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2. Доцент, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
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3. Теоретичні засади застосування синергетичної парадигми в кримінології, 1,5 

д.а. 
4. Теоретичні засади застосування синергетичної парадигми в кримінології, 1,5 

д.а. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: Підрозділи монографії та дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «СИНЕРГЕТИЧНА 
ТЕОРІЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ» 

Опубліковано 1,5 д.а. 
 
Статті: 

- Лукашевич С. Ю. Поняття «порядок» у поліцейській діяльності / С. Ю. 
Лукашевич, К. А. Бочарова, В. О. Лобеко // Форум права. – 2016. – № 2. – С. 109–
113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_2_18.pdf 0,7 д.а./ 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки/ С.Ю. 
Лукашевич, К.А. Бочарова, А.С. Кападзе// Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. - № 3, Т. 2. – С.76-79. 
– Режим доступу:  http://www.lj.kherson.ua/2016/ pravo03/part_2/19.pdf  0,5 д.а./ 0,3 
д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної 
поведінки/ С.Ю. Лукашевич, К.А. Бочарова, М.А. Бурба// Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 28.  – С. 26 – 32.  – Режим доступу:  
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/lukashevych_ 
bocharova_burba_28.pdf 0,6 д.а./ 0,4 д.а. 

Тези: 
- Лукашевич С.Ю. Пізнавальний потенціал синергетичної парадигми в 

кримінології// // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: 
матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та 
кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. 
Головкіна. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 167-169 (0,3 д.а.) 

 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень: 

- завершено кримінологічне дослідження щодо запобігання крадіжкам, 
вчиненим неповнолітніми; 

- підготовка та проведення кримінологічного дослідження злочинів, пов’язаних 
з вандалізмом, та заходів запобігання їм. 
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7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 
 7.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи: 
 

- Закінчення аналізу результатів кримінологічного дослідження при науковому 
керівництві здобувачем Павлишин К.О. при написанні дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою  «Запобігання крадіжкам, 
що вчиняються неповнолітніми»; 

- Кримінологічне дослідження злочинів, пов’язаних з вандалізмом при 
науковому керівництві аспіранткою Бочаровою К.А. при написанні дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Запобігання 
злочинам, пов’язаним з вандалізмом». 
 
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
        8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Дата, повна назва конференції, установа проведення, місто та 
країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 09 грудня 2016 року, міжнародна наукова конференція «СУЧАСНА 

КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», присвячена 50-
річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна 

тези 

 
      
9. Видавнича діяльність: 

 
9.4. Три статті у наукових виданнях: 
з них : 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних -3/1,2 д.а. 

1. Поняття «порядок» у поліцейській діяльності / С. Ю. Лукашевич, К. А. Бочарова, В. О. Лобеко // Форум 
права. – 2016. – № 2. – С. 109–113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_2_18.pdf 

2. Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки/ С.Ю. Лукашевич, К.А. Бочарова, А.С. Кападзе// 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. - № 3, Т. 2. – С.76-79. – 
Режим доступу:  http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo03/part_2/19.pdf 

3. Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної поведінки/ С.Ю. Лукашевич, К.А. Бочарова, 
М.А. Бурба// Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 28.  – С. 26 – 32.  – Режим доступу:  
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/lukashevych_bocharova_burba_28.pdf 

 
9.4.5.  з міжнародними індексами цитування (одиниць/друк. арк.). Вказати публікації, 

з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index 
Copernicus та інш. 

 
№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 

даних (якщо 
входить) 

1. Лукашевич С. Ю. 
(у співавт.) 

Поняття «порядок» у 
поліцейській діяльності 

Україна 
Форум права. – 2016. – 
№ 2. – С. 109–113 
 
 

Index Copernicus 
International  
Scientific Indexing 
Services 
InfoBase Index 
Google Scholar 
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2. Лукашевич С. Ю. 

(у співавт.) 
Сучасні теорії 
індивідуальної 
злочинної поведінки 

Україна 
Науковий вісник 
Херсонського держав-
ного університету. 
Серія «Юридичні 
науки». – 2016. - № 3, 
Т. 2. – С.76-79. 

Index Copernicus 
International  
Google Scholar 

3. Лукашевич С. Ю. 
(у співавт.) 

Психофізичні та 
генетичні теорії 
індивідуальної 
злочинної поведінки 

Україна 
ВНЗ «Університет 
сучасних знань» 
Журнал східноєвро-
пейського права.– 2016. 
– № 28.  – С. 26 – 32.   

Index Copernicus 
International  
Google Scholar 

 
9.5. Загальна кількість друкованої наукової продукції : 
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
4 
 

-  
3/ 1,2 

 
1/ 0,3 

- - - -  
1,5 д.а. 

 
13.2.  Наукове керівництво аспірантами і здобувачами: 
- аспірантка Бочарова К.А., 2-й рік навчання, «Запобігання злочинам, пов’язаним з 

вандалізмом», 6 статей, 30% 
- здобувач Павлішин К.О., 5-й рік навчання, «Запобігання крадіжкам, що 

вчиняються  неповнолітніми», 5 статей, 100% 
- здобувач Гришутіна В.О., 2-й рік навчання 
 

17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом студентами 

самостійно - 11/ 1,8 д.а. 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5   від «21 » листопада 2016 р.) 
    

доц. С.Ю. Лукашевич  
 


