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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. 

Кримінально-правові аспекти відповідальності за 

порушення прав громадян у сфері медико-

психіатричної  допомоги 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінально-правові аспекти відповідальності за 

порушення прав громадян у сфері медико-

психіатричної  допомоги. 

Питання дотримання презумпції невинуватості у 

правозастосовчій практиці України на прикладі 

притягнення до кримінальної відповідальності за 

незаконне збагачення. 

Питання кримінальної відповідальності за 

дискримінацію на ознакою сексуальної орієнтації 

(гомосексуалізм). Порівняльно-правовий аналіз 

законодавства України та країн Європейського 

Союзу. 

 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, терміни до 

Великої української юридичної енциклопедії 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Встановлена низка проблемних теоретичних і 

практичних питань застосування статті 368-2 

Кримінального кодексу України, яка передбачає  

відповідальність за незаконне збагачення. Наведені 

можливі шляхи рішення проблем, пов’язаних з 

порушенням даною нормою основних принципів 

права і кримінального законодавства України. 

Вперше досліджено питання дискримінації та 

перселідування осіб за ознакою нетрадиційної 

сексуальної орієнтації та загалом питання 

дискримінації ЛГТБ – спільноти в рамках дотримання 

Україною євроінеграціного шляху забезпечення 

рівності та недопущення дискримінації. 

Проаналізовано проблемні моменти застосування 

Закону України “Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні”. 

Досліджено та встановлено специфічні ознаки 

шахрайского завлодіння майном шляхом поміщення 

до психіатричного закладу та застосування 

незаконного психологічного впливу. 

 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Є одним з авторів розробки законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження інституту кримінальних 

проступків» 

 

5.1. Участь у підготовці Член робочої групи щодо підготовки законопроекту 
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законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження інституту кримінальних 

проступків» 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо 

удосконалення захисту професійної діяльності 

медичних та фармацевтичних працівників» (реєстр. 

№ 6288 від 05.04.2017); 

2. Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо 

малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи 

неповнолітньої та особи, яка не досягла статевої 

зрілості» (реєстр. № 6449 від 16.05.2017) 

 

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 щодо окремих 

питань кримінально-правової кваліфікації діянь, 

відповідальність за які передбачена ст. ст. 190, 191, 

200 КК України у відповідь на звернення гр. Алексик 

Т.І. 

2. Підготовка наукового висновку щодо окремих 

питань кримінально-правової кваліфікації діянь, 

відповідальність за які передбачена ст. 332 КК 

України у відповідь на звернення гр. Федорової О.В. 

 

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) 

 

-  
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9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Байда А.О.  Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і 

покарання // Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне право  ‒ 

Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 441-442. (0,2 

д.а.) 
2. Байда А.О.  Незаконна лікувальна діяльність // 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. ‒ 

Т. 17: Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 

1064 с. : іл. ‒ С. 550-551. (0,25 д.а.) 

3. Байда А.О.  Незаконне поміщення в 

психіатричний заклад // Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне 

право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 585-

586. (0,2 д.а.) 

4. Байда А.О. Дотримання презумпції 

невинуватості у правозастосовчій практиці 

України на прикладі притягнення до 

кримінальної відповідальності за незаконне 

збагачення // Молодий вчений. –Херсон, 2017. Вип. 5 

(45). – С. 235-239. – (0,6 д.а.) 

5. Байда А.О. Кримінальна відповідальність за 

дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації 

(гомосексуалізм) // Молодий вчений. – Херсон, 2017. 

Вип. 6 (46). – С. –  (0,6 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. 

 

- 

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 

- 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

 

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) 

1. Архіпова К.С. Кримінологічна характеристика 

жіночої злочинності / Сімнадцяті економіко-правові 

дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (27 квітня 2017 р. м. Львів). - 

Львів, 2017.- С. 122-124 (183 с.) // [ Електронний 

ресурс] – Режим доступу :  

http://www.spilnota.net.ua/ua/articles/year-9/rozdil-

45/pidrozdil-231/pidrozdil2-316/ - Заголовок з екрану 

(0,2 д.а.); 

2. Стульгінський В. С. Стан сильного душевного 

хвилювання: ознака суб’єктивної сторони злочину 

чи ні? / Сімнадцяті економіко-правові дискусії: 

матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (27 квітня 2017 р. м. Львів). - Львів, 

2017.- С. 161-163 (183 с.) // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу :  

http://www.spilnota.net.ua/ua/articles/year-9/rozdil-

45/pidrozdil-231/pidrozdil2-316/ - Заголовок з екрану 

(0,2 д.а.); 

3. Пономаренко В.О. Кримінальна 

відповідальність юридичних осіб 152-154 / 

Сімнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (27 квітня 2017 р. м. Львів). - Львів, 

2017.- С. 152-154 (183 с.) // [ Електронний ресурс] – 

Режим доступу :  

http://www.spilnota.net.ua/ua/articles/year-9/rozdil-

45/pidrozdil-231/pidrozdil2-316/ - Заголовок з екрану 

(0,2 д.а.); 

4. Комасюк І.С.  Боротьба з корупцією в закладах 

охорони здоров’я /  ЮНЕЖ «De Lege Ferenda». 

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини: матеріали круглого столу (м. 

Харків 17 травня 2017 р.) - Х.: 2017. – С. 43-46 (101с.) 

[ Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.pravnyk.kh.ua/uploads/files/journals/spets.pdf 

- Заголовок з екрану (0,2 д.а.). 
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