
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та 

по-батькові. 

Баулін Юрій Васильович 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

д.ю.н., професор, академік НАПрН України, професор кафедри 

кримінального права №1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Види обставин, що виключають протиправність діяння, які не 

передбачені К України, 2 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Обставини, що виключають протиправність діяння. -  2.51 

друк.арк. 

 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Розділ ХІV. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. - с.306-342. – 2.21 друк.арк. 

//Кримінальне право України.Загальначастина : підручник / Ю. 

В. Баулін [та ін.] ; за ред.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. 

Борисов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 6-те вид., 

переробл. і допов. - Харків: Право, 2020. - 584 с. - (До 215-річчя 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого). 

- Розділ 7.4. Обставини, що виключають протиправність діяння 

(проект нового КК України) – 0.3 друк.арк. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Запропоновано законодавче визначення обставин, що 

виключають протиправність діяння та їх невичерпний перелік у 

КК України  

 

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 Комісії з 

питань правової реформи при Президентові України - розробка 

проекту нового КК України та проекту Кодексу про проступки 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

Відповіді на запити голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України на проекти Законів України: 

-«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень»; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства 

(Ланцаротської Конвенції)»; 



- «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо 

відповідальності за злочини вчиненні злочинною спільнотою»;   

- щодо зміни диспозиції статті 375 КК України «Постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови» (травень 2020 р.). 

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 КСУ 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Організація та проведення трьох вебінарів для практичних 

працівників та членів ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права»:  

- «Проект Загальної частини нового КК України в контексті 

сучасної теорії кримінального права та міжнародних стандартів 

кримінального законодавства» (21 жовтня 2020 р., в режимі 

онлайн); 

- Сучасна теорія та принципи кримінального права, та їх 

відображення в Особливій частині проекту нового КК України 

(18 листопада 2020 р.); 

- Оцінка проекту нового КК України щодо його відповідності 

принципам кримінального права та міжнародним стандартам (3 

грудня 2020 р.). 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

Відповіді на запити двох громадян, які відбувають покарання у 

виді довічного позбавлення волі, а також на запит адвоката 

щодо визначення меж дії кримінального закону, який 

передбачає покарання у вигляді смертної кари.  

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 науково-практичний круглий стіл «Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації», присвячений пам’яті академіка В.В. Сташиса (15 

травня 2020 р. в режимі онлайн); 

-круглий стіл  "КонституціяУкраїни та актуальні питання її 

удосконалення" за участі народних депутатів України та голови 

Харківської облдержадміністрації (Харків, Президія НАПрН 

України, 28 червня 2020 р.).  

- науково-практичний круглий стіл на тему "Запобігання 

корупції у приватному секторі" (Х, НДІ вивчення проблем 

злочинності ім.академіка В.В.Сташиса НАПрН України, 01 

липня 2020 р., в режимі онлайн); 

- дискусійна панель «Забезпечення правопорядку в умовах 

коронокризи»  ІУ Харківського міжнародного юридичного 

форуму (Х. 23-24 вересня 20202 р., в режимі онлайн); 

- дискусійна панель «Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України» ІУ Харківського міжнародного 

юридичного форуму (Х. 25 вересня 20202 р., в режимі онлайн); 

- вебінар «Проект Загальної частини нового КК України в 

контексті сучасної теорії кримінального права та міжнародних 

стандартів кримінального законодавства» з членами ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» (21 жовтня 

2020 р., в режимі онлайн); 

- вебінар «Сучасна теорія та принципи кримінального права, та 

їх відображення в Особливій частині проекту нового КК 

України» (18 листопада 2020 р., в режимі онлайн); 

- міжнародна наукова конференція "Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє" 

(22-23 жовтня 2020 р.) в режимі онлайн на платформі Zoom. 

- щорічна осіння школа кримінального права для викладачів 

правничих шкіл «Лабораторія кримінальної правотворчості» 

(с.Піщанка Новомосковського р-ну Дніпропетровської області, 

11-13 листопада 2020 р.); 

- вебінар «Оцінка проекту нового КК України щодо його 

відповідності принципам кримінального права та міжнародним 

стандартам» (3 грудня 2020 р., в режимі онлайн 

9. Видавнича діяльність Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / 



(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Ю.В. Баулін [та ін.]; за ред.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. 

