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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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1. Лукашевич Сергій Юрійович.
2. Доцент, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права.
3. Форми та методи впливу на об’єкт запобігання злочинності, 1,5 д.а.
4. Форми та методи впливу на об’єкт запобігання злочинності

 Опубліковано 2,07 друк.арк.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Стаття:

- Лукашевич С.Ю. Сутність обєкта запобігання злочинності/ С.Ю. Лукашевич/ S.Y.
Lukashevych//  Středoevropský  věstník  pro  vědu  a  výzkum.  PRÁVNÍ  VĚDY.  —  Praha:
Publishing house Education and Science — 2019. — 2(54).— Р. 89-96 (0,5 д.а.)

Тези:
- Лукашевич С.Ю. Визначення обєкта запобігання злочинності// Найновите научни

постижения-2019/  Материали  за  ХV  международна  научна  практична  конференція,
София, 15-22 март 2019. — Volume 3. — Закон. Икономики. Публичната администрация.
Философия. — София, «Бял ГРАД-БГ ОДД». — 2019 — С. 73-78 (0,44 д.а.)

-  Лукашевич  С.Ю.  Про  поняття  порядку  з  точки  зору  суспільної  безпеки:
Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики  ефективного  реагування  :  матеріали
панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес.
2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій,  Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. –
Харків : Право, 2019. – 172 с.  С. 78-82 (0,22 д.а.)

- Лукашевич С.Ю. Засади програмування і планування заходів запобігання корупції
: Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку
суду : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків) / МВС України,
Харків.  нац.  ун-т  внутр.  справ  ;  Кримінол.  асоц.  України  ;  Громад.  спілка  «Центр
запобігання  та  протидії  корупції»  ;  Громад.  рада  при  Мін-ві  внутр.  справ  України.  –
Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с./ С.100-102. (0,2 д.а.)

- Лукашевич С.Ю. Евристичний потенціал синергетичної парадигми в методології
кримінологічних досліджень : Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Сучасні
кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,  перспективи»,  Державний  науково-
дослідний  інститут  МВС  України  (14  листопада  2019  р.,  м.  Київ,)  –  прийнято  орг.
комітетом заходу (0,2 д.а.)

-  Лукашевич  С.Ю.  Синергетичні  підвалини  теорії  запобігання  злочинності  :  ІІ
Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Теоретичні  питання  юриспруденції  і
проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (10 грудня 2019 р., м. Харків) (0,2
д.а.)



Підручник:

- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков
та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/0,31 д.а)

       За науковою редакцією С.Ю. Лукашевича опубліковано монографію :

- Запобігання  злочинів,  пов’язаних  з  вандалізмом  :  монографія  /  
К.А. Бочарова ; за заг. ред. С. Ю. Лукашевича . – Харків : Право, 2019. – 216 с.
(12,55 д.а.).

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми.
Виконані  публікації  відповідають  основним  напрямам  цільової  комплексної
програми  «Теоретичні  і  прикладні  проблеми  запобігання  злочинності  та
реформування  Державної  кримінально-виконавчої  служби»  (номер  державної
реєстрації 0111U000958).

4.4.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Викладені  в  науковій  статті
положення  є  самостійним  дослідженням,  яке  містить  окремі  нові  положення  і
здобутки в сфері визначення та сутності обʼєкта запобігання злочинності, форм і
методів  впливу  на  нього  з  метою  зменшення  його  криміногенності,  а  також
застосування синергетичної парадигми в якості методологічної платформи як для
дослідження злочинності і окремих її видів, так і для вивчення обʼєкту запобігання
злочинності.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків)  проектів законів та
інших нормативно-правових актів:

- На запит від 12 березня 2019 р. № 04-18/3-449 надано висновок щодо
поданого народним депутатом України Дмитренком О.  М. проекту Закону
України  «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
удосконалення системи запобігання злочинам серед засуджених в установах
виконання покарань»  (реєстр. № 10083 від 26.02.2019р.) (у співавт. з Б.М.
Головкіним і М.Ю. Валуйською).

    8.2. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та
місце проведення, спочатку виділити міжнародні).

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. Найновите  научни  постижения-2019,  ХV  международна  научна

практична конференція, София, 15-22 марта 2019.
тези

2. Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики  ефективного
реагування :  Панельна дискусія  ІІІ  Харків.  міжнар.  юридичного

тези

2



форуму, м. Харків, 26 вересня 2019 р.
3. Особливості  застосування  антикорупційного  законодавства:  від

розслідування  до вироку  суду  :  Міжнародна  науково-практична
конференція, м. Харків, 17 жовтня 2019 р.

тези

Всеукраїнські
4. ІІ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Теоретичні

питання  юриспруденції  і  проблеми  правозастосування:  виклики
ХХІ століття», м. Харків, 10 грудня 2019 р.

