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1. Лукашевич Сергій Юрійович. 
2. Доцент, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права. 
3. Синергія об’єкту запобігання злочинності, 1,5 д.а. 
4. Синергія об’єкту запобігання злочинності, 1,5 д.а. 
4.1. Підрозділи монографії та дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук «СИНЕРГЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ» 
 
Опубліковано 5,14 друк.арк. 
 

Монографія: 
- Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний 

досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за заг. 
ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. - Х. : Право, 2017. - 284 с. (13,0/2,3 д.а.) 
 

Статті: 
- Лукашевич С.Ю. Історичні та гносеологічні засади визначення об’єкта 

запобігання злочинності / С.Ю. Лукашевич // Порівняльно-аналітичне право – 
електронне фахове наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». – 2017. - № 3. – С. 195-197. - Режим доступу: http:// 
pap.in.ua/3_2017/59.pdf. – 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Наукові підходи до визначення сутності об’єкта запобігання 
злочинності / С. Ю. Лукашевич // Форум права. - 2017. - № 3. - С. 109–113. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_20. – 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Системно-функціональне значення визначення об’єкта 
запобігання злочинності / С.Ю. Лукашевич // Вісник Кримінологічної асоціації України 
№ 3 (17) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : 
ХНУВС, 2017. – 0,5 д.а. 
 

Тези: 
- Лукашевич С.Ю. Принципи формування та реалізації антикорупційної політики / 

Світ без корупції: міф чи реальність?: Матеріали дискусійної панелі Першого Харк. 
міжнар. юрид. форуму "Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі" 
(Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). - Харків: Право, 2017. – 142. – С. 60-64. (0,2 д.а.) 
 

Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. 

; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 3. (17,9/1,14 
д.а.)   

6. Зв’язок з практикою: 
 6.1. Проведено кримінологічне дослідження злочинів при науковому 
керівництві аспіранткою Бочаровою К.А. за темою «Запобігання злочинам, 
пов’язаним з вандалізмом». 
 

8. Участь у конференціях, семінарах та ін.: 
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№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 3-6 жовтня 2017 р., Перший Харківський міжнародний  юридичний 

форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  
НАПрН України, USAID, ОБСЕ, м. Харків 

тези 

 
9. Видавнича діяльність  
9.1. Монографія: 
- Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та 

міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С.Ю. 
Лукашевич та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. - Х. : Право, 2017. 
- 284 с. (13,0/2,3 д.а.) 

 
9.3. Навчальний посібник: 

- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. 
; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 3. (17,9/1,14 
д.а.)   
 

9.4. Список статей у наукових виданнях: 
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. 

Історичні та 
гносеологічні 
засади визначення 
об’єкта запобігання 
злочинності  

Порівняльно-
аналітичне право – 
електронне фахове 
наукове видання 
юридичного 
факультету ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний 
університет». – 
2017. - № 3. – С. 
195-197. - Режим 
доступу: http:// 
pap.in.ua/3_2017/59.
pdf.  

Index Copernicus 
International  
 
Google Scholar 

2.  Лукашевич 
С.Ю. 

Наукові підходи до 
визначення 
сутності об’єкта 
запобігання 
злочинності   

Форум права. - 
2017. - № 3. - С. 
109–113. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/U

Index Copernicus 
International  
 
Scientific Indexing 
Services 
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JRN/FP_index.htm_
2017_3_20. 

 
InfoBase Index 
 
Google Scholar 

3. Лукашевич 
С.Ю. 

Системно-
функціональне 
значення 
визначення об’єкта 
запобігання 
злочинності 

Вісник 
Кримінологічної 
асоціації України 
№ 3 (17) : збірник 
наукових праць 
[редкол. О. М. 
Бандурка (голов. 
ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 
2017. 

Бібліометрика 
української науки 
(проект 
Національної 
бібліотеки України 
імені В. І. 
Вернадського) 
 
Google Scholar 

 
9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Лукашевич Сергій Юрійович 4 
 

9.6. Загальна кількість друкованої 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 
5 1/2,3 3/1,5 1/0,2 - 1/ 1,14 - - 5,14 

 
13. Підготовка відгуку на автореферат дисертації Кірієнка Вячеслава 

Олександровича “Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання 
доведенню особи до самогубства або до замаху на самогубство”, поданої до 
спеціалізованої вченої ради Д64.700.03 на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право (жовтень 2017 р.) 
 

13.2.  Науковий керівник: 
- аспірантки Бочарової К.А., 3-й рік навчання, «Запобігання злочинам, 

пов’язаним з вандалізмом», 8 публікацій, 60% виконання дисертації; 
- здобувача Павлішин К.О., 5-й рік навчання, «Запобігання крадіжкам, що 

вчиняються  неповнолітніми», 10 публікацій, 100% виконання дисертації. 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

студентами самостійно  - 10/ 2,0 д.а. 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від « 29 » листопада 2017 р.) 

 
доц. С.Ю. Лукашевич 


