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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Байда Антон Олександрович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент. кафедри 

кримінального права № 1 НЮУ ім. Я. Мудрого 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Проблеми кримінальної відповідальності за професійні 

правопорушення медичних працівників - 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я; 

розкриття поняття та ознак злочинів проти основ 

національної безпеки України. 0,53 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Наукові статті.  

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Медичне втручання, у тому числі з нелікувальною 

(нетерапевтичною) метою, може бути визнане 

правомірним лише за умови, якщо рівень небезпеки для 

здоров’я від такого втручання відповідає поняттю 

автономії особистості і тому не потребує безпосереднього 

втручання держави з міркувань нагальної соціальної 

необхідності. 

Злочини у сфері Національної безпеки України- це 

суспільно небезпечні діяння, які мають свої характерні 

ознаки та характерну мету. Вони об’єднані об’єктами 

посягання, серед яких основним є національна безпека, 

державний суверенітет, конституційний лад, зовнішня і 

внутрішня безпека держави. Характерною для них є і 

спеціальна мета. 

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 

Рецензування проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання деяких питань альтернативи позбавленню 

волі, розвитку системи пробації, порядку застосування 

примусових заходів медичного характеру до осіб, які під 

час скоєння адміністративного чи кримінального 

правопорушення перебували в стані гострої інтоксикації 

алкоголем, наркотичними засобами або психотропними 

речовинами чи їх аналогами та послуг у сфері психічного 

здоров’я» (реєстр. № 5715-1 від 13.07.2021 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

- 

 

 

5.4. Робота консультантом інших вищих 

та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при 

- 
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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 

Участь у якості спікера у Сертифікованій програмі 

«Медичне право 1.0.» для практичних працівників 

(медичних працівників та юристів).  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та 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) 

Міжнародна науково-практична конференція (м. 

Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 р.).  

Міжнародна наукова конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст» 

(м. Харків, 20–22 жовтня 2021 р.) 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Tiutiuhin Volodymyr I, Baida Anton O, Bazeliuk 

Viktoriia V. Legal restrictions on medical intervention 

during operations on female genitalia for non-medical 

purposes. Wiadomości Lekarskie. 2020; 73(12 cz 2) : 

2909-2914. (авторські 0,35 д.а.) 

2. Байда А. О., Фоміна В. Д. «Кримінальна 

відповідальність за злочини, вчинені проти основ 

національної безпеки України» Юридичний 

науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 414–

417. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/111.pdf. 

(0,18 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

1. Tiutiuhin Volodymyr I, Baida Anton O, Bazeliuk 

Viktoriia V. Legal restrictions on medical intervention 

during operations on female genitalia for non-medical 

purposes. Wiadomości Lekarskie. 2020; 73(12 cz 2) : 

2909-2914. (0,7 д.а.). 

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 

- 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

- 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

Відгук на дисертаційне дослідження на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії Глоби М. М. 

«Застосування угод про примирення та визнання 

винуватості у кримінальному праві України» 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

- 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

Співробітництво із Міжнародною поліцейською 

асоціацією 

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) 

-  

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                             Байда А.О.              
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