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НАШІ ЮВІЛЯРИ

ВІТАЄМО З 65-ЛІТТЯМ
ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА ЛУКАШЕВИЧА

ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ,
ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ

“ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ. СЕРІЯ: ПРАВО”

Ім’я Віталія Григоровича Лукашевича,
вченого правознавця, талановитого керівни-
ка та педагога здобуло заслужено високий
авторитет і широке суспільне визнання не
лише в Україні, а й далеко за її межами.

Народився вчений 7 березня 1948 р. у м.
Київ.

Трудову діяльність розпочав у липні
1966 р. монтером, а, незабаром, механіком
зв’язку Мічурінської дистанції сигналізації та
зв’язку Південно-Східної залізниці.

У 1967 році закінчив Київський електро-
механічний технікум залізничного транспор-
ту, здобув кваліфікацію технік-електрик про-
відного зв’язку.

У грудні 1967 р. був призваний до лав
Збройних Сил. Починав службу в навчаль-
ному підрозділі окремого полку зв’язку (м.
Гостомель, Київська обл.) за спеціалізацією
“Телефонна ЗАЗ” (засекречувальна апара-
тура зв’язку). Продовжив службу в Респуб-
ліці Куба, у центрі радіоперехоплення і еле-

ктронної розвідки ГРУ Міноборони СРСР
(Лурдес, Гавана).

З лютого 1970 р. працював у карному
розшуку та експертно-криміналістичному
підрозділі Дарницького РВВС м. Київ.

З 1974 до 1992 р. його життя та діяль-
ність пов’язані з Київською вищою школою
МВС СРСР (реорганізованою в Українську
академію внутрішніх справ, пізніше в Націо-
нальну академію внутрішніх справ України,
зараз – Національний університет внутріш-
ніх справ), де він пройшов шлях від началь-
ника кабінету кафедри криміналістики, ви-
кладача, старшого викладача, доцента цієї
самої кафедри до заступника начальника
факультету з підготовки керівників серед-
ньої ланки органів внутрішніх справ України.

У 1980 році брав участь у забезпеченні
громадського порядку під час проведення
Олімпійських ігор у м. Київ.

У 1988 році, в складі звідного загону мі-
ліції, забезпечував дотримання громадського
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порядку та громадської безпеки в Республіці
Вірменія – командир роти, помічник началь-
ника штабу звідного загону, після введення
на території Вірменії надзвичайного стану –
помічник коменданта Араратської долини з
правових питань. Брав участь у ліквідації на-
слідків землетрусу в м. Спітак (Вірменія). Ор-
ганізовував і супроводжував до кордону з
Нахічеванською АР біженців-азербайджан із
селищ Араратської долини.

На початку 1990-х рр. – командир звідно-
го загону Української академії внутрішніх
справ з підтриманя громадського порядку
під стінами Верховної Ради України.

У 1992 році за його ініціативи, а також
безпосередньої активної участі, було органі-
зовано Республіканський навчально-мето-
дичний центр МВС України, на який покла-
далося завдання виконувати провідну роль
в організації та навчально-методичному за-
безпеченні системи вищої відомчої освіти, а
також координувати їхню наукову та навча-
льну діяльність, котрий він очолював до
1994 р.

Протягом 1992–1993 рр. Республікансь-
ким навчально-методичним центром разом
із новоствореним відділом навчальних за-
кладів Головного управління кадрів МВС
України було розроблено та затверджено
рішенням колегії МВС України Концепцію
відомчої системи підготовки кадрів і заходи
щодо її забезпечення та Програму вдоско-
налення діяльності навчальних закладів
МВС України до 2000 р. Відповідно до неї
було створено Донецький, Луганський, Хар-
ківський інститути внутрішніх справ. А при
Українській академії внутрішніх справ – Ки-
ївський і Львівський інститути внутрішніх
справ. А також, Запорізьке і Сімферополь-
ське училища міліції. Організував і надав
практичну допомогу в ліцензуванні перелі-
чених відомчих навчальних закладів. Запо-
чаткував і належно зареєстрував фаховий
журнал – “Інформаційний бюлетель Респуб-
ліканського навчально-методичного центру”,
був його головним редактором.

Його заслугою є також діяльне сприяння
створенню (у 1994 р.) та розбудові Запорізь-
кого юридичного інституту МВС України, у
якому він працював першим проректором до
листопада 2002 р. Також Херсонського філіа-
лу, а пізніше самостійного юридичного інсти-
туту МВС України (1997–2002 рр.). Започатку-
вав і належно зареєстрував фаховий журнал
– “Вісник Запорізького юридичного інституту”,
був його відповідальним редактором.

