
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Забуга (Лемішко) Юлія Юріївна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

К. ю.н., асистент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Урахування обтяжуючих обставин при призначенні 

покарання – 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Проблемні питання призначення покарання та звільнення 

від кримінальної відповідальності – 1,53 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті, тези 

та інш.). 

1. Лемішко Ю. Ю. Способи обмеження 

суддівського розсуду під час призначення покарання 

/ Ю. Ю. Лемішко // Судова та слідча практика в 

Україні. – 2017 – № 5. – С. 43-49. – 0,6 д.а. 

2. Забуга Ю. Ю. Деякі проблемні питання 

призначення покарання за наявності обставин, які 

його обтяжують. / Ю. Ю. Забуга // Підприємництво, 

господарство і право. – 2017. – № 12. – С. ХХ-ХХ – 0, 

5 д.а. 

3. Лемішко Ю. Ю. Щодо доцільності закріплення 

спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення деяких корупційних 

злочинів / Ю. Ю. Лемішко // «ЮНЕЖ De Lege 

Ferenda». Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини: матеріали 

круглого столу (м. Харків, 17 травня 2017 р.) – Х.: 

2017. –  С. 57-63. – 0,3 д.а. 

4. Лемішко Ю. Ю. Вітальне слово Вчителю // Ю. 

Ю. Лемішко // Володимир Ілліч Тютюгін (до 70-ти 

річчя від дня народження та 45 річчя науково-

педагогічної та громадської діяльності) / уклад. : О. 

В. Євдокімова, О. В. Ус, А. О. Байда та ін. – Харків : 

Право, 2017. – 40-42. – 0,13 д.а. 

5. Розробник Силлабусу навчальної дисципліни 

«Теорія і практика призначення покарання за 

кримінальним правом України»: галузь знань 08 

«Право», спеціальність 081 «Право», перший 

(бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень (у 

співавторстві)  

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Проаналізовані проблемні питання, що виникають на 

правозастосовному рівні при призначенні покарання за 

наявності обставин, які його обтяжують. 

Запропонований авторську концепцію їх вирішення. 

На підставі аналізу існуючих способів обмеження 

суддівського розсуду при призначення покарання, 

запропонована аворська концепція такого обмеження. 

Розглянута доцільність закріплення деяких 

спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення корупційних злочинів, 

що характеризуються підкупом. Сформульовані 

пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень 
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КК.  

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

– 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

– 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

– 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

– 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

– 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

– 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

– 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

– 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

1. Підготовка наукового висновку на запит із ВРУ від 

13.05.2017 р. № 04-18/3-866 щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо адаптації порядку застосування 

окремих інститутів кримінального права» (реєстр. № 

6344 від 11.04.2017 р.) . 

2. Підготовка наукового висновку на запит із ВРУ від 
01.06.2017 р. № 04-18/3-1054 щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін та доповнень до деяких 

законодавчих актів України (щодо операцій з 

металобрухтом та посилення відповідальності за 

викрадення телекомунікаційного обладнання)» 

(реєстр. № 6454 від 16.05.2017 р.). 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

– 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини: матеріали 

круглого столу», 17 травня 2017 р., НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків. 

2. Лекція-презентація проректора з навчально-
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методичної роботи професора В.В. Комарова 

«Проектування стандартів вищої юридичної освіти, 

освітніх програм Університету в контексті 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та інноваційних освітніх практик», 8 червня 

2017 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. 

3. Круглий стіл «Проблеми імплементації правосуддя 

перехідного періоду» : I Харківський міжнародний 

юридичний форум, 3 жовтня 2017 р., Конференц-зал 

НБК НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. 

4. Відкрита лекція Б’ярна Мелкевіка «Глобалізація та 

право: виклики сучасності» : I Харківський 

міжнародний юридичний форум, 4 жовтня 2017 р., 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. 

5. Круглий стіл «Кібербезпека та інформаційна 

безпека: нові виклики в умовах глобальних 

геополітичних змін» : I Харківський міжнародний 

юридичний форум, 5 жовтня 2017 р., Конференц-зал 

НБК НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. 

