
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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. 

Передумови реформування кримінального 

законодавства України та вихідні положення його 

удосконалення, 2 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Наукове обґрунтування необхідності підготовки 

проєкту нового КК України та його концептуальних 

положень, 5.3 друк.арк. 
4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Статті, тези, матеріали конференцій 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 
Наведені аргументи щодо необхідності підготовки 

нового КК України та обґрунтовані концептуальні 

положення проєкту нового 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 проєкту нового КК України 

 
5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. Висновок щодо законопроектів № 5135, 5144 і 5143 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

колабораціонізм (колабораційну діяльність» на запит 

Віце-прем’єр міністра–міністра з питань окупованих 

територій Резнікова С.В. (29.03.2021 р.) 

2. Висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального Кодексу України 

стосовно посилення відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти довкілля» 

3.  Висновок щодо проєкту Закону України «Про 

засади державної політики перехідного періоду» на 

запит Віце-прем’єр-міністра України-Міністра з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України О.Резнікова 



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. 

 

Експерт Національного фонду досліджень України, 

експерт кординатора проєктів ОБСЄ в Україні.  

 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Зустрічі щодо проєкту КК: 

- Генеральним прокурором України; 

- працівниками СБУ; 

- адвокатами 

 
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 

1. Організація та проведення зустрічі із Генеральною 

прокуроркою України та керівництвом Офісу 

Генеральної прокуратури України з питань підготовки 

проєкту КК України (5 жовтня 2021 р.);  

2. ІУ щорічна науково-практична конференція 

«Становлення та перспективи розвитку державної 

системи захисту критичної інфраструктури в Україні» 

(м.Яремче Івано-Франківської обл., навчально-

науковий юридичний інститут ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника разом із СБ України та за підтримки 

координатора проєктів ОБСЄ в Україні, 28-30 жовтня 

2021 р.); 

3. Виступ на науково-практичному семінарі СБУ за 



підтримки координатора проєктів ОБСЄ 

"Реформування Служби безпеки України: перспективи 

та проблемні питання очима фахівців" (Х, Інститут 

СБУ, 12 листопада 2021 р.); 

4.Виступ на 11-му Київському кримінальному форумі 

асоціації адвокатів України на тему «Проєкт 

Кримінального кодексу України: головні новели та 

зміни» (10 грудня 2021 р.).  
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) 

1. Відеозвернення до учасників круглого 

столу "Уголовная ответственность: научная школа 

В.М. Хомича" (Білорусія, м. Мінськ, 29 січня 2021 р.) 

2. Вебінар з членами відділення кримінально-правових 

наук «Проєкт КК України у фокусі академічної думки» 

(Харків, 21 січня 2021р., онлайн); 

3. Вебінар ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права» «Порівняльний аналіз застосування чинного та 

проєкту нового КК України за кримінальні 

правопорушення проти прав людини» (Харків, 30 

березня 2021 р., онлайн); 

4. Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

впровадження нового Кримінального кодексу у 

правову систему України (Харків, 7 квітня 2021 р., 

онлайн);  

5. Науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня 

народження проф.Л.М.Кривоченко, «Класифікація як 

проблема епістемології в кримінально-правових 

науках» (Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 20 квітня 2021 

р.);   

6. Науково-практичний круглий стіл «Кримінальний 

кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття» 

(Київ, КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 29 квітня 2021 року, 

онлайн); 

7. Полілог «Відповідальність за кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я», (Харків, 

Національний юридичний університет ім.Я.Мудрого, 

25 травня 2021 року, онлайн); 

8. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правова правотворчість: визначення та 

значення» (Одеса, Національний університет 

«Одеська юридична академія», 28 травня 2021 року, 

онлайн);  

9. Осіння школа з кримінального права для викладачів 

«Європеїзація кримінального права України» (Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 8-10 вересня 2021 р.);  

10. YII (ХХ) Львівський форум кримінальної юстиції: 

«30 років розбудови Української державності та 

кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого 



досягнуто і що втрачене?» (Львів, 16-17 вересня 2021 

року); 

11. V Харківський міжнародний форум (Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 20-24 вересня 2021 р.); 

12. Сателітний захід «Проєкт нового КК України у 

вимірі верховенства права» Y Харківського 

міжнародного форуму (Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 22 

вересня 2021 р.); 

13. III Щорічна міжнародна конференція з питань 

кримінальної юстиції «Покарання, яке спонукає до 

змін» (Київ, 29-30 вересня 2021 р., проєкт NORLAU); 

14. Міжнародна наукова конференція «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 

зміст» (Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 21-22 жовтня 2021 р.);  

15. ІУ щорічна науково-практична конференція 

«Становлення та перспективи розвитку державної 

системи захисту критичної інфраструктури в Україні» 