Діяльність В.Г. Лукашевича відзначена
численними відомчими нагородами.

З листопада 2003 р. і до сьогодні працю-
вав першим проректором, проректором з
правового забезпечення, завідувачем ка-
федрою кримінального процесу та криміна-
лістики Класичного приватного університету

(м. Запоріжжя) – куратором Інституту права
імені Володимира Сташиса, для створення
якого доклав чимало зусиль.

У січні 1980 р., під керівництвом професо-
ра О.Р. Ратінова, захистив кандидатську ди-
сертацію: “Криминалистические аспекты изу-
чения преступных групп” (спеціальність
12.00.09) у Всесоюзному інституті по вивчен-
ню причин і розробки заходів попередження
злочинності (м. Москва).

У 1988 році присвоєно вчене звання до-
цента.

У вересні 1993 р. у спеціалізованій вченій
раді Київського університету імені Тараса
Шевченка захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук
на тему: “Основи теорії професійного спіл-
кування слідчого” (спеціальність 12.00.09).

У 1998 році присвоєно вчене звання
професора, а у 1999 р. – почесне звання
Заслужений юрист України.

На різних етапах свого становлення як
ученого й педагога В.Г. Лукашевич дослі-
джував широке коло актуальних наукових і
прикладних проблем. Так, у 70-х рр. XX ст.
одним із перших на теренах тогочасного
Союзу займався дослідженням правових,
криміналістичних і психологічних аспектів
злочинних формувань; розробив на цій ос-
нові практичні рекомендації впливу на учас-
ників злочинних груп із метою їхньої ранньої
профілактики та вдосконалення тактики
розслідування скоєних ними злочинів.

У 80-х рр. XX ст. досліджував проблему
розслідування злочинів у місцях позбавлен-
ня волі. Розробив і запровадив у навчаль-
ний процес Київської вищої школи МВС
СРСР новий спеціалізований курс криміна-
лістики: “Особливості організації розкриття
та розслідування злочинів, що вчиняються
засудженими, які відбувають покарання у
виховно-трудових установах”.

У ці самі роки плідно займався питання-
ми вдосконалення навчально-виховного
процесу, запровадженням до нього передо-
вих освітніх технологій, зокрема, проблемою
застосування програмованого контролю знань
як засобу якісного відбору при ступеневій,
безперервній системі навчання, методу ор-
ганізації самостійної роботи слухачів і ефек-
тивного заходу поточного контролю. У спів-
авторстві було підготовлено два навчальних
посібника програмованих завдань із кримі-
налістики (1985); створено і запроваджено у
практику концепцію організації міждисциплі-
нарного спецкурсу “Підготовка підрозділу до
діяльності в особливих умовах” (Єреван –
Москва, 1988), методичну розробку органі-
зації навчально-виховного процесу в особ-
ливих умовах (Єреван – Москва, 1988);
створено навчальний посібник у співавторс-
тві щодо проблеми запровадження техніч-
них засобів навчання та їхніх комплексів у
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навчальні заклади системи МВС СРСР
(1989); розроблено методичний посібник
стосовно використання навчального кіно
для оптимізації процесу навчання (1990);
розглянуто ділову гру як форму організації
занять та методом вирішення навчально-
пізнавальних завдань (1989); підготовлено
методичну розробку з організації попере-
днього контролю знань слухачів на різних
рівнях під час вивчення спеціалізованого
курсу криміналістики (1989); запропоновано
концепцію конструювання спеціалізованих
курсів у формі ділових криміналістичних ігор
(1990) і запроваджено її в курсі “Розкриття,
розслідування та попередження окремих
видів злочинів” у Київській вищій школі МВС
СРСР тощо.

За дорученням Управління навчальними
закладами та науково-дослідними устано-
вами МВС СРСР очолив міжвузівський ко-
лектив із розробки наукової концепції, прин-
ципів і організаційної системи конструюван-
ня курсів криміналістики та методики їхнього
викладання (міста Київ, Волгоград, Горький,
Єлабуга, 1989–1990 рр.).

Водночас досліджував: проблему вико-
ристання прийомів графічної фіксації зоро-
вого образу під час допиту (1987); виготов-
лення та використання суб’єктивних мальо-
ваних портретів у слідчій практиці (1988);
проблемою інформаційного забезпечення
розслідування (1989) тощо.

