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1. Прізвище, ім’я та по-
батькові. 

Байда Антон Олександрович 
 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної науково-дослідної 
роботи. 

Проблеми кримінальної відповідальності за 
посягання на життя та здоров’я у сфері медичної 
діяльності, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності 
при проведенні медичного втручання у 
немедичних цілях.  
Встановлення кримінальної відповідальності за 
ухилення від сплати податків з використанням 
офшорних схем. 
Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 
кримінального кодексу України шахрайство з 
фінансовими ресурсами. 
Питання кримінальної відповідальності за 
злочини проти громадського порядку та 
моральності в законодавстві України та країнах 
Європейського Союзу. 
Прроблеми імплементації до кримінального 
законодавства України стандарів ЄС у сфері 
протидії насильству щодо жінок. 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчал. посібника, наукові 
статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, розділи навчальних посібників. 
- 1 наукова стаття у науковому виданні, що 

входить до наукометричної бази даних 
Scopus (знаходиться у редакції); 

- 4 наукові статті, у наукових виданнях, що 
входять до переліку фахових видань 
(вийшли друком). Розділи Навчально – 
методичних посібників з Загальної та 
Особливої частини кримінального права 
України 0,1 да. (у редакції). 

4.2.  Наукова новизна отриманих 
результатів 

Вперше досліджено питання кримінальної 
відповідальності медичних працівників за 
проведення операцій з жіночого обрізання  у 
немедичних цілях; 
Розглянуті питання кримінальної 
відповідальності медичних працівників за 
незаконну видачу рецептів на придбання 
наркотичних засобів та інших кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом 
наркотичних речовин та сильнодіючих 
лікарських засобів. 
Розглянуті проблемні питання щодо 
кримінальної відповідальності за сімейне 
насильство, зокрема насильство проти жінок. 



Досліджено проблемні питання кримінальної 
відповідальності за кримінальної 
правопорушення у сфері господарської 
діяльності.  

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. 

-  
 
 
 
 
 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України. 

-  
 
 
 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України. 
 

-  

6. Зв’язок з практикою:  
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 наукових 
висновків за зверненням суддів 
Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України. 
 

 
-  

 
 
 



6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам, участь у 
семінарах для практичних 
працівників 

 
-  

 
 
 
 

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). 
(окремо вказати участь у 
зарубіжних конференціях) 

Участь із доповіддю «Питання кримінальної 
відповідальності медичних працівників» на  
науково-практичної конференції «Актуальні 
питання ведення коморбідного пацієнта - 
міждисциплінарний підхід» 30 вересня - 1 жовтня 
2020 року: «Права лікаря за вітчизняним 
законодавством», м. Харків; 
Міжнародна співпраця між прикордонними 
університетами - можливості та проблеми для 
юридичних наук. Лектор: prof. dr hab. Leonard 
Etel, завідувач кафедри податкового права, 
ректор Білостоцького університету у 2012-2016 
роках [суть співпраці між університетами при 
кордоні, специфіка регіону, приклад співпраці в 
рамках мережі прикордонних університетів] 
30.11.20, 18.00; 
Міжнародне університетське співробітництво 
в галузі освіти та досліджень. Лектор:- dr hab. 
Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB, кафедра 
міжнародного публічного права та європейського 
права [Вища освіта в Європі, Болонський процес, 
наукові ступені та звання, визнання освіти, 
мобільність викладачів та студентів, двосторонні 
університетські угоди, програма Еразмус]. 
2.12.2020, 20.00; 
Освіта в галузі права - статус-кво та 
перспективи. Лектор: dr hab. Artur Olechno 
заступник декана факультету викладання права 
[акредитація вищої освіти, методи викладання 
права, включаючи електронне навчання, 
моделювання судових засідань, діяльність 
студентських юридичних клінік, іноземних 
юридичних шкіл]. 4.12.2020, 17.30. 

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, 
навчальні посібники, тези та 

Байда А.О., Новіков Д.О. Встановлення 
кримінальної відповідальності за ухилення від 
сплати податків з використанням офшорних схем 



ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. робіт 
та їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

як передумова стабілізації̈ економіки Украйни // 
Правові горизонти. – Суми, 2020. Вип. 21(34). – 
С.83-89- (0,7 д.а.); 
Байда А.О., Склезь О.А. Особливості 
кваліфікації злочинів за статтею 222 
кримінального кодексу України шахрайство з 
фінансовими ресурсами // Підприємництво, 
господарство і право. – Київ, 2020. Вип. 5. – С. 
221-226 –  (0,6 д.а.); 
Байда А.О., Рудика В.Я. Злочини проти 
громадського порядку та моральності в 
законодавстві України та країнах Європейського 
Союзу // Молодий вчений. – Херсон, 2020. Вип. 4 
(80). – С. 445 – 448  –  (0,6 д.а.); 
Байда А.О., Пазенко А.О. Новації кримінального 
законодавства України у сфері протидії 
насильству щодо жінок // Молодий вчений. – 
Херсон, 2020. Вип. 11 (75). – С. 363 – 368  –  (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) 

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 04.12.2020 р. – 7. 
Публікацій наразі немає. 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 


