
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Баулін Юрій Васильович 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор, академік 

Національної академії правових наук України, 

заслужений діяч науки і техніки України 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Не планував 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

- 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

- 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

- 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Проект Закону «Про Конституційний Суд України» 

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 

Член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України.   

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 

 

 

 



 2 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

Висновок на запит Управління Служби безпеки 

України у Харківській області (вересень 2017 .)  

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) 26-29 січня – Семінар «Невислання як принцип 

міжнародного права та роль судової системи в його 

реалізації» та Урочисте засідання Європейського суду 

з прав людини з нагоди відкриття судового року (м. 

Страсбург, Французька Республіка); 

2) 1-4 березня – Міжнародна конференція «Еволюція 

конституційного контролю в Європі: вивчені уроки та 

нові виклики», організованої Конституційним Судом 

Республіки Молдова (м. Кишинеу, Республіка 

Молдова); 

3) 28 лютого 2017 року - Круглий стіл з експертами 

Європейського комітету з соціальних прав Ради 

Європи на тему: «Європейські стандарти гарантій 

урядами соціально-економічних прав“ (м.Київ, 

Конституційний Суд України). 

4) 1 червня 2017 року -  Другий Конгрес Асоціації 

конституційного правосуддя країн регіонів 

Балтійського та Чорного морів (BBCJ) на тему: „Роль 

конституційних судів в тлумаченні положень 

національних конституцій в контексті 

загальновизнаних принципів та норм міжнародного 

права, права ЄС, рішень міжнародних судів“ 

(м.Харків). 

5) 12-15 жовтня 2017 року - Міжнародна наукова 

конференція «Європеїзація національного права: 

досягнення, проблеми, виклики» (м. Каунас ,Литва) 

6) 3-6 жовтня 2017 р - Харківський міжнародний 

юридичний форум «Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків). 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1) Принцип верховенства права у рішеннях 

Конституційного Суду України/ Вісник 

Конституційного Суду України, № 1/2017, - Київ: 

2017, видавництво «Ін Юре», - 108 с. – С.18-26. 

2) Методологічні аспекти контролю конституційності 

окремих положень закону в діяльності 

Конституційного Суду України./ Методологія в праві: 

Монографія/ Пункт 1.4. Розділу ІV / І.Безклубий, 

І.Гриценко, М.Козюбра та ін. За заг. ред. І Безклубого. 

– К.: Грамота, 2017. – 658 с. – С.527-531. 

3) Кримінальна відповідальність та покарання в 

рішеннях Конституційного Суду України/ Юридичний 

вісник України, № 8 (1128) 24 лютого-2 березня 2017 

року, С.12-13. 

 

http://www.bbcj.eu/
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4) Системність у кримінальному праві та 

кримінальному законодавстві/ Право України, № 5, 

2017. – 206 с. – С.88-95. 

5) Виклики «нової злочинності» та проблеми 

кримінального права в умовах глобалізації/ 

Міжнародна конференція «Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації», м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р. 

6) Влияние юриспруденции Европейского Суда по 

правам человека на уголовное право Украины/ 

Международная научная конференция «Европеизация 

национального права: достижения, проблемы, вызовы, 

13 октября 2017 г., г. Каунас, Литва 

7) Виконання наказу або розпорядження // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 

- Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 64-67. 

8) Виконання спеціального завдання з попередження 

чи розкриття злочинної діяльності // Велика українська 

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

право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 67-69. 

9) Давність у кримінальному праві // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 

- Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 134-135. 

10) Діяння пов’язане з ризиком // Велика українська 

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

право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 161-163. 

11) Затримання особи, що вчинила злочин //Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 

- Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 239-241. 

12) Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку  із закінченням строків давності //Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 
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НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 

- Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 263-265. 

13) Звільнення від відбування покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку //Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 253-255. 

14) Звільнення від кримінальної відповідальності 

//Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. - 

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій 

(голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. 

прав. Наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. 

Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. 

- С. 255-257. 

15) Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку зі зміною обстановки //Велика українська 

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

право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 261-263. 

16) Крайня необхідність //Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 457-458. 

17) Наступність у кримінальному праві //Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 

- Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 538-539. 