На початку 90-х рр. XX ст. стояв у витоків
розбудови системи відомчої освіти Мініс-
терства внутрішніх справ України. Він осо-
бисто, а потім у складі робочих груп Мініс-
терства внутрішніх справ України розробляв
Концепцію розбудови відомчої вищої освіти
(1993, 1996 рр.), освітньо-професійні про-
грами й обґрунтування введення нових
юридичних спеціальностей: правоохоронна
діяльність, криміналістична експертиза, кри-
мінально-процесуальна діяльність, криміна-
льно-виконавча діяльність – кваліфікаційних
рівнів “молодший спеціаліст” та “спеціаліст”,
що знайшли своє втілення в Постановах
Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 р.
№ 325 та від 24.06.1997 р. № 507.

З метою підвищення рівня підготовки
фахівців-юристів для органів внутрішніх
справ у відомчих вищих закладах освіти,
ним розроблено педагогічну концепцію по-
будови системи безперервної, рівневої, по-
етапної, розвивальної освіти та модульно-
рейтингової системи організації в ній ступе-
невого навчання; розроблено та запрова-
джено Навчальні плани підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст-
юрист за спеціальностями 7.060101 – пра-
вознавство та 7.060102 – правоохоронна
діяльність і відповідні Комплекси норматив-
них документів, які пройшли апробацію ате-
стаційною експертизою Державної інспекції

навчальних закладів Міністерства освіти і
науки України (1989 р.).

Головні напрями наукових інтересів у цей
час були пов’язані з дослідженням професій-
ного спілкування слідчого та розширенням на
цій основі наукового підґрунтя для форму-
вання тактичних рекомендацій практикам.

Учений займався теоретико-правовими
проблемами визначення поняття правоохо-
ронної діяльності та розбудови органів вну-
трішніх справ на засадах чинної Конституції
України, визначення їхнього місця та ролі в
системі державної влади та місцевого са-
моврядування. З метою апробації наукових
досліджень розробив та запровадив у на-
вчальний процес (навчальний план, курс
лекцій, методичне забезпечення, навчаль-
ний посібник) нову навчальну дисципліну
“Правоохоронна діяльність ОВС” (1996); нові
спеціалізовані (інтегровані) курси: “Проб-
лемы общения при собирании, исследова-
нии и использовании доказательственной
информации на предварительном следствии”
(1988), “Застосування норм кримінального
права в правоохоронній діяльності” (1996).

В.Г. Лукашевич досліджував проблеми
посилення соціальної відповідальності кері-
вника (1998); культури управлінської діяль-
ності як важливого компонента антикризово-
го менеджменту (1999).

Чимало зусиль доклав до вдосконалення
відомчої системи підготовки юридичних ка-
дрів (1998). Організації роботи щодо адап-
тації курсантів та слухачів спеціалізованих
ВНЗ МВС України до умов навчання та слу-
жбової діяльності (2001).

Дослідник розглядав проблеми галузевої
(відомчої) нормотворчої діяльності Мініс-
терства внутрішніх справ. Він розробив про-
позиції щодо вдосконалення нормативно-
правової бази та правотворчої діяльності Мі-
ністерства внутрішніх справ України (2001).

Протягом низки років В.Г. Лукашевич до-
сліджував проблему розвитку процесуаль-
ної форми пізнання в кримінальному судо-
чинстві (2001–2011).

Учений був одним із розробників, актив-
ним учасником обговорення та затверджен-
ня на сесії міської ради Статута м. Запоріж-
жя (2003).

Основними напрямами наукової діяльно-
сті вченого на сучасному етапі є: криміналь-
не право, кримінальний процес, криміналіс-
тика, юридична психологія, адміністративне
право, правоохоронна діяльність, професій-
на педагогіка.

В.Г. Лукашевич є автором понад 260 нау-
кових і навчально-методичних публікацій, із
яких 5 монографій, 14 навчальних посібни-
ків; є співавтором підручника з криміналістики.

