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ЛАПКІН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого.
У 2011 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук на тему «Організаційно-правові основи діяльності прокурора із
забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві України».
У 2008 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені
Ярослава Мудрого. У 2008-2011 роках навчався в аспірантурі. Брав участь у роботі і
нагороджувався за кращі доповіді на міжнародних конференціях, що проводилися як в
Україні, так і за її межами, зокрема на базі Білоруського державного університету,
Московського державного університету, Московської державної юридичної академії, СанктПетербузького державного університету, Саратовської державної юридичної академії,
Казанського державного університету, Волзького державного університету.
Переможець конкурсу наукових робіт молодих учених з нагоди 20-річчя Національної
академії правових наук України. Отримував стипендію Фонду В. Пінчука, стипендії
Генеральної прокуратури України. Чотириразово ставав стипендіатом Харківського Фонду
підтримки молодих обдарувань, нагороджений стипендією пам’яті Є.П. Кушнарьова у 2012
році.
Відзнаки:
Подяка Міністра освіти і науки України за відмінне навчання, значні успіхи в науководослідній роботі і громадському житті.
Подяка Харківської міської ради за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок
у розвиток науки і освіти Харківського регіону, високий професіоналізм, активну громадську
діяльність та з нагоди Дня науки.
Подяка Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за
підготовку науково-практичного коментаря до Закону України «Про прокуратуру» та з
нагоди святкування Дня прокуратури.
Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за сумлінне
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та компетентність, ініціативність
та ефективність в роботі, а також за авторство науково-практичного коментаря до Закону
України «Про прокуратуру».

Подяка прокурора Харківської області за активну співпрацю з органами прокуратури в
галузі права та з нагоди Дня працівників прокуратури.
Є членом Національної Спілки журналістів України з 2007 року.
Наукові інтереси: проблеми організації і функціонування прокуратури; судове право;
кримінальний процес.
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