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ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Лапкін Андрій Васильович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, доцент, 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», 87,5 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 

1. Науково-правовий висновок щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення добору та підготовки прокурорів». 
2. Науково-правовий висновок щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення правових засад діяльності Державного бюро 
розслідувань» (реєстр. № 5305 від 26.03.2021), поданий 
народним депутатом України Яцик Ю.Г. та іншими 
народними депутатами 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. 

Не працював 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень Не проводив 



практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

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

Аналітичні записки до Офісу Генерального прокурора з 
питань атестації та добору прокурорів 

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

Науково-правовий висновок щодо конституційної скарги 
Болотнікової Антоніни Петрівни щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень абзацу 
шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, 
статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 
2011 року № 3668-VI на звернення судді-доповідача 
Конституційного Суду України І.М. Завгородньої. 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

Прочитані лекції на тему «Проблеми спеціального 
досудового провадження та спеціального судового 
розгляду»; «Проблеми спеціального досудового провадження 
та спеціального судового розгляду»; Проблемні питання 
підслідності та підсудності у практиці Вищого 
антикорупційного суду України»; «Питання доказів і 
доказування у кримінальних провадженнях, підсудних ВАКС» 
для суддів Вищого антикорупційного суду України 

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

1. Науково-правовий висновок щодо можливості поновлення 
звільнених в процесі атестації прокурорів на посадах у 
реформованій системі прокуратури на звернення Голови 
підкомітету з питань діяльності органів прокуратури 
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 
діяльності В. Неклюдова. 
2. Відповідь на запит Баганця О. В. про надання публічної 
інформації щодо функцій прокуратури. 
3. Науково-правовий висновок щодо дії абзацу 6 частини 15 
статті 86 Закону України «Про прокуратуру» на звернення 
Чорнія Євгена Васильовича. 

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. І Міжнародна науково-практична конференція 
«Українське військо: сучасність та історична 
ретроспектива», 27 листопада 2020 р., м. Київ. 
2. ІV  Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 
криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», 26 
лютого 2021 р., м. Хмельницький. 
3. Міжвідомчий науково-практичний круглий стіл 
«Реформування кримінального законодавства крізь призму 
історичного надбання», 18 березня 2021 р., м. Київ. 
4. Науково-практична конференція, присвячена пам’яті 
члена Правління Кримінологічної асоціації України, 
професора Тетяни Андріївни Денисової «Злочинність і 



протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації», 
16 квітня 2021 р., м. Харків. 
5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
питання теорії та практики в галузі права, освіти, 
соціальних та поведінкових наук – 2021», 22–23 квітня 2021 
р., м. Чернігів. 
6. Міжнародна науково-практична конференція «Донецький 
юридичний інститут МВС України: освітні традиції, 
перевірені часом», 28 квітня 2021 р., м. Маріуполь. 
7. Круглий стіл «Кримінальна юстиція в Україні: реалії та 
перспективи», 11 червня 2021 р., м. Львів. 
8. Перша літня школа в рамках проекту Еразмус+ 
«Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, 
прокурорів та слідчих», 26-30 вересня 2021 р., м. Одеса. 
9. Міжнародний круглий стіл «Сучасне право: міжнародний 
вимір і національний досвід», 25 жовтня 2021 р., м. Київ. 
10.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми кримінального процесу та криміналістики», 29 
жовтня 2021 р., м. Харків.  
11. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»,  
29 жовтня 2021 р., м. Чернівці. 
12. ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Становлення та перспективи розвитку державної 
системи захисту критичної інфраструктури в Україні», 28-
30 жовтня 2021 р., м. Яремче (Івано-Франківська область). 
13. Міжнародна науково-практична конференція 
«Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, 
перспективи», 05 листопада 2021 р., м. Чернігів.. 
14. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Участь правоохоронних органів та військових формувань 
держави у забезпеченні безпеки України», 18 листопада 
2021 р., м. Харків 
15. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
проблеми правового, економічного та соціального розвитку 
держави», 19 листопада 2021 р., м. Харків. 
16. Міжвідомча науково-практична конференція «Інновації в 
криміналістиці та судовій експертизі», 25 листопада 2021 
р., м. Київ. 
17. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
забезпечення національної безпеки держави», 25 листопада 
2021 р., м. Харків.  
18. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні аспекти психологічного забезпечення 
професійної діяльності сил безпеки та оборони України»,  29 
листопада 2021 р., м. Харків. 
19. Міжнародна науково-практична конференція «Медіація 
як спосіб вирішення приватно- та публічно-правових 
спорів», 30 листопада 2021 р., м. Дніпро. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. 