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
5. Міжнародний  науково-практичний  круглий  стіл  «Сучасні

кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,  перспективи»,
Державний науково-дослідний інститут МВС України, м. Київ, 14
листопада 2019 р.

тези

     8.3. Участь у зарубіжних конференціях:

- Найновите  научни  постижения-2019,  ХV  международна  научна
практична конференція, София, 15-22 марта 2019.

9. Видавнича діяльність:

 Публікації,  з  зазначенням вихідних даних,  у інших наукометричних
базах даних.

№
 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.

Сутність  обєкта
запобігання
злочинності 

Středoevropský věstník pro
vědu  a  výzkum.  PRÁVNÍ
VĚDY.  —  Praha:
Publishing house Education
and  Science  —  2019.  —
2(54).— Р. 89-96.

ISSN 2336-3630

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 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

7 - 1/ 0,5 5/ 1,26 - 1/0,31 - - 2,07
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13.  Підготував  відгук  на  автореферат  кандидатської  дисертації  за
спеціальністю 12.00.08 - «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право»:

-  Сокуренка  Віталія  Валерійовича  “Кримінологічна  характеристика  та
протидія  злочинності  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту”,  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» (вересень 2019 р.)

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

студентами самостійно:
Реформування кримінально-виконавчої системи України: шлях до викорінення

тортур//  Матеріали  круглого  столу  для  студентів,  молодих  вчених  та
правозахисників (м. Харків, 24 квітня 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – 210 с. :

1. Мартюк  К.О.,  студентка  1  курсу  магістратури,  2  групи  Слідчо-
криміналістичного  інституту  НЮУ  Ярослава  Мудрого  КРИМІНОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗЛОЧИНІВ,  ЩО  ВЧИНЯЮТЬСЯ  ПЕРСОНАЛОМ
УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ С. 103-105.

2. Помазна  П.С.,  студентка  1  курсу  магістратури,  1  групи  Слідчо-
криміналістичного  інституту  НЮУ  Ярослава  Мудрого  ПРАВОВА  ПРИРОДА
АДМІНІСТРАТИВНОГО  НАГЛЯДУ  ЗА  ОСОБАМИ  ЗВІЛЬНЕНИМИ  З  МІСЦЬ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ С. 141-144.

3. Силенок  К.П.,  студентка  1  курсу  магістратури,  2  групи  Слідчо-
криміналістичного  інституту  імені  Ярослава  Мудрого  ЗАПОБІГАННЯ
ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОМУ РЕЦИДИВУ НЕПОВНОЛІТНІХ С. 155-157.

4. Шевченко  Н.  С.,  студентка  1  курсу  магістратури,  1  групи  Слідчо-
криміналістичного  інституту  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого  ВПЛИВ
КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ПАНУЮЧУ КУЛЬТУРУ С. 193-195.

17.4. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму
«Транспортні  технології  (за  видами  транспорту)»,  транспортне  право
(Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла  Остроградського,
27.03.2019р.)  отримала  диплом  ІІІ  ступеня  Савічева  Марія  Олександрівна
студентка  5  курсу,  1  групи  Слідчо-криміналістичного  інституту.  За  підписом
голови галузевої конкурсної комісії В.В. Никифорова.  

Лукашевичу  С.Ю.  оголошена  подяка,  як  науковому  керівнику  переможця
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з  напряму «Транспортні
технології  (за  видами  транспорту)»,  транспортне  право  (Кременчуцький
національний  університет  імені  Михайла  Остроградського,  27.03.2019р.).  За
підписом голови галузевої конкурсної комісії В.В. Никифорова. 

4



Додаток №1

№ з/п Назва виду роботи Норма часу

2

1. Лукашевич  С.Ю.  Сутність  обʼєкта  запобігання  злочинності/
С.Ю. Лукашевич/ S.Y. Lukashevych// Středoevropský věstník pro vědu a
výzkum.  PRÁVNÍ  VĚDY.  —  Praha:  Publishing  house  Education  and
Science — 2019. — 2(54).— Р. 89-96.

120 годин/ 
0,5

друк.арк.

8

1. Бочарова К.А. Запобігання злочинам, повʼязаним з вандалізмом:
монографія / К.А. Бочарова; за заг. ред. С.Ю. Лукашевича. — Харків:
Право, 2019. — 216 с.

376,5
годин/ 
12,55

друк.арк.

13

1. Лукашевич С.Ю. Визначення обʼєкта запобігання злочинності//
Найновите научни постижения-2019/ Материали за ХV международна
научна практична конференція, София, 15-22 март 2019. — Volume 3. —
Закон. Икономики. Публичната администрация. Философия. — София,
«Бял ГРАД-БГ ОДД». — 2019 — С. 73-78.

