
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2021 РІК

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

кримінально-виконавчого права.
3. Гносеологічні те еврістичні підвалини визначення об’єкта попередження

злочинності в кримінології - 1,5 д.а..
4. Гносеологічні те еврістичні підвалини визначення об’єкта попередження

злочинності в кримінології – 1,88 д.а.
4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Стаття у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS –

прийнята до публікації.
Статті – 3/1,2 д.а.
Тези –    4/0,68 д.а.

Опубліковано 7/1,88 д.а.

Статті:
–  Лукашевич С.Ю.,  Шевченко Н.С.  Кримінологічний аналіз  кримінальних

правопорушень  проти  довкілля.  Вісник  Асоціації  кримінального  права  України :
електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр.
асоц. кримін. права». Харків: [б.в.], 2021. Вип. 1(15). ISSN 2311-9640 (online). С.
242-255. (0,62/ 0,4 д.а.)
URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/231356 

– Лукашевич С.Ю. Об’єкти запобігання злочинності  та  корупції.  Теорія  і
практика правознавства. 2021. № 2. С. 1-16 (0,6 д.а.).

– Лукашевич  С.Ю.,  Водолазький  С.Г.,  Микитюк  О.С.  Кримінологічне
обґрунтування  впровадження  кримінальної  відповідальності  юридичних  осіб.
Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. – www.lsej.org.ua  (0,6/0,2
д.а.).

Тези:
–  Лукашевич  С.Ю.  Правові  засади  кібербезпеки  України  //  Актуальні

питання  забезпечення  кібербезпеки  та  захисту  інформації  :  Матеріали  VІІ
міжнарод. наук.-практ. конф., 24–27 лютого 2021 р. / Редкол.: І.І. Тимошенко та ін.
– К.: Вид-во Європейського університету, 2021. – 110 с./ С. 51-54. (0,26 д.а.)
URL: https://e-u.edu.ua/userfiles/files/news/922/zbirnik-kiberbezpeka-dlya-rozsilki.pdf 

– Лукашевич С.Ю., Салаєва К.А. Синергетика в кримінології: евристика та
лімітація // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації
: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної
асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м.Харків, 16 квіт. 2021
р.) / МВС України, ХНУВС, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. 464 с.
С. 106-108 (0,2/0,1 д.а.)
URL:  https://visnikkau.webnode.com.ua/news/zlochinnist-i-protidiya-jij-v-umovakh-
singulyarnosti-tendentsiji-ta-innovatsiji/     

https://visnikkau.webnode.com.ua/news/zlochinnist-i-protidiya-jij-v-umovakh-singulyarnosti-tendentsiji-ta-innovatsiji/
https://visnikkau.webnode.com.ua/news/zlochinnist-i-protidiya-jij-v-umovakh-singulyarnosti-tendentsiji-ta-innovatsiji/
https://e-u.edu.ua/userfiles/files/news/922/zbirnik-kiberbezpeka-dlya-rozsilki.pdf
http://www.lsej.org.ua/
http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/231356


– Лукашевич  С.Ю.  Програмно-цільовий підхід в сфері запобігання
злочинності та корупції //  Протидія злочинності і корупції:  міжнародні стандарти
та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021
р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. С. 216-219. (0,12 д.а.)
URL:http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/
zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf     

-  Лукашевич  С.Ю.,  Салаєва  К.А.  Кримінологічне  обґрунтування
криміналізації  вандалізму  //  Сателітний  захід  V  Харківського  міжнародного
юридичного  форуму   «Проєкт  Кримінального  кодексу  України  у  вимірі
верховенства права», 21 вересня 2021 р. (0,4/0,2 д.а.)

Стаття у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:
– Drug Addicts'  Right to Access Rehabilitation Services in the COVID-19

Pandemic:  Legal and Regulatory Issues. (Право  наркозалежних  осіб  на  доступ  до
реабілітаційних  послуг  в  умовах  пандемії  COVID-19:  юридичні  питання  та
проблеми  правового регулювання) (1,5 д.а.)
Статус статті: прийнято до публікації.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.4. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.

