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ПАМ'ЯТІ ПЕТРА  ІВАНОВИЧА  ЛАПЕЧУКА

Пішов із життя науковий співробітник Науково-дослідного інсти-
туту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України Лапечук Петро Іванович

Лапечук Петро Іванович, канд. с/г наук, 
старший науковий співробітник. В Інституті 
працював з 1 лютого 2001 року. З 2016 року 
керував Центром законопроектної роботи в 
Інституті.

Постійно працював над такими завдан-
нями:

– методологічне дослідження проблем 
охорони довкілля;

– аналіз законодавчої бази щодо охорони 
довкілля в сучасних умовах;

– екологічні проблеми підприємниць-
кої діяльності в системі агропромислового 
комплексу;

– проблеми вдосконалення правового 
регулювання охорони довкілля, у тому числі 
за допомогою економічних важелів, еколо-
гічного аудиту, страхування тощо.

За час роботи в Інституті П.І. Лапечук 
опублікував більше 50 наукових статей, 
опрацював більше 200 законопроектів (наді-

слав до Верховної Ради України науково-правові висновки щодо них), надавав допомогу Вер-
ховному Суду України та Конституційному Суду України з питань застосування земельного й 
екологічного законодавства, брав участь у розробленні проекту Екологічного кодексу України. 
Зокрема, вагомим внеском у науку та практику є такі його напрацювання:

1) укладення чотиритомного видання «Екологічне законодавство України» (у співав-
торстві);

2) проведення постійних семінарів на тему «Методологічні та методичні вимоги до опра-
цювання законопроектів»;

3) підготовка «Методичних вказівок щодо вибору та попередньої оцінки природоохорон-
них заходів для фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного серед-
овища»;

4) монографія «Актуальні питання договірних відносин у сфері використання земельних 
ресурсів» (у співавторстві);

5) розділ «Здійснення та захист цивільних прав громадян на водокористування» в моно-
графії «Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин»;

6) «Науково-практичний коментар статей 373, 374 Цивільного кодексу України та статей 
83, 84 Земельного кодексу України щодо права власності на землю держави та органів місце-
вого самоврядування» (у співавторстві);

7) розділ «Особливості правового регулювання охорони та захисту майнових прав в сфері 
охорони довкілля в Україні та ЄС (з додатками у вигляді таблиць)» у монографії «Механізми 
забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті кон-
цепції сталого розвитку» (у співавторстві);

8) розділ «Правові аспекти приведення у відповідність до вимог ЄС системи технічного 
регулювання у сфері господарської діяльності в Україні» у монографії «Забезпечення міжна-
родної приватноправової інтеграційної стратегії України» (у співавторстві).

П.І. Лапечук тривалий час викладав в Інституті післядипломної освіти Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка та в Академії муніципального управління. Був 
членом Вченої ради Інституту законодавчих передбачень та правових експертиз.


