
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 ЗА 2018 РІК 

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

права. 
3. Моделювання динаміки злочинності, 1,5 д.а. 
4. Моделювання динаміки злочинності 

 Опубліковано 3,7 друк.арк. 
 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
 

Статті: 
 

- Лукашевич С.Ю. Моделювання трендів злочинності/ С.Ю. Лукашевич// 
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична 
академія». — 2018. — № 3. — С. 103-111. — 0,7 д.а. 

 
- Лукашевич С.Ю. Програмування і планування заходів запобігання 

злочинності та корупції/ С.Ю. Лукашевич// Науковий вісник публічного та 
приватного права. — 2018. — Випуск 4. — Т. 1. — С. 133-136. — 0,5 д.а. 

 
- Лукашевич С.Ю. Моделювання запобігання злочинності як підстава 

управлінських рішень/ С.Ю. Лукашевич// Науковий вісник публічного та 
приватного права. — 2018. — Випуск 4. — Т. 2. — С. 101-105. — 0,5 д.а. 

 
 

Навчальний посібник: 
 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 
підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, 
М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. 
Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 2,0 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». 

 
9. Видавнича діяльність: 
 
 Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 
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№
 

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. 

Моделювання 
трендів 
злочинності 

Вісник Чернівецького 
факультету 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія». — 
2018. — № 3. — С. 103-
111. 

Збірник індексується в Index 
Copernicus International  Google 
Scholar; має повнотекстові 
мережеві версії в Інтернеті на 
платформах Національної 
бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика 
України»  

2. Лукашевич 
С.Ю. 

Програмування 
і планування 
заходів 
запобігання 
злочинності та 
корупції 

Науковий вісник 
публічного та приватного 
права. — 2018. — Випуск 
4. — Т. 1. — С. 133-136 

Збірник індексується в Index 
Copernicus International Google 
Scholar; має повнотекстові 
мережеві версії в Інтернеті на 
платформах Національної 
бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика 
України»  
  

3. Лукашевич 
С.Ю. 

Моделювання 
запобігання 
злочинності як 
підстава 
управлінських 
рішень 

Науковий вісник 
публічного та приватного 
права. — 2018. — Випуск 
4. — Т. 2. — С. 101-105 

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

даних: 

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Лукашевич Сергій Юрійович 4 
 
 
12. Виступав опонентом дисертаційних захистів за звітний період: 
 

- 23 лютого 2018 року виступив офіційним опонентом при захисті 
дисертації Турчиною Ольгою Сергіївною "Громадський вплив як один з 
основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених", подану у 
спеціалізовану вчену раду Д 64.700.03 в Харківському національному 
університеті внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і 
кримінологія; кримінально-виконавче право 

 
- 09 листопада 2018 року виступив офіційним опонентом при захисті 

дисертації Прижбило Олександром Віталійовичем "Імпульсивна злочинність: 
кримінологічні проблеми вивчення та запобігання", подану у спеціалізовану 
вчену раду Д 41.086.03 Національного університету «Одеська юридична 
академія»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право 
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13. Підготував відгуки на автореферати кандидатськіх дисертацій за 
спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право»: 
 

1. Бондарєвої Катерини Володимирівни «Злісна непокора вимогам 
адміністрації установи виконання покарань: кримінально-правова та кримінально-
виконавча характеристика», поданої  до спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 у 
Національній академії внутрішніх справ  (листопад 
2018 р.) 

2. Васіліна Євгена Миколайовича “Доведення банку до неплатоспроможності: 
соціальна обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину”, поданої до 
спеціалізованої вченої ради Д 08.727.04 Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ (листопад 2018 р.) 

3. Гричанюк Марини Володимирівни «Механізм протидії злочинності 
неповнолітніх», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (грудень 2018 р.) 

4. Махатадзе Карини Георгіївни “Залишення в небезпеці та ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані: кримінологічне 
дослідження”, поданої до спеціалізованої вченої ради  Д 41.086.03 Національного 
університету «Одеська юридична академія» (грудень 2018 р.) 

5. Ситнік Олени Миколаївни «Кримінологічна характеристика та запобігання 
втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність в Україні (ст. 304 КК України)», 
поданої до спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 в Харківському національному 
університеті внутрішніх справ (жовтень 2018 р.) 

6. Сказко Юлії Андріївни “Запобігання розбійним нападам на банківські 
установи та інкасаторів”, поданої до спеціалізованої вченої ради К 26.889.02 у ВНЗ 
«Національна академія управління» (березень 2018 р.) 
 

13.1.  Під науковим керівництвом Лукашевича С.Ю. 17 жовтня 2018 року 
у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослав Мудрого захищено дисертацію Бочаровою 
Кариною Анатолієвною «Запобігання злочинам, повʼязаним з вандалізмом», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» 

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

студентами самостійно  - тези 8/2 д.а. 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 4 від « 16 » листопада 2018 р.) 

 
доц. С.Ю. Лукашевич 


