
 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Байда Антон Олександрович  

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

Кримінального права # 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінальна відповідальність за неналежну медичну 

практику за кримінальними кодексами країн – членів 

ЄС, 

1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Питання кримінальної відповідальності за незаконний 

психологічний вплив. Медико-правові аспекти 

незакнного психологічного впливу та психічного 

насильства. Відповідальність за злочини проти життя і 

здоров'я, вчинені за гендерною ознакою. Кримінальна 

відповідальність за насильство в сім'ї. Особливості 

кримінальної відповідальності за порушення в сфері 

природокористування. 1,9 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Дві статті та монографія у співавторстві 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Вперше досліджено питання кримінальної 

відповідальності за калічення жіночих статевих 

органів (жіноче обрізання) як злочину, що вчинюється 

суто за гендерною ознакою. Вперше розглянуто 

питання кримінальної відповідальності за 

психологічне насильство як різновиду психічного 

насильства.  Вперше проведене комплексне 

дослідження відповідальності за порушення належних 

умов природокористування, наведені ознаки та 

формули злочинного використання природних 

ресурсів. 

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. 

Відповідь на запит Представника Уповноваженого з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та 

гендерної рівності від 19.09.2016 р. щодо наукового 

Висновку на проект ЗУ “Про внесення змін стосовно 

ст. 130, 133 КК, ст. 132 КК України”.  

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

-  

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

-  

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

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

-  

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

-  

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, їх рецензування 

-  

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам 

-  

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

-  

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) 

 
1. Взяв участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціальна функція кримінального 

права: проблеми наукового забезпечення, 

законотворення та правозастосування», що 

відбулася у Харкові 12-13 жовтня 2016 р.  

2. Взяв участь у Круглому столі для юристів з 

проблем порушення прав людини у 

психіатричних закладах України. Відбувся 10 

жовтня 2016 р. у Харкові. 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2016 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Байда А.О. Кримінальна відповідальність за 

калічення жіночих статевих органів (жіноче 

обрізання) [Електронний ресурс] / А. О.Байда // 

Вісник Асоціації кримінального права України : 

електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. 

кримін. права». – Харків, 2016. – Вип. 2 (7). – 

0,5д.а. 

2. Байда А. О. Проблеми кримінальної 

відповідальності за домашнє насильство / А.О. 

Байда // Питання боротьби зі злочинністю. -  

Харків, 2016. –Вип.32- 0,8 д.а. 

3. Екологічна економіка: Теорія, практика, 

юридична відповідальність. Навчальний 

посібник. Полтава: ПУЕТ. – 2016 р. – 340 с. У 

співавторстві. Розіділ – “Юридична 

відповідальність за порушення у сфері 

природокористування” – 0,5 д.а. 

 

 

 

 

 

9.1. Вказати публікації, з -  
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зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 

та інш. 

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 Науково-

дослідного інституту 

правознавства та Науково-

дослідного сектору. 

-  

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) 

Гурток з кримінального права на факультеті 

підготовки кадрів для органів юстиції. Разом із 

Тютюгіним В.І. та Комаровим О.Д.Кількість студентів 

у гуртку -25 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 