18) Необхідна оборона //Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 607-609. 

19) Непереборна сила //Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 611-612. 
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20) Обставини, що виключають злочинність діяння 

//Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. - 

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій 

(голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. 

прав. Наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. 

Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. 

- С. 633-634. 

21) Основи кримінального законодавства Союзу СР і 

республік 1991 //Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 647-649. 

22) Перевищення меж необхідної оборони //Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 

- Харків: Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 672. 

23) Пінаєв Анатолій Олексійович //Велика українська 

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

право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 688. 

24) Уявна оборона //Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. - Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 996-998. 

25) Фізичний або психічний примус як обставина, що 

виключає злочинність діяння // Велика українська 

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

право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. - Харків: 

Право, 2017. - 1064 с. : іл. - С. 1004-1005 

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. 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Голова редакційної ради «Віснику Конституційного 

Суду України», член наукової ради журналу "Право 

України", «Судова практика», редколегії наукового 

журналу "Митна безпека. Серія "Право", редакційної 

ради журналу "Публічне право" Всеукраїнської 

громадської організації "Майбутнє країни", 

редакційної колегії Науково-практичного журналу 

Юрист України (Харків, "Право"), редакційної колегії 

Щорічнику українського права Національної академії 

правових наук України, редакційної ради 

міжнародного наукового журналу «Наука і життя 

Казахстану», редакційної колегії наукового журналу 

«Вісник Південно-регіонального центру Національної 

академії правових наук України». 

 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

член спеціалізованої вченої ради  Д 64.086.01 у 

Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат дисертації Орла Юрія 

Вікторовича на тему: «Кримінально-правова охорона 

нормальної діяльності органів і установ кримінально-

виконавчої служби», поданого на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право; 

Відгук на автореферат дисертації Юзікової Наталії 

Семенівни на тему: «Злочинність неповнолітніх: 

закономірності розвитку, теорія і практика запобігання 

і протидії їй в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право; 

Відгук на автореферат дисертації Гончарової Юлії 

Анатоліївни на тему: «Роль та місце принципу 

гендерної рівності в сучасному міжнародному праві», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – 

міжнародне право. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

- 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

1) 1 лютого зустріч з Головою Конституційного Суду 

Литовської Республіки Д.Жалімасом; 

2) 3 лютого зустріч з Главою Офісу Ради Європи в 

Україні, представником Генерального секретаря Ради 

Європи з координації програм співробітництва 

М.Енбергом, керівником проекту «Підтримка 

впровадження судової реформи в Україні» А.Кавакін 
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та керівником проекту «Сприяння реформуванню 

виборчого законодавства та проведенню 

конституційної реформи в Україні» С.Ткаченко. 

3) 7 березня зустріч з Головою Консультативної місії 

ЄС в Україні К.Ланчінскасом. 

4) 24 березня зустріч з суддями Європейського суду з 

прав людини Г.Юдківською та К.Ранцоні. 

5) 5 квітня зустріч з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Угорщини в Україні Е.Кешкенєм.  

6) 16 травня зустріч з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Словацької Республіки в Україні Р.Матулою. 

7) 20 травня зустріч з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Словацької Республіки в Україні Р.Матулою. 

8) 24 травня зустріч із  суддею Конституційного Суду 

Латвійської Республіки у відставці У.Кінісом. 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Сумісне проведення з Харківською 

облдержадміністрацією та Національною академією 

правових наук України:  

1) Другого Конгресу Асоціації конституційного 

правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного 

морів (BBCJ) на тему: „Роль конституційних судів в 

тлумаченні положень національних конституцій в 

контексті загальновизнаних принципів та норм 

міжнародного права, права ЄС, рішень міжнародних 

судів“ (1 червня 2017 р.),  

2) Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Право та проблеми сталого розвитку в 

глобалізованому світі» (2-6 жовтня 2017 р.) 

 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Почесна відзнака Конституційного Суду України 

(жовтень 2017 р.) 

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) 

Сокерівник наукового гуртку з кримінального права 

студентів Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції та Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України   

 

 

Доктор юридичних наук, професор     Ю. В.Баулін 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                        

 

 

 

 

http://www.bbcj.eu/

