
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. 

Кримінально – правові проблеми відповідальності 

медичних працівників за злочини у сфері медичної 

діяльності.7,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Покарання у виді довічного позбавлення волі як 

порушення прав людини. Підстави звільнення від 

покарання у виді довічного позбавлення волі. 

Проблеми застосування амністії та помилування у 

кримінальном праві України. Дослідження амністії як 

правового акту (закону) Верховної Ради України, 

який не усуває карності діяння, проте повністю або 

частково звільняє від кримінальної відповідальності 

та/чи покарання певну категорію осіб, винних у 

вчиненні злочинів. Проблеми застосування 

помилування – персоніфікованого правового акту 

Президента України щодо засуджених осіб про 
повне або часткове звільнення їх від відбування 

покарання. Запровадження інституту кримінальних 

проступків в Україні. Промлема необхідності 

внесення змін до Конституції України щодо 

обгрунтування нового виду відповідальності 

(відповідальності за проступки, кримінальні чи 

антигромадські). Проаналізовано концептуальні 

положення законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» № 7279-д, 

приӥнятого Верховною Радою України 22 

листопада 2018 року, який покликаний ввести в дію 

відповідний інститут. Основні проблеми кваліфікації 

злочинів, вчинених в умовах воєнного стану. 

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення. 

3 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Наукові статті, розділи підручника, навчального 

посібника. 

Серед них: 5 наукових статей (вийшли друком), розділ 

Підручника з Особливої частини Кримінального права 

України – “Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення” (1,8 д.а., 

знаходиться у редакції).  

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Встановлені основні недоліки у процесі застосування 

норм щодо звільнення довічно ув’язнених на прикладі 

судової практики. Розкрито невідповідність положень 

кримінально-виконавчого кодексу України (в частині 

умов, що стосуються звільнення осіб від покарання у 

виді довічного позбавлення волі) Конвенції з захисту 
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прав людини та основоположних свобод. Зазначено 

правову позицію Європейського суду з прав людини 

стосовно інституту довічного позбавлення волі. 

Вперше проаналізовано інститут амністії та 

помилування щодо їх відповідності європейським 

стандартам з захисту прав людини. і інститути 

поєднують у собі норми кри- мінального, 

кримінально-виконавчого та конституціӥного права. 
При вивченні цього питання необхідним є 

використання комплексного підходу – враховувати 
компетенцію державного органу й сам предмет 

правового регулювання суспільних відносин. 
Обгрунтовується доцільність доповнення чинного 

законодаства інститутом кримінального Розглянуто 

особливості проведення спрощеної процедури 
досудового розслідування кримінальних проступків у 

формі досудового дізнання. Досліджується проблема 

криміналізації (шляхом визнання їх кримінальними 

проступками) адміністративних правопорушень. 

Досліджено поняття «воєнний стан» та «бойова 

обстановка», які фігурують у тексті чинного 

Кримінального Кодексу України і є ключовими при 

кваліфікації злочинних посягань. При дослідженні 

даної теми враховувалась її надзвичаӥна 

актуальність для Української держави протягом 

останніх п’яти років. Приділено увагу значенню умов 

воєнного стану як обставини, що обтяжує покарання і 

застосовується на суддівськиӥ розсуд.  

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. 

Участь у міжнародному проекті щодо удосконалення 

законодавчих положень стосовно запобігання 

насильству щодо жінок та домашньому насильству. 

Розробка концептуальних зауважень щодо 

запровадження у кримінальне законодавство України 

відповідальності за домашнє насильство (ст. 126-1 КК 

України). 

Рецензування Проекту Закону України “Про протидію 

сексуальному насильству та експлуатації людини”. 