Найбільш вагомими є праці: “Специа-
лизированный курс криминалистики” (Київ,
1987, у співавторстві); “Тактика общения
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следователя с участниками отдельных сле-
дственных действий” (Київ, 1989); “Научная
концепция, принципы и методическая схема
конструирования специализированного кур-
са криминалистики” (Київ, 1990); “Кримина-
листическая версия: гносеологический, ло-
гический и психологический аспекты” (Київ,
1991, у співавторстві); “Интеграция совре-
менного научного знания и тенденции пост-
роения частных криминалистических тео-
рий” (Київ, 1992); “Криминалистическая тео-
рия общения: постановка проблемы, мето-
дика исследования, перспективы использо-
вания” (Київ, 1993); “Профессиональное
общение следователя как фактор, повыша-
ющий эффективность расследования” (Лу-
ганськ, 1995); “Проблеми оптимізації діяль-
ності з розслідування злочинів” (Київ, 1996);
“Расследование преступлений как инфор-
мационно-познавательный процесс приня-
тия управленческих решений следовате-
лем” (Одеса, 1996); “Методологія правових
досліджень: багаторівневість поняття” (Київ,
1996); “Діяльнісний підхід до викладання
юридичних дисциплін” (Харків, 1996);
“Проблеми та перспективи розбудови ві-
домчих вищих закладів освіти зі ступеневою
системою навчання” (Київ, 1996); “Вихідні
теоретико-правові ознаки поняття право-
охоронної діяльності” (Київ, 1996, у співав-
торстві); “Розбудова правоохоронних орга-
нів на засадах нової Конституції України”
(Запоріжжя, 1997); “Місце й роль правоохо-
ронних органів у системі державної влади
та місцевого самоврядування” (Одеса, 1997,
у співавторстві); “До визначення поняття
“інформація”, що вживаться в сучасному
юридичному обігу” (Запоріжжя, 1998); “Пра-
воохоронна діяльність органів внутрішніх
справ” (Запоріжжя, 1998); “Слідча дія як
криміналістичний метод отримання доказо-
вої інформації: методологічні витоки про-
блеми” (Запоріжжя, 2001); “Криміналістична
класифікація засобів збирання доказів” (За-
поріжжя, 2001); “Психологічні основи кримі-
налістичної тактики” (Запоріжжя, 2001, у
співавторстві); “Наукове забезпечення бо-
ротьби зі злочинністю” (Запоріжжя, 2003);
“Перспективи й тенденції розвитку юридич-
ної освіти в Україні” (Запоріжжя, 2003);
“О месте криминалистики в системе наук”
(Запоріжжя, 2003); “Проблеми й напрямки
формування світоглядних уявлень майбут-
ніх юристів – працівників органів внутрішніх
справ” (Запоріжжя, 2003); “Реформування
суспільства: шляхи політичної реформи”
(Запоріжжя, 2004); “Відтворення обстановки
і обставин події як методу пізнання під час
розслідування злочинів” (Харків, 2004, у
співавторстві); “Концепція розбудови регіо-
нальної системи юридичної освіти та науки”
(Запоріжжя, 2004, у співавторстві); “Сучасні
проблеми методології правових наук (Запо-