Монографія:  
1. Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: 
теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми : 
монографія / А. В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с. 
(81,5 д.а.) 



робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Наукові статті:  
1. Лапкін А., Боднарук Т. Основні напрями реформування 
інституту прокуратури на сучасному етапі // 
Підприємництво, господарство і право. 2020. № 12. С. 290-
294. (0,5 д.а.) 
2.  Lapkin A. V., Yevtieieva D. P., Karelin V. V. East slavic 
surrogate motherhood: state of legal regulation and risk of 
human rights violation // Wiadomości Lekarskie. 2020. Vol. 
LXXIII. Issue 12. Part 2. P. 2882-2889. (0,5 д.а.) 
3. Лапкін А.В. Принцип дискреційності кримінального 
переслідування. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. 
Соціологія. Право. 2020. Вип. 3 (47). С. 91-95. (0,5 д.а.) 
Тези доповідей: 
1. Лапкін А. В. Щодо створення судово-прокурорських 
округів в умовах децентралізації // Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали 
ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 
р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. 
секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. С. 145-
148. (0,25 д.а.) 
2. Лапкін А. В. Внутрішнє переконання прокурора як основа 
реалізації його повноважень // Актуальні проблеми 
психологічного забезпечення службової діяльності 
працівників правоохоронних органів: зб. тез Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Київ, 30 жовтня 2020 р.). Київ : ДНДІ МВС 
України, 2020. С. 41-43. (0,25 д.а.) 
3. Лапкін А. В. Здійснення прокурором процесуального 
менеджменту досудовим розслідуванням // Актуальні 
питання криміналістики та судової експертизи [Текст] : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 листоп. 2020 
р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський 
та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 244-248. 
(0,25 д.а.) 
4. Лапкін А. В. Діяльність прокурора у зупиненому 
досудовому розслідуванні // Актуальні питання судової 
експертології, криміналістики та кримінального процесу : 
матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 
листопада 2020 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; 
уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. 
Юдіна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 317-320. (0,25 
д.а.) 
5. Лапкін А. В. Генезис системи військової юстиції в 
Україні. Українське військо: сучасність та історична 
ретроспектива : Збірник матеріалів І Міжнародної науково-
практичної конференції 27 листопада 2020 р. К. : НУОУ, 
2020. С. 133-134. (0,25 д.а.) 
6. Лапкін А. До питання про письмове провадження з 
перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві. 
Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 
криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : 
тези ІV  Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький  : Вид-
во НАДПСУ, 2021. С. 442-445. (0,25 д.а.) 
7. Лапкін А.В. Доцільність упровадження інституту 



кримінальних проступків. Реформування кримінального 
законодавства крізь призму історичного надбання: 
матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 
берез. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 
Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 
132-135. (0,25 д.а.) 
8. Лапкін А.В. Місце прокуратури серед суб'єктів системи 
кримінальної юстиції. Злочинність і протидія їй в умовах 
сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-
практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління 
Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни 
Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. 
України. Харків : ХНУВС, 2021. С. 318-320. (0,25 д.а.) 
9. Лапкін А.В. Забезпечення прокурором прав свідків у 
кримінальному провадженні. Актуальні питання теорії та 
практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових 
наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. 
Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; 
Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: 
Академія ДПтС, 2021. С. 159-163. (0,25 д.а.) 
10. Лапкін А.В. Щодо стажу роботи у галузі права як 
вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Донецький 
юридичний інститут МВС України: освітні традиції, 
перевірені часом: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Маріуполь, 28 квітня 2021 року). 
Донецький юридичний інститут МВС України. К.: ТОВ 
«Компанія ВАІТЕ», 2021. С. 221-225. (0,25 д.а.). 
11. Лапкін А.В. Щодо своєчасності повідомлення про підозру 
у кримінальному провадженні. Кримінальна юстиція в 
Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу 
(м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 2021. С. 230-235. (0,25 д.а.). 
12. Лапкін А.В. Організація діяльності прокурора на 
початковому етапі досудового розслідування. Актуальні 
проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези 
доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 
р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. ; 
Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. С. 222-
224. (0,25 д.а.). 
13. Лапкін А.В. Прокурор як помічник судді у судовому 
кримінальному провадженні. Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: 
О.В. Щербанюк та ін. - Чернівці: 2021. С. 156-159. (0,25 
д.а.). 
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