- Член Експертної ради з інформаційної та кібербезпеки України,  створеної
спільним рішенням РНБО України, Міністерства цифрової трансформації України
та Держспецзв’язку України

- Голова Науково-консультативної Ради Адвокатського об'єднання "Шкребець і
партнери"

- Голова Асоціації "Ліга-парітет"
- Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації "Ліга-парітет"

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та

проведення інших соціологічних досліджень:
-  Кримінологічне  дослідження  кримінальних  правопорушень,  пов’язаних  із

забрудненням атмосферного повітря.

8. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. 24–27  лютого  2021  р.  VІІ  міжнародна  науково-практична

конференція  «Актуальні  питання  забезпечення  кібербезпеки  та
захисту  інформації»,  Київ,  Європейський  університет  (Україна),
Національний авіаційний університет (Україна), Академія WSB у
Домрові Гурнічій (Польща), Університет Бельсько-Бяла (Польща)

тези

2. 22  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний  юридичний
форум,  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Протидія
злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України»,

тези
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http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf
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м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

Всеукраїнські
1. 16  квітня  2021  р.,  Науково-практична  конференція  присвячена

пам’яті  члена  Правління  Кримінологічної  асоціації  України,
професора Тетяни Андріївни Денисової «Злочинність і протидія їй
в умовах сингулярності»,  Харківський національний університет
внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України, м. Харків.  

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
1. 21 вересня 2021 р. Сателітний захід V Харківського міжнародного

юридичного форуму  «Проєкт Кримінального кодексу України у
вимірі верховенства права» м. Харків, Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого

тези

9. Видавнича діяльність:
9.4.3. 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.

Шевченко Н.С.
Кримінологічний
аналіз  кримінальних
правопорушень
проти довкілля

Вісник Асоціації 
кримінального права 
України : електрон. 
наук. вид. / Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Громад. орг. 
«Всеукр. асоц. кримін. 
права». Харків: [б.в.], 
2021. Вип. 1(15). ISSN 
2311-9640 (online). 
С. 242-255.

Збірник індексується в 
Index Copernicus 
Journals Master List 
Google Scholar
WorldCat 
Scientific  Indexing
Services (SIS) 
General  Impact  Factor
(GIF) 
ResearchBib  -  Academic
Recource Index

Таблиця. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2021 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

Статті, прийняті редакцією до друку

1. Lukashevych
S.,  Tkachova
O., Shevchuk
O.

Drug  Addicts'  Right  to
Access  Rehabilitation
Services  in  the  COVID-
19 Pandemic:  Legal  and
Regulatory Issues

https  ://  amazoniainvestiga  .  info  /  index  .  php  /  
amazonia

9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 
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ПІБ Scopus Google Scholar
Кількість
цитувань

h-индекс Кількість
цитувань

Індекс Хірша
(h)

Лукашевич С.Ю. - - 332 8

13.2.  Наукове керівництво аспірантами:

Шевченко  Н.  С.  –  тема  дисертаційного  дослідження:  «Запобігання
забрудненню атмосферного повітря в Україні», 2-й рік навчання в аспірантурі.

Лацько Г.В. – тема дисертаційного дослідження: «Запобігання кримінальним
правопорушенням у сфері охорони водних ресурсів України», 1-й рік навчання в
аспірантурі.

14. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

Почесна  грамота  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого – за сумлінну і плідну працю в університеті та з нагоди 50-річчя від дня
народження (квітень 2021 р.)

Почесна  грамота  Харківської  міської  ради  –  за  сумлінну  й  плідну  працю,
високий професіоналізм,  вагомий внесок  у  розвиток юриспруденції  та  з  нагоди
професійного свята – Дня юриста (жовтень 2021 р.)

Почесна  грамота  Державної  служби  спеціального  зв’язку  та  захисту
інформації України – за сприяння Держспецзв’язку у вирішенні покладених на неї
завдань та з нагоди Дня юриста (жовтень 2021 р.)

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

Лукашевича С.Ю. студентами самостійно : 28/ 7,0 друк.арк.

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

1. Сертифікат  учасника  циклу  вебінарів  "Інструменти  фасилітації  для
проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі" про проходження
курсу  підвищення  кваліфікації  з  застосування  сучасних  методів  організації  та
проведення навчального процесу в дистанційній та змішаній формі (30 годин, 1,0
кредит ЕСТS) за програмою, розробленою у співпраці Фундації Central European
Academy  Studies  and  Certifications  (CEASC)  та  ГО  "Асоціація  Проектних
Менеджерів України" (АПМУ). Сертифікат № 0102.21, виданий в січні 2021 року.