Борисов; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 6-те вид., 

переробл. і допов. - Харків : Право, 2020. - 584 с. - (До 215-річчя 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого). 

1. Розділ V. Кримінальна відповідальність - с.99-107. – 0.7 

друк.арк. 

2. Розділ ХІV. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. - с.306-342. – 2.21 друк.арк. 

3. Розділ ХV. Звільнення від кримінальної відповідальності. - 

с.343-360 – 0.6 друк.арк. 

4. Методичні матеріали до самостійної роботи та практичних 

занять і поради до їх виконання з навчальної дисципліни 

"Кримінальне право України. Загальна частина" [Електронний 

ресурс]: для студ. 2 курсу першого (бакалавр.) рівня вищ.освіти 

галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" денної форми навч. / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; уклад.: Ю. В. Баулін[та 

ін.]. - Електрон. текст.дані. - Харків, 2020. - 195 с. 

5. Баулін Ю.В. Завдання вітчизняної кримінально-правової 

науки в умовах реформування кримінального законодавства 

України / Ю.В.Баулін, В.Я.Тацій // Право України. - 2020. - № 2. 

-  С. 17-30. – 0.9 друк.арк.  

6. Юрій Баулін. Карина Алексанян. Довічне позбавлення волі: 

проблема умовно-дострокового звільнення в Україні 

Міжнародний науковий журнал «Інтер наука». Серія 

«Юридичні науки». – 2020, №4 (26)- 0.9 друк.арк. 

7. Європеїзація Загальної частини проекту КК України. 

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації: матеріали міжнар.наук-практ. круглого 

столу, м. Харків, 15 трав.2020 р./[редкол.:В.Я.Тацій 

(голов.ред.), Л.М.Демидова (заст.голов.ред.), А.П.Гетьман та 

ін.]. –Харків: Право, 2020. – 786 с., с. 45-50 – 0.4 друк.арк. 

 

8. Передмова. «Кримінально-правове регулювання в Україні та 

перспективи (аналітичні матеріали)/ М.Ю.В’юник, 

М.В.Карчевський, О.Д.Арланова; упоряд. Ю.В.Баулін. – Х., 

Право, 2020. -212 с. –с.9-10 – 0.1друк.арк. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus,WebofScience (тільки 

проіндексовані) 

 

 

 

 

 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

 

 

 

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


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 

- Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Д. 64.086.01. 

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 

- співробітництво з Консультативною Місією Європейського 

Союзу в Україні при підготовці проекту нового КК України 

(протягом 2020 р.) 

- співробітництво з Радою Європи щодо експертної оцінки 

окремих положень проекту КК України (протягом 2020 р.) 

- підготовка та участь в проведенні осінньої школи з 

кримінального права викладачів ВНЗ за темою «Лабораторія 

кримінальної правотворчості» (11-13 листопада 2020 р.)  

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Участь у круглому столі  "Конституція України та актуальні 

питання її удосконалення" за участі народних депутатів 

України та голови Харківської облдержадміністрації (Харків, 

Президія НАПрН України, 28 червня 2020 р.). 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

-  Подяка Голови ТВ ВТО «Асоціації платників податків 

України» (січень 2020 р.); 

- Грамота Верховної Ради України (вересень 2020 р.). 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, 

кількість студентів у гуртку, 

кількість наукових статей та 

тез, надрукованих 

Гурток з кримінального права студентів 1 та 4 потоків 2 курсу 

Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та 

кримінальної юстиції (28 студентів). 

Стаття: Юрій Баулін. Карина Алексанян. Довічне позбавлення 

волі: проблема умовно-дострокового звільнення в Україні 



студентами самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

Міжнародний науковий журнал «Інтер наука». Серія 

«Юридичні науки». – 2020, №4 (26)– 0.9друк.арк. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          

(підпис) 


