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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Лемішко Юлія Юріївна 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
кримінального права № 1  

3. Тема і обсяг запланованої 
річної науково-дослідної 
роботи. 

Проблеми призначення покарання за наявності 
обставин, які його обтяжують. Співвідношення 
обставин, які обтяжують покарання і кваліфікуючих 
ознак 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

Проблеми призначення покарання за наявності 
обставин, які його обтяжують. Співвідношення 
обставин, які обтяжують покарання і кваліфікуючих 
ознак – 0, 5 д.а. 
Тенденції розвитку кримінального законодавства – 
1.45 д.а 
Всього обсяг опублікованої продукції − 1.95 д.а. 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези 
та інш.). 
 
 

Стаття: 
1. Лемішко Ю. Ю. Особливості співвідношення 
обставин, які обтяжують покарання, з кваліфікуючими 
ознаками / Ю. Ю. Лемішко // Форум права. – 2015. – № 
4. – С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf - 0,5 д.а (в редакції)  
Тези: 
1. Лемішко Ю. Ю. Регламентація інституту спеціальної 
конфіскація в законодавстві України: проблеми поступового 
розвитку / Ю. Ю. Лемішко // Кримінально-правове, 
кримінологічне та кримінально-виконавче 
забезпечення механізму реалізації прав та свобод 
людини і громадянина : матеріали круглого столу, 10 
березня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренко, Т. А. 
Денисової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 30-35 (0,3 
д.а).  
2. Лемішко Ю. Ю. Хуліганство, вчинене із 
застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для 
нанесення тілесних ушкоджень / Ю. Ю. Лемішко // 
Актуальні питання реформування правової системи: 
зб. матеріалів XIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 
24-25 червня 2016 р. / уклад. Л. М. Джурак – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2016. – С. 294-297 (0,25 д.а.). 
3. Лемішко Ю. Ю. Аналіз змін, внесених до 
Кримінального кодексу України «Законом Савченко» / 
Ю. Ю. Лемішко // Кримінальне право : традиції та 
новації : матеріали міжнародного круглого столу, 
присвяченого до дня народження видатного вченого, 
героя України, академіка В. В. Сташиса, 09 липня 2016 
р. – Запоріжжя, 2016. – С. 66-69 (0,25 д.а.). 
4. Лемішко Ю. Ю. Врахування обтяжуючих обставин, 
передбачених у ст. 67 КК України, при призначенні 
покарання за кримінальний проступок (До проекту 
змін у КК) / Ю. Ю. Лемішко // Соціальна функція 
кримінального права: проблема наукового 
забезпечення, законотворення та правозастосування : 
матеріали між нар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 
2016 р. / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов 
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(заст. гол. ред.) та ін. – Х.: Право. – С. 323-328. (0,2 
д.а.) 
5. Лемішко Ю. Ю. Спеціальні види звільнення від 
кримінальної відповідальності за вчинення окремих 
корупційних злочинів: питання доцільності 
законодавчого закріплення / Ю. Ю. Лемішко // 
Протидія злочинності: теорія та практика : зб. 
матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовтня 
2016 р. – Київ (0, 25 д.а.). 
6. Лемішко Ю. Ю. Особливості гуманізації 
кримінального законодавства України / Ю. Ю. 
Лемішко // Гуманізація кримінальної відповідальності 
та демократизація кримінального судочинства. Зб. мат. 
Міжнар. науково-практичного симпозіуму, 18-19 
листоп. 2016 р. – Івано-Франківськ ( 0, 2 д.а.) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

1. Доведено, що той зміст, який учений закладає у 
поняття «правова природа», впливає на його уявлення 
про співвідношення між обставинами, які обтяжують 
покарання та кваліфікуючими ознаками.  
2. Зроблено висновок про те, що розвиток 
законодавства про спеціальну конфіскацію 
характеризувався певною непослідовністю та 
суперечливістю.  
3. Доведено, що для кваліфікації хуліганства як такого, 
що було вчинено із застосуванням предмету, заздалегідь 
заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, не має 
значення чи заготовила його особа заздалегідь для 
нанесення тілесних ушкоджень під час вчинення 
хуліганських дій. Достатньо встановити, що винна особа, 
яка зберігає ці предмети чи носить їх із собою з будь-якою 
метою, усвідомлює можливість їх застосування для 
нанесення тілесних ушкоджень.  
 4. Пропонується узгодити положення статей 2-5 
Проекту Закону № 2897 від 19.05.2015 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо запровадження кримінальних проступків» із ст. 
65 цього Проекту, що визначає загальні засади 
призначення покарання. Висловлюються 
аргументовані зауваження щодо недоцільності деяких 
змін, що пропонується внести авторами законопроекту 
до ст. 67 КК України. 
5. Пропонується доповнити КК України 
заохочувальною нормою, яка дозволить звільняти від 
кримінальної відповідальності осіб, вчинили злочини, 
передбачені статтями 354, 368, 368-3, 368-4 КК, 
окільки тенденція до посилення кримінальної 
відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із 
підкупом, не призвела до очікуваного зменшення рівня 
корупції в Україні. 
6. Доведено, що гуманізація, як гасло законодавця, 
виступає своєрідною «ширмою», якою прикривається по 
суті посилення кримінальної відповідальності, а у ряді 
випадків це використовується для узаконення ухилення 
від кримінальної відповідальності за вчинення діянь, які за 
рівнем (ступенем) своєї суспільної небезпечності повинні 
визнаватися злочинами 
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5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 
інших нормативних актів. 

