами України, 
на запит Конституційного Суду України 

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 відповідності Конституції 
України окремих положень Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 
19.09.2019 № 113-ІХ в частині додержання гарантій 
незалежності прокурорів через зміни у законодавчому 
регулюванні порядку та умов їх звільнення на запит 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

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. Круглий стіл «Повноваження прокурора щодо визначення 
меж судового розгляду», 22 листопада 2019 р., м. Київ.  
2. IX Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція, присвячена пам’яті Олега Михайловича 
Литвака «Протидія злочинності: теорія та практика», 25 
листопада 2019 р., м. Київ. 
3. Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної 
реформи в Україні», 6 груд. 2019 р., м. Харків.  
4. Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 
правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні», 
13 грудня 2019 р., м. Сєвєродонецьк. 
5. Круглий стіл «Проблеми застосування положень 
Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і 
практика», 18 грудня 2019 р., м. Київ. 
6. Міжнародна науково-практична конференція 
«Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів 
з прав людини», 20-21 лютого 2020 р., м. Львів. 
7. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Нормативно-правова модель досудового розслідування за 
чинним КПК: теоретичні і практичні проблеми та шляхи їх 
вирішення», 03 квітня 2020 р., м. Київ. 
8. Міжнародна науково‑практична конференція 
«Модернізація вітчизняної правової системи в умовах 
світової інтеграції», 27–28 травня 2020 р., 



м. Кропивницький. 
9. І Всеукраїнський науково-практичний семінар «Правова 
політика України: історія та сучасність», 8 жовтня 2020 
р., м. Житомир. 
10. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової 
діяльності працівників правоохоронних органів», 30 жовтня 
2020 р., м. Київ. 
11. IV Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», 16 жовтня 2020 р., м. Чернівці. 
12. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні питання криміналістики та судової 
експертизи», 19 листопада 2020 р., м. Київ. 
13. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Актуальні питання судової експертології, 
криміналістики та кримінального процесу», 19 листопада 
2020 р., м. Київ. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 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. 6-тє, змін. та 
допов. – Х. : Право, 2020. – 150 с. (12 д.а.) 
Наукові статті:  
1. Лапкін А. В. Щодо визначення мети, завдань та функцій 
прокуратури // Правові горизонти. 2019. Вип. 17 (30). С. 97-
101. (0,5 д.а.) 
2. Лапкін А. В. Концептуальнi проблеми пiдтримання 
публiчного обвинувачення в судi прокурором // Вісник 
Південного регіонального центру Національної академії 
правових наук України. 2019. № 21. С. 123-130. (0,5 д.а.) 
3. Лапкін А. Проблеми удосконалення конституційно-
правового статусу прокуратури України // Вісник 
прокуратури. 2019. № 12. С. 54-58. (0,5 д.а.) 
4. Lapkin A. V., Yevtieieva D. P., Karelin V. V. International 
standards for application of compulsory medical measures // 
Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2579-
2584. (0,75 д.а.) 
5. Лапкин А. В. Роль прокуратуры в противодействии 
преступности по законодательству Украины. 
Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 2. 
С. 327-337. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(2).327-337. 
(0,75 д.а.) 
6. Лапкін А. В. Проблеми підвищення якості підготовки 
фахівців у сфері кримінальної юстиції // Вісник Асоціації 
кримінального права України. – 2020. – № 1 (13). – С. 259-
269. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.204763 
(0,5 д.а.). 
7. Лапкін А. В. Питання здійснення прокуратурою 
досудового розслідування // Питання боротьби зі 
злочинністю. – 2020. – Вип. 39. – С. 79-84. (0,5 д.а.) 
Тези доповідей: 
1. Лапкін А. Визначення прокурором меж судового розгляду 
з точки зору теорії кримінального позову // Повноваження 
прокурора щодо визначення меж судового розгляду: 



