
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2020 РІК

1. Лукашевич Сергій Юрійович.
2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  кримінології  та  кримінально-

виконавчого права.
3. Синергетична теорія запобігання злочинності - 1, 5 д.а..
4. Синергетична теорія запобігання злочинності – 3,0 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Стаття – 1/0,3 д.а.
Тези – 6/ 1,5 д.а.
Підручник – 1 /1,2 д.а.
Опубліковано 8/3,0 друк.арк.

Стаття:
Serhii Lukashevych,  Valeriy Obolentsev,  Yuriy Ponomarenko.  Systematic

Transformation Processes of Crime in the Financial and Economic Spheres and the Prevention
of  Criminal  Leadership.  Materials  VI  International  Conference  on  Social,  economic  and
academic leadership (ICSEAL 2019) held during 13th -14th of December 2019 (Prague, Czech
Republic). Published by Atlantis Press SARL 2020/5/27. Prague. 2020. - Р. 149-156 0,9 д.а./
0,3 д.а.

Тези:
1. Лукашевич  С.Ю.  Методологія  сучасної  кримінології.  Материали  за  XVI

международна научна практична конференция, Научният потенциал на света - 2020 , 15
- 22 септември 2020 г.: София.«Бял ГРАД-БГ». - Р. 32-38 0,3 д.а.

2. Лукашевич  С.Ю.  Методика  кримінологічних  досліджень.  Materiály  XVI
Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Nastolení moderní výdy -2020», Volume 3 :
Praha. Publishing House «Education and Science». - Р. 40-46 0,3 д.а.

3. Лукашевич С.Ю. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-
практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення
проблем злочинності  та  95-річчю із  дня  народження  акад.  Володимира  Сташиса  (м.
Харків, 1 лип. 2020 р.). - С. 92-96. 0,25 д.а. 

4. Лукашевич С.Ю. Future crime: криміногенні загрози майбутнього. Забезпечення
правопорядку вумовах коронакризи : матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар.
юрид.  форуму,  м.  Харків,  23–24верес.  2020  р.  /  редкол.:  В.Я.Тацій,  А.П.Гетьман,
Ю.Г.Барабаш, Б.М.Головкін.– Харків: Право, 2020.– 250 с. - С. 144-148. 0,25 д.а. 

5. Лукашевич С.Ю. Щодо визначення об’єкта запобігання злочинності. Матеріали
міжнародної  науково-пракитичної  конференції  «Legal science,  legislation and law
enforcement practice:  regularities and development trends» («Юридична  наука,
законодавство  і  правозастосовча  практика:  закономірності  та  тенденції  розвитку»),
Lublin, the Republic of Poland (м. Люблін, Республіка Польща), 30-31 жовтня 2020 року-
Lublin, the Republic of Poland, Publishing House “Baltija Publishing”. – С. 303-307. 0,3 д.а.

6. Лукашевич С.Ю., Бондаренко Б.К., Салаєва К.А., Бондаренко К.Е. Забезпечення
кримінологічної безпеки засобами архітектурного планування урбанізованих просторів//
Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр.
Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право».,



(Київ, 20 листопада 2020 р.)/  Мін-во освіти і науки України,  Київ.  нац. ун-т будівн. і
архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. 192 с. С. 68-73. 0,1 д.а.

Підручник:
Кримінологія: підручник/ [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.В. Лисодєд та ін.]; за заг.

ред. Б.М. Головкіна. — Харків: Право, 2020. — 384 с. 1,2 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 наукових стаття положення є самостійними дослідженнями, які містять

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.
5.1. Надав  письмові  пропозиції  в  Комісію з  питань  правової  реформи до  Робочої

групи з питань розвитку кримінального права щодо внесення змін до переліку обставин
що  збільшують  відповідальність  на  4-х  сторінках  (грудень  2020  р.).  Прийнято  до
розгляду  та опрацювання Робочою групою (лист № 006/2020 від 08.12.2020 за підписом
Голови Робочої групи Юрія Бауліна).

8. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. 15-22  септември  2020  г.,  София,  Республіка  Болгарія, XVI

международна научна практична конференция  «Научният потенциал
на света - 2020»

тези

2. 22-30  zari 2020  r.,  Praha,  Czech Republic, XVI Mezinárodní  vĕdecko -
praktická konference «Nastolení moderní výdy -2020»

тези

3. 30-31 жовтня 2020 року, Lublin,  the Republic of Poland, Міжнародної
науково-пракитична  конференція  «Legal science,  legislation and law
enforcement practice: regularities and development trends»

тези

4. 23–24 вересня 2020  р.,  м.  Харків,  Україна,  Панельна  дискусія  IV
Харківського міжнародного юридичного форуму  «Забезпечення
правопорядку вумовах коронакризи»

тези

5. 20  листопада 2020 р.  Четверта  Міжнародна  наук.-практ.  конф.
«Будівельне право»., Київ, Мін-во освіти і науки України, Київ. нац.
ун-т будівн. і архіт-ри та ін.

тези

Всеукраїнські
6. 16  листопада  2020  р.,  ХХ  Всеукраїнська  наукова  конференція  з

кримінології  для студентів,  аспірантів,  молодих вчених «Злочинці і
жертви  злочинів»,  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

член
оргкомітету,
особиста
участь

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
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7. 01  липня  2020  р.,  м.  Харків,  Україна,  он-лайн  «круглий  стіл»,
присвячений  25-річчю  із  дня  створення  НДІ  вивчення  проблем
злочинності  та  95-річчю  із  дня  народження  акад.  Володимира
Сташиса

тези

     8.3. Участь у зарубіжних конференціях:
15-22 септември 2020 г., София, Республіка Болгарія, XVI международна научна

практична конференция «Научният потенциал на света - 2020»
22-30  zari 2020  r.,  Praha,  Czech Republic, XVI Mezinárodní  vĕdecko -  praktická

konference «Nastolení moderní výdy -2020»
30-31 жовтня 2020 року, Lublin,  the Republic of Poland, Міжнародної науково-

пракитична  конференція  «Legal science,  legislation and law enforcement practice:
regularities and development trends»

9. Видавнича діяльність:
9.2. Опубліковано за звітний період підручник: 

Кримінологія:  підручник/ [Б.М. Головкін, В.В. Голіна,  О.В. Лисодєд та ін..];  за заг.
ред.. Б.М. Головкіна. — Харків: Право, 2020. — 384 с. 1,2 д.а.

9.4. Список статей у наукових виданнях:
з них :
9.4.1.  за кордоном:

Serhii Lukashevych,  Valeriy Obolentsev,  Yuriy Ponomarenko.  Systematic Transformation
Processes  of  Crime  in  the  Financial  and  Economic  Spheres  and  the  Prevention  of  Criminal
Leadership. Materials VI International Conference on Social, economic and academic leadership
(ICSEAL 2019) held during 13th -14th of December 2019 (Prague, Czech Republic). Published by
Atlantis Press SARL 2020/5/27. Prague. 2020. - Р. 149-156.

Таблиця. Список  наукових  праць,  опублікованих  та  прийнятих  редакцією до друку  у
2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

№
з/п

Автори Назва роботи Назва  видання,  де
опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-
остання сторінки роботи

Статті
1 Serhii

Lukashevych,
Valeriy

Obolentsev,
Yuriy

Ponomarenko

Systematic 
Transformation 
Processes of Crime
in the Financial and
Economic Spheres 
and the Prevention 
of Criminal 
Leadership

Materials  VI  International
Conference  on  Social,
economic  and  academic
leadership  (ICSEAL 2019)
held  during  13th  -14th  of
December  2019  (Prague,
Czech Republic). Published
by  Atlantis  Press  SARL
2020/5/27. Prague.  2020. -
Р. 149-156

https://www.atlantis-press.com/
proceedings/icseal-6-19/125940981

Статті, прийняті редакцією до друку
1

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)

Лукашевич С.Ю. 246 6

13.2.  Наукове керівництво аспірантами:
Шевченко Нателла Станіславівна - тема: «Запобігання забрудненню атмосферного

повітря в Україні» , 1-й рік навчання в аспірантурі, підготовлено - 2 тез доповідей. 
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14. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:
Почесна грамота виконкому Харківської міської ради (жовтень 2020)

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

Лукашевича С.Ю. студентами самостійно : 42/ 11,5 друк.арк.