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 

-  
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та інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  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 

Відповідь на запит адвоката Бірюліна Л.Ю. щодо 

застосування ст. 191 КК; 

Надання Науково-правового висновку на звернення 

адвоката Колєва Р.Г. щодо роз'яснення змісту 

основних та кваліфікуючих ознак злочину, 

передбаченого ст. 321-1 КК України; 

Щодо норми кримінального закону, яка  

застосовується судами стосовно подібних суспільно 

небезпечних діянь (стосовно перевищення меж 

необхідної оборони). Запит Науково – консультативної 

ради при ВСУ щодо справи Костенко М.С.; 

Щодо наявності складів злочинів, передбачених ст. 375 

та 382 КК. Запит громадянина Аверкова О.М.; 

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.; 

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.; 

Відповідь на запит ГУ НП України в Харківській 

області щодо ч. 2 ст. 302 КК України.    

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) 

Участь у всіх конференціях та семінарах, що 

проходили у Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Байда А.О., Петрівна Л.С. Покарання у виді довічного 

позбавлення волі, як порушення прав людини // 

Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 3 (67). – С. 384-

388–  (0,6 д.а.).;  

Байда А.О., Ніколашина А.М. Амністія та 

помилування у кримінальному праві // Молодий 

вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 335-339 –  (0,7 

д.а.).;  

Байда А.О., Новіков Д.О. Запровадження інституту 

кримінальних проступків в Украін̈і. Фінішна пряма 

на шляху // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 

(68). – С. 108 – 112  –  (0,6 д.а.).;  

Байда А.О., Склезь О.А. Основні проблеми 

кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного 

стану // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – 

С. 112 – 117  –  (0,6 д.а.). 
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Байда А.О., Новіков Д.О. Декриміналізація фіктивного 

підприємництва. Правильний крок чи погрішність? // 

Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 10 (74). – С. 129 

– 133  –  (0,6 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

-  

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 

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) 

З жовтня 2019 р. - Керівництво студентським 

науковим гуртком з кримінального права (гурток для 

студентів 2-3 курсів Факультету підготовки кадрів для 

органів юстиції. Загальна кількість студентів – 22). 

Кількість доповідей станом на 25.11.2019 р. – 4. 

Публікацій немає.  

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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                                                                                                                    Додаток 1 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових видань 

України 

Байда А.О., Петрівна Л.С. Покарання у виді довічного позбавлення волі, як порушення прав 

людини // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 3 (67). – С. 384-388;  

Байда А.О., Ніколашина А.М. Амністія та помилування у кримінальному праві // Молодий 

вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 335-339;  

Байда А.О., Новіков Д.О. Запровадження інституту кримінальних проступків в 

Україні. Фінішна пряма на шляху // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 108 

– 112;  

Байда А.О., Склезь О.А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах 

воєнного стану // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 112 – 117; 

Байда А.О., Новіков Д.О. Декриміналізація фіктивного підприємництва. Правильний крок 

чи погрішність? // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 10 (74). – С. 129 – 133. 

155 

11 

Доопрацювання та перевидання підручника (навчального посібника) 

Підручника з Особливої частини Кримінального права України – “Кримінальні 

правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення” 

40 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

2. наукової статті: 

1. Байда А.О., Петрівна Л.С. Покарання у виді довічного позбавлення волі, як порушення 

прав людини // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 3 (67). – С. 384-388;  

2. Байда А.О., Ніколашина А.М. Амністія та помилування у кримінальному праві // 

Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 335-339;  

3. Байда А.О., Новіков Д.О. Запровадження інституту кримінальних проступків в 

Україні. Фінішна пряма на шляху // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 108 

– 112;  

4. Байда А.О., Склезь О.А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах 

воєнного стану // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 4 (68). – С. 112 – 117; 

5. Байда А.О., Новіков Д.О. Декриміналізація фіктивного підприємництва. Правильний крок 

чи погрішність? // Молодий вчений. – Херсон, 2019. Вип. 10 (74). – С. 129 – 133. 

180 годин 

21 

Участь у розробці законопроектів 

1. Участь у міжнародному проекті щодо удосконалення законодавчих положень стосовно 

запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству. Розробка концептуальних 

зауважень щодо запровадження у кримінальне законодавство України відповідальності за 

домашнє насильство (ст. 126-1 КК України). 

2. Участь о розробці Проекту Закону щодо доповнення чинного законодавства інститутом 

кримінального проступку. 

200 

                                                                               Усього  575 
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