матеріали круглого столу (22 листопада 2019 року). – Київ: 
Національна академія прокуратури України, 2019. – С. 64-
67. (0,25 д.а.) 
2. Лапкін А., Євтєєва Д. До питання про ознаку потерпілого 
від добровільних статевих зносин з неповнолітнім за 
кримінальним законодавством іноземних держав Протидія 
злочинності: теорія та практика: матеріали IX 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 
присвяченої пам’яті Олега Михайловича Литвака (25 
листопада 2019 року). Київ: Національна академія 
прокуратури України, 2019. С. 62-66. (0,25 д.а.) 
3. Лапкін А. Проблеми удосконалення конституційно-
правового статусу прокуратури України // Проблеми 
застосування положень Конституції України у діяльності 
прокуратури: теорія і практика: матеріали круглого столу 
(18 грудня 2019 року). Київ: Національна академія 
прокуратури України, 2019. С. 48-51. (0,25 д.а.) 
4. Лапкін А. В., Євтєєва Д. П., Карелін В. В. Міжнародні 
стандарти застосування примусових заходів медичного 
характеру // Конституційні засади медичної реформи в 
Україні : матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 
груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. С. 60-61. (0,25 д.а.) 
5. Лапкін А. В. Деякі аспекти визначення компетенції 
прокурора в організаційній структурі досудового 
розслідування // Доступ до правосуддя в контексті реформи 
децентралізації в Україні : матер. Загальнонаціонального 
юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). – 
Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. 
Дідоренка, 2020. С. 155-158. (0,25 д.а.). 
6. Лапкін А. В. Система кримінальної юстиції: структурно-
функціональна характеристика // Збірник статей за 
матеріалами першої міжнародної конференції 
«Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, 
прокурорів та слідчих в контексті європейських 
стандартів». Львів, 2020. С. 191-200. (0,25 д.а.) 
7. Лапкін А.В. Перспективи уніфікації інститутів 
звільнення особи від кримінальної відповідальності та 
інституту угод у кримінальному провадженні // Напрями 
реформування кримінальної юстиції в Україні: матеріали 
науково-практичного семінару (м. Львів, Львівський 
державний університет внутрішніх справ, 22 травня 2020 
р.) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх 
справ, 2020. С. 229-234. (0,25 д.а.) 
8. Лапкін А. В., Касянчук Ю. М. Проблеми захисту прав 
цивільного населення в умовах збройного конфлікту в 
Україні. Модернізація вітчизняної правової системи в 
умовах світової інтеграції : матеріали Міжнар. 
наук.‑практ. конф., м. Кропивницький, 27–28 травня 2020 р. 
/ за заг. ред. Б. Р. Стецюка. Київ : Національний центр 
«Мала академія наук України», 2020. С. 110-112. (0,25 д.а.) 
9. Лапкін А.В., Євтєєва Д.П. До питання обґрунтованості 
строків заборгованості зі сплати аліментів як чинника, що 
впливає на службу в органах прокуратури // Правова 
політика України: історія та сучасність: матеріали І 



Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. 
Житомир, 8 жовтня 2020 року). – Ж.: Житомирська 
політехніка, 2020. С. 27-30. (0,25 д.а.)  
 
Монографія: 
     Давиденко Леонід Михайлович / Велика українська 
юридична енциклопедія : 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. – с. 150-160 (0,1 
друк.арк.) 
     Дисциплінарна відповідальність прокурора  / Велика 
українська юридична енциклопедія : 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. – с. 169-171 (0,1 
друк.арк.) 
     Добір кадрів для органів прокуратури / Велика українська 
юридична енциклопедія : 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. – с. 182-185 (0,2 
друк.арк.) 
     Етика прокурора / Велика українська юридична 
енциклопедія : 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. – с.24--241  (0,1 друк.арк.) 
     Засади діяльності прокуратури / Велика українська 
юридична енциклопедія : 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. – с. 296-298 (0,2 
друк.арк.) 
     Міжнародні стандарти прокуратури / Велика українська 
юридична енциклопедія : 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. – с. 462-464 (0,1 
друк.арк.) 
     Правові засади функціонування прокуратури / Велика 
українська юридична енциклопедія : 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. – с.655-658 (0,2 
друк.арк.) 
     Статус прокурора / Велика українська юридична 



енциклопедія : 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. – с. 795-799 (0,2 друк.арк.) 

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

1. Lapkin A. V., Yevtieieva D. P., Karelin V. V. International 
standards for application of compulsory medical measures // 
Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2579-
2584.  
2. Лапкин А. В. Роль прокуратуры в противодействии 
преступности по законодательству Украины. 
Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 2. 
С. 327-337. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(2).327-337.  

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

1. Лапкін А. В. Щодо визначення мети, завдань та функцій 
прокуратури // Правові горизонти. 2019. Вип. 17 (30). С. 97-
101. 
2. Лапкін А. В. Концептуальнi проблеми пiдтримання 
публiчного обвинувачення в судi прокурором // Вісник 
Південного регіонального центру Національної академії 
правових наук України. 2019. № 21. С. 123-130. 
3. Лапкін А. В. Проблеми підвищення якості підготовки 
фахівців у сфері кримінальної юстиції // Вісник Асоціації 
кримінального права України. – 2020. – № 1 (13). – С. 259-
269. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.204763. 
4. Лапкін А. В. Питання здійснення прокуратурою 
досудового розслідування // Питання боротьби зі 
злочинністю. – 2020. – Вип. 39. – С. 79-84. 

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

1. Головний редактор науково-практичного журналу 
«Юрист України» 
2. Член редколегії електронного наукового видання «Вісник 
асоціації кримінального права України» 
3. Член редколегії фахового наукового видання «Вісник 
Луганського державного університету внутрішніх 
справімені Е. О. Дідоренка» 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

Не є 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

Дисертація Костенка Сергія Костянтиновича 
«Організаційно-правовий статус Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів»,  
подана на здобуття наукового ступеня  

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 
13. Підготовка відгуків на 

автореферати окремо 
докторські, окремо 
кандидатські 

Не готував 

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

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

1. Програма ЄС Еразмус+ по реформуванню 
магістерських програм для підготовки слідчих, суддів та 

прокурорів CRIMHUM. 
2. 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. 

1. Подяка Генерального прокурора. 
2. Подяка Служби безпеки України. 

 
 
 
Звіт склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 07 грудня 2020 р. 
 
                                                                                                   