(м.Яремче Івано-Франківської обл., навчально-

науковий юридичний інститут ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника, 28-30 жовтня 2021 р.); 

16. Науково-практичний семінар спільно з ОБСЄ 

"Реформування Служби безпеки України: перспективи 

та проблемні питання очима фахівців" (Харків, 

Інститут Служби безпеки України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 12 

листопада 2021 р.); 

17.Науково-практичний круглий стіл «Особлива 

частина кримінального права України: спадщина 

професора П.С.Матишевського та сучасність» 

(кафедра кримінально-правової політики та 

кримінального права Навчально-наукового інституту 

права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, 3 грудня 2021 року, онлайн)  

18. У Медико-правовий форум «Правове регулювання 

діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні 

виклики під час пандемії» (Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 9-10 

грудня 2021 р.);     



19. 11-th Kyiv Criminal Law Forum (Київ, Inter 

Continental Kyiv, 10 грудня 2021 р., онлайн); 

20. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку» (Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 16 грудня 2021 

р., онлайн). 

  



9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Yuriy V. Baulin, Borys A. Rohozhyn , Inna A. 

Vyshnevska. Labour safety of medical workers during the 

COVID-19 pandemic: legal aspect. Wiadomosci 

Lekarskie, volume LXXIII, issue 12 part 2, desember 2020 

- p. 2709-2714 (0,3 д.а.) 

2. Верховенство Конституції України і проєкт 

Кримінального кодексу України. Збірка тез доповідей 

учасників Наук.-практ. Конф. «Конституційні засади 

кримінального права України (м. Київ, 22 груд. 2020 

р.). – Київ, Інститут права КНУ імені Тараса 

Шевченка, Електр.текст.-2020.- с.83-93 (0.35 

друк.арк.) 

3. Засоби кримінальної відповідальності у проєкті КК 

України. Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар.наук.-

практ.конф. (м.Харків, 17 груд.2020 р.)- Харків: Право, 

2020. – 490 с., с.61-63 (0,15 д.а.) 

4. Концептуальні засади проєкту КК України. 

Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції». Том 

№2, м. Харків, 20 грудня. 2020 р. – Харків: Бровін О.В.  

2020. - 370 с. – с.225-227 (0,17 д.а.) 

5. Проєкт нового КК України й проблеми 

імплементації Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду. Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до 

національного законодавства України: матеріали 

дискус. панелі ІVХарків. міжнар. юрид. форуму / 

редкол.: В.Я.Тацій - гол.ред.), Ю.В.Баулін, 

М.В.Шепіттько та ін. – Харків: Право, 2021. – 184 с. – 

с.114-119 (0,3 д.а.)  

6. Баулін Ю., Тацій В. Завдання кримінально-правової 

науки в умовах реформування кримінального 

законодавства України. Щорічник українського права: 

зб.наук.пр./відп.за вип.О.В. Петришин. – Харків: 

Право, 2021. - №13. – 458 с.- с.368-378 (0,8 друк.арк.) 

7. Передмова. Проєкт Кримінального кодексу України 

у фокусі академічної думки : матеріали вебінару (м. 

Харків, 21 січ. 2021 р.) / НАПрН України ; Робоча 

група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань 

прав. реф. при Президентові України ; Консульт. місія 

Європейського Союзу в Україні ; редкол.: Ю. В. Баулін 



(голов. ред.), Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. – 

Харків: Право, 2021. – 186 с. – с. 5 (0,07 д.а.) 

8.  Основні положення проєкту КК України. Проєкт 

Кримінального кодексу України у фокусі академічної 

думки: матеріали вебінару (м. Харків, 21 січ. 2021 р.) / 

НАПрН України; Робоча група з питань розвитку 

кримін. права Коміс. з питань прав. реф. при 

Президентові України; Консульт. місія Європейського 

Союзу в Україні; редкол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.), 

Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. – Харків : 

Право, 2021. – 186 с.– с.6-9(0.25 друк.арк.) 

9. КК України 2001 року і проєкт нового КК України: 

наступність та новації. Збірка тез доповідей учасників 

науково-практичного круглого столу «Кримінальний 

кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття» 

(29 квітня 2021 року)/ упоряд.А.А.Стрижевська, 

К.П.Задоя, Д.С.Птащенко, С.Д.Шапченко. К., 2021. 

127 с., с.5-9 (0.27 друк.арк.) 

10. Класифікації у проєкті КК України/ Класифікація 

як проблема епістомології у кримінально-правових 

науках: матеріали наук .семінару, присвяченого 90-

річчю від дня народження проф. Л.М. Кривоченко, 

м.Харьків, 20 квітня 2021 р.: Нац. Юрід. Ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2021, 102 с., с.35-40 (0.35 

друк.арк.) 