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:

1. Сертифікат  учасника  он-лайн  практикуму  "Інтернаціоналізація  закладів  освіти  як
обов’язкова  передумова  успішної  грантової  діяльності"  про  те,  що  Сергій  Лукашевич  у
жовтні  2020  року  пройшов  курс  підвищення  кваліфікації  в  сфері  застосування  проектного
підходу,  інтернаціоналізації  та  міжсекторної  співпраці  (15  годин,  0,5  кредит  ЕСТS)  за
програмою,  розробленою  у  співпраці  Фундації  Central European Academy Studies and
Certifications (CEASC)  та  ГО  "Асоціація  Проектних  Менеджерів  України"  (АПМУ).
Реєстраційний № 1591.20, виданий в жовтні 2020 року.

2. Сертифікат  учасника  всеукраїнської  наукової  конференції  «Перспективи  та  способи
впровадження  STEM-освіти  в  навчальну  діяльність»,  який  підтверджує  проходження
підвищення  кваліфікації  28-29  жовтня  2020  року  за  темою  «STEM-освіта  в  контексті
викладання гуманітарних дисциплін» (6 годин, 0,18 кредитів ЕСТS). Реєстраційний номер №
57962723834, виданий 29 жовтня 2020 року.

3. Сертифікат  учасника  всеукраїнської  наукової  конференції  «Перспективи  та  способи
впровадження  STEM-освіти  в  навчальну  діяльність»,  який  підтверджує  проходження
підвищення кваліфікації 28-29 жовтня 2020 року за темою «STEM: форма та зміст. Практичні
настанови» (6 годин, 0,18 кредитів ЕСТS). Реєстраційний номер № 57962723830, виданий 29
жовтня 2020 року.

4. Сертифікат  учасника  всеукраїнської  наукової  конференції  «Перспективи  та  способи
впровадження  STEM-освіти  в  навчальну  діяльність»,  який  підтверджує  проходження
підвищення  кваліфікації  28-29  жовтня  2020  року  за  темою  «Використання  сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій під час дистанційного навчання» (6 годин, 0,18
кредитів ЕСТS). Реєстраційний номер № 57962723835, виданий 29 жовтня 2020 року.

5. Сертифікат  учасника  всеукраїнської  наукової  конференції  «Перспективи  та  способи
впровадження  STEM-освіти  в  навчальну  діяльність»,  який  підтверджує  проходження
підвищення кваліфікації 28-29 жовтня 2020 року за темою «Можливості сучасних технологій
для реалізації нового змісту освіти» (6 годин, 0,18 кредитів ЕСТS). Реєстраційний номер №
57962723839, виданий 29 жовтня 2020 року.

6. Сертифікат  про  проходження  28  вересня  –  05  жовтня  2020  року  Міжнародного
підвищення  кваліфікації  (вебінару)  «Хмарні  сервіси  для  он-лайн  навчання  (на  прикладі
платформи  ZOOM)»  (45  годин,  1,5  кредити  ECТS)  за  програмою,  розробленою  Науково-
дослідним  інститутом  Люблінського  науково-технологічного  парку  (Люблін,  Республіка
Польща) та IESF Міжнародною фундацією науковців та освітян (Україна). Реєстраційний № ES
№ 1578/2020, виданий 05 жовтня 2020 року.

7. Сертифікат про проходження 09 – 16 листопада 2020 року Міжнародного підвищення
кваліфікації  (вебінару)  «Онлайн  навчання  як  нетрадиційна  форма  сучасної  освіти  на
прикладі платформи  MOODLE» (45 годин, 1,5 кредити  ECТS) за програмою, розробленою
Науково-дослідним  інститутом  Люблінського  науково-технологічного  парку  (Люблін,
Республіка  Польща)  та  IESF  Міжнародною  фундацією  науковців  та  освітян  (Україна).
Реєстраційний № ES № 2109/2020, виданий 16 листопада 2020 року.

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (Протокол № 6 від «08» грудня 2020 р.)
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канд. юрид. наук, доцент                                                       С.Ю. Лукашевич
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