Не брала 

5.1. Участь у підготовці 
законопроектів (кодексів та 
інших законів). 

Не брала 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативних 
актів. 

Не здійснювала 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

Не проводилася 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади 

Не проводилася 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та проведення 
інших соціологічних 
досліджень  

Проводилося узагальнення судової практики в частині 
призначення покарання за наявності обставин, які його 
обтяжують 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

Не проводила 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму Верховного 
Суду України, їх рецензування 

Не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

Не читала 

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної влади, 
організацій, громадян 

Відгук на депутатський запит народного депутата 
України О. Г. Домбровського «щодо доцільності 
внесення змін до Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо 
удосконалення порядку зарахування судом строку 
попереднього ув’язнення у строк покарання № 838-
VIII»  

7. Чи є ви депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування 

Ні 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (повна назва та 
дата та місце проведення) 

1. Учасник XIII Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання реформування 
правової системи», м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р. 
2. Учасник Міжнародної науково-практичної 
конференції «Соціальна функція кримінального права: 
проблема наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування», м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.  
3. Учасник Міжнародного науково-практичного 
симпозіуму «Гуманізація кримінальної 
відповідальності та демократизація кримінального 
судочинства», м. Івано-Франківськ, 18-19 листопада 
2016 р. 
4. Учасник серії осінніх шкіл з кримінального права та 
процесу, що організований Координатором проектів 
ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Допомога 
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правничим школам з просування прав людини», м. 
Харків, жовтень-листопад 2016 р.   

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 
р. робіт та їх обсяг. 

Статті: 
1. Лемішко Ю. Ю. Особливості співвідношення 
обставин, які обтяжують покарання, з кваліфікуючими 
ознаками / Ю. Ю. Лемішко // Форум права. – 2015. – № 
4. – С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf - 0,5 д.а (в редакції)  
Тези: 
Лемішко Ю. Ю. Регламентація інституту спеціальної 
конфіскація в законодавстві України: проблеми поступового 
розвитку / Ю. Ю. Лемішко // Кримінально-правове, 
кримінологічне та кримінально-виконавче 
забезпечення механізму реалізації прав та свобод 
людини і громадянина : матеріали круглого столу, 10 
березня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренко, Т. А. 
Денисової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 30-35 (0,3 
д.а).  
2. Лемішко Ю. Ю. Хуліганство, вчинене із 
застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для 
нанесення тілесних ушкоджень / Ю. Ю. Лемішко // 
Актуальні питання реформування правової системи: 
зб. матеріалів XIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 
24-25 червня 2016 р. / уклад. Л. М. Джурак – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2016. – С. 294-297 (0,25 д.а.). 
3. Лемішко Ю. Ю. Аналіз змін, внесених до 
Кримінального кодексу України «Законом Савченко» / 
Ю. Ю. Лемішко // Кримінальне право : традиції та 
новації : матеріали міжнародного круглого столу, 
присвяченого до дня народження видатного вченого, 
героя України, академіка В. В. Сташиса, 09 липня 2016 
р. – Запоріжжя, 2016. – С. 66-69 (0,25 д.а.). 
4. Лемішко Ю. Ю. Врахування обтяжуючих обставин, 
передбачених у ст. 67 КК України, при призначенні 
покарання за кримінальний проступок (До проекту 
змін у КК) / Ю. Ю. Лемішко // Соціальна функція 
кримінального права: проблема наукового 
забезпечення, законотворення та правозастосування : 
матеріали між нар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 
2016 р. / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов 
(заст. гол. ред.) та ін. – Х.: Право. – С. 323-328. (0,2 
д.а.) 
5. Лемішко Ю. Ю. Спеціальні види звільнення від 
кримінальної відповідальності за вчинення окремих 
корупційних злочинів: питання доцільності 
законодавчого закріплення / Ю. Ю. Лемішко // 
Протидія злочинності: теорія та практика : зб. 
матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовтня 
2016 р. – Київ (0, 25 д.а.). 
6. Лемішко Ю. Ю. Особливості гуманізації 
кримінального законодавства України / Ю. Ю. 
Лемішко // Гуманізація кримінальної відповідальності 
та демократизація кримінального судочинства. Зб. мат. 
Міжнар. науково-практичного симпозіуму, 18-19 
листоп. 2016 р. – Івано-Франківськ ( 0, 2 д.а.) 
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9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 
та інш. 

1. Лемішко Ю. Ю. Особливості співвідношення 
обставин, які обтяжують покарання, з кваліфікуючими 
ознаками / Ю. Ю. Лемішко // Форум права. – 2015. – № 
4. – С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf - 0,5 д.а (в редакції)  
Index Copernicus International 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання 

Ні 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради ви 
є 

Не є членом спеціалізованої вченої ради 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

Жодних 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та кандидатські ) 

Не здійснювала 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом\стипендіатом 

Ні 

15. Співробітництво з 
закордонними організаціями 

Не здійснювала  

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

Не брала 

17. Участь у наукових 
дослідженнях Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

Не брала 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

Жодних 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, 
надрукованих студентами 
самостійно або у 
співавторстві з викладачем, 
участь у конференціях) 

Не проводила 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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