ріжжя, 2004)”; “Поновлення справедливості
як функція кримінального покарання за зло-
чини проти життя та здоров’я особи (порівня-
льний міжнародно-правовий аналіз)” (2004);
“Розвиток доказування як форми пізнання в
сучасному кримінальному процесі” (2004);
“Криминалистика в системе наук” (2005);
“Доказування як процесуальна форма та
криміналістичний метод пізнання” (2005);
“Методологічні проблеми оптимізації пізна-
вальної діяльності з розслідування злочинів”
(2005); “Криміналістична класифікація слід-
чих дій” (2005); “Погляд на реформування
вітчизняного кримінального судочинства в
контексті вимог європейських стандартів”
(2006); “Використання практики європейсь-
кого суду з прав людини під час здійснення
правосуддя в Україні” (2006); “До реформу-
вання вітчизняного кримінально-процесуа-
льного законодавства в контексті евроінтег-
раційних прагнень України” (2006); “Смертна
кара в аспекті поновлення соціальної спра-
ведливості (міжнародний, історико-правовий
та соціально-економічний екскурс)” (2006);
«До поняття розкриття злочинів за “гаря-
чими слідами”» (2007); «Типова програма
розкриття злочинів за “гарячими слідами”»
(2007); “Пізнавальна діяльність слідчого у
світлі новітньої парадигми діяльнісного під-
ходу” (2007); “Наукове забезпечення боро-
тьби зі злочинністю” (2007); “Моделювання у
криміналістиці та пізнавальній діяльності
слідчого” (2008, у співавторстві); “Сучасні
тенденції формування окремих криміналіс-
тичних теорій та проблеми криміналістичної
методології” (2008); “Погляд на криміналіс-
тичну методику як спеціалізовану навчальну
дисципліну” (2008); “Проблеми реформу-
вання інституту адміністративної відповіда-
льності у світлі вимог європейських стандар-
тів” (2008); “Адміністративно-економічні шляхи
подолання корупції в Україні” (2008); “До
проблеми викладання навчальної дисциплі-
ни “Криміналістика”: історія та сучасність”
(2008); “Історико-правові аспекти розвитку
місцевого самоврядування в Україні” (2009);
“До розробки проблеми наукових основ кри-
міналістичної версії” (2009); “Проблеми роз-
будови кримінального судочинства в кон-
тексті нової концепції реформування кримі-
нальної юстиції України” (2009); “Криміна-
льно-процесуальне пізнання та доказуван-
ня: історія та сучасність” (2009); “Криміна-
льне право” (2009, у співавторстві); “Сучасні
погляди на доцільність повернення смертної
кари” (2010); “Поняття правоохоронної дія-
льності та органів, що її забезпечують: су-
часні проблеми визначення” (2010); “Забез-
печення прав юридичних осіб в адміністра-
тивних провадженнях” (2011, у співавторст-
ві); “Організаційно-тактична модель допиту
підозрюваного за участю захисника” (2011);
“До становлення вітчизняного антикорупцій-
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ного законодавства” (2011); “Мистецтво здо-
бувати і використовувати інформацію про
особу злочинця: від моделювання зовніш-
нього вигляду та психологічних властивос-
тей до висування і розробки криміналістич-
них версій щодо кола осіб, причетних до
злочину” (2012, у співавторстві).

В.Г. Лукашевич багато років плідно за-
ймається підготовкою й атестацією науково-
педагогічних кадрів. Серед його учнів 2 док-
тори та 16 кандидатів наук. Протягом бага-
тьох років був членом експертної ради з на-
ціональної оборони та безпеки; членом екс-
пертної ради з права ВАК України, членом
спеціалізованих вчених рад: Національної
юридичної академії України ім. Ярослава
Мудрого, Національної академії внутрішніх
справ України (м. Київ), Національної ака-
демії Служби безпеки України, Національно-
го університету внутрішніх справ України
(м. Харків), Спеціалізованої Вченої Ради по
захисту кандидатських дисертацій (м. Баку
Азербайджанська Республіка). Голова спе-
ціалізованої вченої ради із захисту канди-
датських і докторських дисертацій за спеці-
альностями: 12.00.08 і 12.00.09 у Класично-
му приватному університеті.

В.Г. Лукашевич – головний редактор нау-
ково-виробничого журналу “Держава та ре-
гіони. Серія: Право”. Член редакційних коле-
гій: збірника наукових праць “Держава та
регіони. Серія: Право та державне управ-
ління”, “Вісника Запорізького національного
університету”, “Юридичні науки”; “Вісника
Запорізького юридичного інституту МВС Ук-

раїни”; тематичного збірника наукових праць
Запорізького юридичного інституту “Ін-
формаційні технології та захист інформації”.

З 2000 року Член Ради з юридичної осві-
ти і науки вищих навчальних закладів та
наукових установ України.

У 2001 році рішенням Ради директорів
Американського біографічного інституту
(члена Асоціації видавців півдня Національ-
ної асоціації незалежних видавців США) йо-
го удостоєно честі бути включеним номінан-
том до десятого ювілейного пам’ятного ви-
дання добірних біографій “500 влиятельных
лидеров”, серед тих, хто має істотний вне-
сок у суспільний та професійний розвиток
визначеної галузі знань, еліти, котра віді-
грала певну роль у житті суспільства.

З лютого 2012 р. В.Г. Лукашевич очолює
Запорізький місцевий осередок Міжнародної
громадської організації “Конгрес Криміналіс-
тів”.

Принциповість і шляхетність, широка
ерудованість і сумлінне ставлення до своїх
обов’язків, високі людські якості здобули
В.Г. Лукашевичу авторитет та повагу юри-
дичної громадськості.

Редакційна рада та колегія науково-
виробничого журналу “Держава та регі-
они. Серія: Право” щиро вітають Віта-
лія Григоровича Лукашевича зі славет-
ним ювілеєм, бажають міцного здоров’я,
благополуччя, невичерпного творчого
натхнення та наснаги, подальших успі-
хів у багатогранній діяльності.




