
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. 

Теорія і практика виключення кримінальної 

відповідальності, 10 друк. арк. 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Обставини, що виключають протиправність діяння 

(загальна характеристика), 1.5 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Підготовлено розділ «Обставини, що виключають 

протиправність діяння» для робочого варіанту проекту 

нового КК України, а також відповідний розділ 

підручника 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Запропоновано новий підхід до визначення обставин, 

що виключають кримінальну відповідальність  

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Голова робочої групи з розвитку кримінального права, 

яка розробляє проект нового КК України та проект 

Кодексу про проступки 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Виступ на комітетських слуханнях на тему 

«Готовність до впровадження інституту кримінальних 

проступків в практичну діяльність досудового 

розслідування з 1 січня 2020 року» в Комітеті з питань 

правоохоронної діяльності (08 листопада 2019 р.) 

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  

Проведення засідань робочої групи з розвитку 

кримінального права Комісії з питань правової 

реформи при Президентові України 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

- участь у розробці проекту нового КК України та 

проекту Кодексу про проступки;  

- висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності для 

діяльності злочинних спільнот, «злодіїв у законі» та 

інших учасників злочинних спільнот»;  

- пропозиції та зауваження до проекту Закону України 
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«Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)»; 

- зауваження до проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо незастосування строків давності до злочинів, 

вчинених з метою особистої наживи та незаконного 

збагачення під час Операції Об’єднаних Сил (ООС), а 

також посилення кримінальної відповідальності за 

злочини, скоєні при виконанні державного оборонного 

замовлення або при продажу військового майна». 
6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

- підготовлено три відповіді на запити Комітету з 

питань правоохоронної діяльності ВРУ та Комісії з 

питань правової реформи; 

- підготовлено три відповіді на звернення громадян, 

які засуджені до довічного позбавлення волі. 

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) 

- Міжнародний круглий стіл «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, 

законодавчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення» (Х, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 17 травня 2019 

р.); 

- Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінальне правопорушення: національний та 

зарубіжний виміри» (Одеса, Національний університет 

«Одеська юридична академія», 24-25 травня 2019 р.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві» (Х.,  Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 30 

травня 20рем19 р.); 

- ІІІ щорічна науково-практична конференція 

«Становлення та перспективи розвитку державної 

системи захисту критичної інфраструктури в Україні»  
(Яремча, Івано-Франківська область, 12-13 вересня 

2019 р.): 

- Y Львівський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: guo vadic” (Львів, 20-21 

вересня 2019 р.);  

- ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (м. 

Харків,  Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 24-28 вересня 2019 р.)  

- Міжнародна науково-практична конференція 

"Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України" (Беримінводи Храківська область, 

17-19 жовтня 2019 року). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

Підручник: 

    Кримінальне право України: Загальна частина / В. Я. Тацій, 
В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. професорів В. Я. 
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перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. Розд. 5 , 14, 15 – 6-те 

вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2019 (авторські ‒ 

3,51 друк. арк.) 

    Yuriy Baulin, Borys Rohozhyn, Inna Vyshnevska. Legal 

regulation of professional obligations of physicians in 

Ukraine. Wiadomosci Lekarskie, tom LXXII, 2019, nr 9 cz 

II -  c. 1839-1843, авторські 0,25 друк. арк. 

     Битяк Ю. П., Баулін Ю. В., Демидова Л. М. Вступна 

стаття від упорядників видання. Вибрані праці: 

монографії, коментарі, підручники, статті / В. Я. 

Тацій; упорядники: Ю. П. Битяк, Ю. В. Баулін, Л. М. 

Демидова: відп. за випуск: Ю. П. Битяк. Харків: Право, 

2019. 1016 с., с. 5-7 (авт. 0, 1 д.а.); 

      Принцип верховенства права у кримінально-

правовому вимірі// Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України», 17-19 

жовтня 2019 р., м. Харків, (авторські - 0,3 друк. арк.)  