6. Круглий стіл «Захист прав людини внутрішньо 

переміщених осіб» : I Харківський міжнародний 

юридичний форум, 6 жовтня 2017 р., Конференц-зал 

НБК НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. 

7. Школа з прав людини (Курс з Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод), проведений у 

межах проекту «Гарантування дотримання прав 

людини при здійсненні правосуддя» Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні спільно з Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини, 22-23 вересня 

2017 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. 

8. Курс підвищення кваліфікації з теми «Системні 

зв’язки кримінального права», проведений 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з 

Міністерством освіти і науки України, Національним 

юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, 

Інститутом післядипломної освіти, 17-20 жовтня 2017 

р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків   

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Лемішко Ю. Ю. Способи обмеження суддівського 

розсуду під час призначення покарання / Ю. Ю. 

Лемішко // Судова та слідча практика в Україні. – 

2017 – № 5. – С. 43-49. – 0,6 д.а. 

2. Забуга Ю. Ю. Деякі проблемні питання 

призначення покарання за наявності обставин, які 

його обтяжують. / Ю. Ю. Забуга // Підприємництво, 

господарство і право. – 2017. – № 12. – С. ХХ-ХХ – 0, 

5 д.а. 

3. Лемішко Ю. Ю. Щодо доцільності закріплення 

спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення деяких корупційних 

злочинів / Ю. Ю. Лемішко // «ЮНЕЖ De Lege 

Ferenda». Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини: матеріали 

круглого столу (м. Харків, 17 травня 2017 р.) – Х.: 

2017. –  С. 57-63. – 0,3 д.а. 

4. Лемішко Ю. Ю. Вітальне слово Вчителю // Ю. Ю. 
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Лемішко // Володимир Ілліч Тютюгін (до 70-ти річчя 

від дня народження та 45 річчя науково-педагогічної 

та громадської діяльності) / уклад. : О. В. 

Євдокімова, О. В. Ус, А. О. Байда та ін. – Харків : 

Право, 2017. – 40-42. – 0,13 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

–  

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Лемішко Ю. Ю. Способи обмеження суддівського 

розсуду під час призначення покарання / Ю. Ю. 

Лемішко // Судова та слідча практика в Україні. – 2017 

– № 5. – С. 43-49. – 0,6 д.а. – Index Copernicus 

International 

2. Забуга Ю. Ю. Деякі проблемні питання призначення 

покарання за наявності обставин, які його обтяжують. 

/ Ю. Ю. Забуга // Підприємництво, господарство і 

право. – 2017. – № 12. – С. ХХ-ХХ – 0, 5 д.а. – Index 

Copernicus International 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

– 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

– 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

– 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

– 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

– 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

– 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

– 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

– 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

– 

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) 

Під науковим керівництвом студентами опубліковано 

3-є тез, виконаних самостійно: 

1. Дзядок В. Ю. Проблеми кваліфікації дій 

посередника у корупційних злочинах / В. Ю. Дзядок // 

«ЮНЕЖ De Lege Ferenda». Актуальні проблеми 

кримінальної відповідальності за корупційні злочини: 

матеріали круглого столу (м. Харків, 17 травня 2017 р.) 

– Х.: 2017. – С. 28-31 – 0, 2 д.а. 

2. Фартушна Д. К. Заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб за кримінальним 

законодавсвтом України та законодавстовм деяких 

країн європейського союзу / Д. К. Фартушна // Шості 

харківські кримінально-правові читання «Україна на 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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кримінально-правовій карті світу»: тези доп. та наук. 

повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та 

аспірантів (м. Харків, 13 жовт. 2017 р.) / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 

Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права" ; редкол. В. 

Я. Тацій [та ін.] . – Харків : Право, 2017. – С. 131-133 – 

0, 2 д.а. 

3. Левенець А. А. Співвідношення позбавлення звань 

та позбавлення публічних прав за кримінальним 

законодавством України та Республіки Польща / А. А. 

Левенець // Шості харківські кримінально-правові 

читання «Україна на кримінально-правовій карті 

світу»: тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. 

наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 13 жовт. 

2017 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. 

права" ; редкол. В. Я. Тацій [та ін.] . – Харків : Право, 

2017. – С. 76-78 – 0, 2 д.а. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 