2. Сертифікат  учасника  циклу  вебінарів  "Проєктний  підхід  та  між
секторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти" про проходження курсу
підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу та міжсекторної
співпраці  (30  годин,  1,0  кредит  ЕСТS)  за  програмою,  розробленою у  співпраці
Фундації  Central  European  Academy  Studies  and  Certifications  (CEASC)  та  ГО
"Асоціація  Проектних  Менеджерів  України"  (АПМУ).  Сертифікат  №  0257.21,
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виданий в лютому 2021 року.
3. Сертифікат про проходження 08–15 лютого 2021 року Міжнародного

підвищення  кваліфікації  (вебінару)  ««Дистанційні  засоби  навчання  на  прикладі
платформ  Zoom  та  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). Сертифікат ES № 3923/2021, виданий 15
лютого 2021 року.

4. Сертифікат  учасника  циклу  вебінарів  "ТЕО  –  техніко-економічне
обґрунтування  в  твердих  проектах:  структура,  ключові  розділи  та  критичні
показники" про проходження курсу підвищення кваліфікації в сфері застосування
проектного підходу та формування техніко-економічного обґрунтування в твердих
проєктах  (30  годин,  1,0  кредит  ЕСТS)  за  програмою,  розробленою  у  співпраці
Фундації  Central  European  Academy  Studies  and  Certifications  (CEASC)  та  ГО
"Асоціація  Проектних  Менеджерів  України"  (АПМУ).  Сертифікат  №  0609.21,
виданий в квітні 2021 року.

5. Сертифікат підвищення кваліфікації в період з 07.06.21 по 18.06.21 за
програмою  методичного  семінару  для  науково-педагогічних  працівників
«Методологія наукових досліджень» (30 годин, 1,0 кредит ЕСТS) за програмою,
розробленою  Інститутом  післядипломної  освіти  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого. Сертифікат № 1323, виданий 24 червня 2021
року.

6. Сертифікат про проходження 12–19 липня 2021 року Міжнародного
підвищення  кваліфікації  (вебінару)  «Підбір,  підготовка,  та  публікація  наукових
статей  у  наукових  виданнях  що  індексуються  у  базах  даних  Scopus  та  Web  of
Science»  (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). Сертифікат ES № 7177/2021, виданий 19 червня 2021 року.

7. Сертифікат  про  проходження  26  липня  –  02  серпня  2021  року
Міжнародного  підвищення  кваліфікації  (вебінару)  «Інноваційні  форми  сучасної
освіти з використанням платформ Zoom та 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). Сертифікат ES № 7405/2021, виданий 02
серпня 2021 року.

8. Сертифікат  про  проходження  26  липня  –  02  серпня  2021  року
Міжнародного  підвищення  кваліфікації  (вебінару)  «Використання  можливостей
хмарних сервісів в онланй навчанні з використанням платформ Zoom та 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).
Сертифікат ES № 8120/2021, виданий 04 жовтня 2021 року.

9. Сертифікат учасника панельної дискусії V Харківського міжнародного
юридичного форуму «Протидія  злочинності  і  корупції:  міжнародні  стандарти та
досвід України» 22 вересня 2021 року.

10. Сертифікат учасника он-лайн практикуму "Основи кіберграмотності:
безпека  освітнього  та  поза  освітнього  цифрового  простору"  про проходження в

5



період з 13.10.21 по 20.10.21 курсу підвищення кваліфікації в сфері застосування
інструментів створення безпечного освітнього цифрового простору (30 годин, 1,0
кредит ЕСТS) за програмою, розробленою у співпраці Фундації Central European
Academy  Studies  and  Certifications  (CEASC)  та  ГО  "Асоціація  Проектних
Менеджерів України" (АПМУ). Сертифікат № 1056.21,  виданий 20 жовтня 2021
року.

Всього: 330 годин / 11 кредитів ECТS

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від «17» листопада 2021 р.)

канд. юрид. наук, доцент                                                       С.Ю. Лукашевич
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