30 годин

15

1. Лукашевич С.Ю. Про поняття порядку з точки зору суспільної
безпеки: Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного
реагування  :  матеріали  панельної  дискусії  ІІІ  Харків.  міжнар.
юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес.  2019 р. / редкол.: В.
Я.  Тацій,  Ю.  Г.  Барабаш,  Б.  М.  Головкін,  О.  В.  Таволжанський.  –
Харків : Право, 2019. – 172 с.

2. Лукашевич  С.Ю.  Засади  програмування  і  планування  заходів
запобігання  корупції  :  Особливості  застосування  антикорупційного
законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. міжнар.
наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків.
нац.  ун-т  внутр.  справ  ;  Кримінол.  асоц.  України  ;  Громад.  спілка
«Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при М-ві внутр.
справ України. – Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с./ С.100-102.

3. Лукашевич  С.Ю.  Евристичний  потенціал  синергетичної
парадигми  в  методології  кримінологічних досліджень :  Міжнародний
науково-практичний круглий стіл «Сучасні кримінологічні дослідження:
методи, напрями, перспективи», який буде проведено 14 листопада 2019
року в Державним науково-дослідним інститутом МВС України (м.Київ,
вул. Довнар-Запольського, 8)

4. Лукашевич  С.Ю.  Синергетичні  підвалини  теорії  запобігання
злочинності  :  ІІ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Теоретичні  питання  юриспруденції  і  проблеми  правозастосування:
виклики ХХІ століття» (10 грудня 2019 р., м. Харків)

80 годин

16

1. Відгук  на  автореферат  дисертації  Сокуренка  В.В.
“Кримінологічна  характеристика  та  протидія  злочинності  у  сфері
фізичної  культури і  спорту”,  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»

7,5 годин/
0,25

друк.арк

17   1. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму
«Транспортні  технології  (за  видами  транспорту)»,  транспортне  право
(Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла
Остроградського,  27.03.2019р.)  отримала  диплом ІІІ  ступеня  Савічева
Марія  Олександрівна  студентка  5  курсу,  1  групи  Слідчо-
криміналістичного інституту. За підписом голови галузевої конкурсної
комісії В.В. Никифорова
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3. Тез доповідей на конференцію:
 «Реформування  кримінально-виконавчої  системи  України:  шлях  до
викоренення  тортур»  //  Матеріали  круглого  столу  для  студентів,  молодих
вчених та правозахисників  (м. Харків, 24 квітня 2019 р.):

1. Мартюк  К.О.,  студентка  1  курсу  магістратури,  2  групи  Слідчо-
криміналістичного  інституту  НЮУ  Ярослава  Мудрого  КРИМІНОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗЛОЧИНІВ,  ЩО  ВЧИНЯЮТЬСЯ  ПЕРСОНАЛОМ
УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ С. 103-105.

2. Помазна  П.С.,  студентка  1  курсу  магістратури,  1  групи  Слідчо-
криміналістичного інституту НЮУ Ярослава Мудрого ПРАВОВА ПРИРОДА
АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ С. 141-144.

3. Силенок  К.П.,  студентка  1  курсу  магістратури,  2  групи  Слідчо-
криміналістичного  інституту  імені  Ярослава  Мудрого  ЗАПОБІГАННЯ
ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОМУ РЕЦИДИВУ НЕПОВНОЛІТНІХ С. 155-157.

4. Шевченко  Н.  С.,  студентка  1  курсу  магістратури,  1  групи Слідчо-
криміналістичного  інституту  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого  ВПЛИВ
КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ПАНУЮЧУ КУЛЬТУРУ С. 193-195.

         XIX Всеукраїнська наукова конференція з кримінології для студентів,
аспірантів  та  молодих  вчених  «Протидія  організованій  злочинності  і
корупції», 02 грудня 2019 р., м. Харків, Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого:

5. Панченко  К.  Д.,  студентка  1  курсу  2  групи  Інституту  підготовки
юридичних  кадрів  для  Служби  безпеки  України  НЮУ  імені  Ярослава
Мудрого  СЛУЖБА  БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ  ЯК  СУБ’ЄКТ   ЗАПОБІГАННЯ
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ С. 144-146.
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- На запит від 12 березня 2019 р. № 04-18/3-449 надано висновок щодо
поданого  народним  депутатом  України  Дмитренком  О.  М.  проекту
Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  щодо  удосконалення  системи  запобігання  злочинам  серед
засуджених  в  установах  виконання  покарань»   (реєстр.  
№  10083  від  26.02.2019р.)  (у  співавт.  з  Б.М.  Головкіним  і  
М.Ю. Валуйською).

30

Всього: 784

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 6 від «09» грудня 2019 р.)

доц. С.Ю. Лукашевич
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