      Швядас Гінтарас, Баулін Ю.В. Деякі аспекти 

кримінального права Європейського Союзу: досвід 

Литви та виклики для України // Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України», 17-19 

жовтня 2019 р., м. Харків, (авторські - 0,32 друк. арк.)  
9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

- Yuriy Baulin, Borys Rohozhyn, Inna Vyshnevska. Legal 

regulation of professional obligations of physicians in 

Ukraine. Wiadomosci Lekarskie, tom LXXII, 2019, nr 9 cz 

II -  c. 1839-1843, авторські 0,25 друк. арк. 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

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 

Докторська дисертації Гороха О.А. «Звільнення від 

покарання та його відбування» (проблеми теорії та 

практики) (Київ, Інститут держави та права НАН 

України, 1 липня 2019 року) 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат дис…к.ю.н. А.П.Черепія 

«Кримінальна відповідальність за умисне убивство, 

вчинене з особливою жорстокістю»  

14. Чи були у звітному році  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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лауреатом\стипендіатом 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

- Робоча зустріч із делегацією Консультативної місії 

ЄС в Україні (Х, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 22 квітня 2019 

р.); 

- Робоча зустріч із делегацією Консультативної місії 

ЄС в Україні (Х, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 6 вересня 2019 

р.); 

- Сумісна підготовка та проведення ІІІ Харківського 

міжнародного юридичного форуму за підтримки 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ), Фонду Конрада Аденауера. У роботі форуму 

прийняли участь представники 30 країн світу (Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 25-28 вересня); 

- Засідання Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України (К., 2 жовтня 2019 р.); 

- Робоча зустріч із делегацією Консультативної місії 

ЄС в Україні (К, Консультативна місія ЄС в Україні 11 

жовтня 2019 р.). 

- робоча зустріч з представником Ради Європи 

Т.Карапетяном (К., 1 листопада 2019 р.) 
16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Сумісне проведення з Харківською 

облдержадміністрацією та Національною академією 

правових наук України ІІІ Харківського міжнародного 

юридичного форуму (Х., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 24-28 вересня 

2019 року). 

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) 

Керівник наукового гуртку з кримінального права 

студентів Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції та Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України (10 засідань, 23 студента)   

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 
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           Додаток №1 

№ 

з\п 

Назва виду роботи Години 

1 Scopus 

- Yuriy Baulin, Borys Rohozhyn, Inna Vyshnevska. Legal 

regulation of professional obligations of physicians in Ukraine. 

Wiadomosci Lekarskie, tom LXXII, 2019, nr 9 cz II -  c. 1839-

1843, 0,25 друк. арк. 

83 

7 Публікація трьох розділів підручника з кримінального 

права (Загальна частина), рекомендованого до видання 

Вченою радою університету - 3, 51 друк. арк. 

175,5 

14       Принцип верховенства права у кримінально-правовому 

вимірі// Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України», 17-19 жовтня 2019 р., м. Харків, (авторські - 

0,3 друк. арк.)  

      Швядас Гінтарас, Баулін Ю.В. Деякі аспекти 

кримінального права Європейського Союзу: досвід Литви та 

виклики для України // Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України», 17-19 жовтня 2019 р., 

м. Харків, (авторські - 0,32 друк. арк.)  

60 

16 - рецензування дис. д.ю.н. О.П.Гороха та Р.С.Орловського 

- підготовка відгука на автореф. к.ю.н. А.П.Черепея 

950 

            30 

20 - висновок на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України (щодо встановлення 

кримінальної відповідальності для діяльності злочинних 

спільнот, «злодіїв у законі» та інших учасників злочинних 

спільнот»;  

- пропозиції та зауваження до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)»; 

- зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України (щодо 

незастосування строків давності до злочинів, вчинених з 

метою особистої наживи та незаконного збагачення під час 

Операції Об’єднаних Сил (ООС), а також посилення 

кримінальної відповідальності за злочини, скоєні при 

виконанні державного оборонного замовлення або при 

продажу військового майна». 

120 

21 Участь у підготовці проекту нового КК України 

 

100 

                                Усього   1518      годин 
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