11. Правова наука України: сучасний стан, виклики та 

перспективи розвитку: монографія/ редкол. О.В. 

Петришин (голова редкол.), В.А.Журавель (заст. 

Голови редкол.). Н.С. Кузнецова (заст. Голови редкол.) 

(та ін.); Нац. Акад. пра. Наук України.- Харків : Право, 

2021.- 680 с. Баулін Ю., Тацій В. Підрозділ 7.1 Наука 

кримінального права й основні напрями 

кримінального законодавства України та практики 

його застосування.- с. 562-583 (друк. арк. 1,3) 

12. Баулін Ю. В. Кримінальні правопорушення проти 

здоров’я людини у системі Особливої частини 

проєекту нового КК України. Кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті 

Кримінального кодексу України: матеріали наук.-

практ. вебінару, 25 трав.2021 р./ уклад.: А. О. Гаркуша, 

Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко; НДІ вивчення 



проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса [та ін.]. – 

Харків: Право, 2021. – 96 с., c.13-16,, 0.23 друк.арк.  

13. Основні напрями осучаснення Кримінального 

кодексу України// матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Кримінально-правова 

правотворчість: визначення та значення» (Одеса, 

Національний університет «Одеська юридична 

академія», 28 травня 2021 року. – с.250, с.19-25 (0.34 

друк.арк.) 

14. Цінністні засади проєкту Кримінального кодексу 

України: сучасність та майбутнє: матеріали 

мінарод.наук.конф. (м.Харків, 22-23 жовт. 2020 р.)/ 

редкол.В.Я.Тацій (голов.ред.), А.П.Гетьман, 

Ю.В.Баулін та ін.: Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Робоча група з питань розвитку 

кримінал.права Коміс.з питань прав.реформи, 

Громад.орг. «Всеукр.ассоці.кримінал.права», 

Консульт.місія Європейського Союзу в Україні. – 

Харків. Право, 2021. – 150 с. (0.25 друк.арк.) – с.14-17 

15. Питання відповідності проєкту Кримінального 

кодексу України положенням Конституції України. 

Проблеми впровадження нового Кримінального 

кодексу в правову систему України: матеріали 

міжнар.наук.конф. (м. Харків, 7 квіт 2021 р.) редкол.: 

Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. 

Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого,  Робоча група з 

питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. 

Реформи, Громад.орг. «Всеукр.асоц.кримін.права», 

Консульт. місія Європейського Союзу в Україні – 

Харків : Право, 2021. – 172 с. (0.2 друк.арк.) – с. 10-13 

 
9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus,WebofScience (тільки 

проіндексовані) 

1. Yuriy V. Baulin, Borys A. Rohozhyn, Inna A. 

Vyshnevska. Labour safety of medical workers during the 

COVID-19 pandemic: legal aspect. Wiadomosci 

Lekarskie, volume LXXIII, issue 12 part 2, desember 2020 

- p. 2709-2714 (0,3 д.а.) 
9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
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 ) 

на автореферат дисертації Андрушка Андрія 

Васильовича «Злочини проти волі, честі та гідності 

особи (кримінально-правове та кримінологічне 

дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 — 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (спільно із Харитоновою О.В.) 

 

 

 

 
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; 

- співробітництво із координатором проєктів ОБСЄ в 

Україні;  



- співробітництво із норвезькими радниками з 

верховенства права в Україні (NORLAU Проєкт 

пробації) (4 березня, 20 квітня, 12 жовтня, 16 

листопада 2021). 
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. 
1. Подяка науковому керівнику переможця (лауреата) 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Право» (м.Запоріжжя, 30 квітня 

2021 року) 

2. Подяка командира військової частини А0891 

полковника К. Сіножинського за підтримку, 

матеріальну та духовну допомогу, піднесення 

престижу Збройних Сил України, а також підвищення 

морально-психологічного стану особового складу 

військової частини А 0891 (від 12 квітня 2021 року) 

3. Пам’ятна медаль « За волонтерську діяльність» ГО 

«Спілка інвалідів учасників АТО « Непереможні» від 

(18 серпня 2021 року № 181) 

4. Орден «За заслуги» ІІ ступеня (Указ Президента 

України (№ 526/2021 від 08.10.2021 р.) 

5. Почесна грамота Національного юридичного 

університета імені Ярослава Мудрого (наказ ректора 

від 17 листопада 2021 р.) 
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) 

Гурток з кримінального права студентів 1 та 4 потоків 

2 курсу Інституту підготовки кадрів для органів 

прокуратури та кримінальної юстиції (22 студента). 

 

Підготовка на Всеукраїнський конкурс  наукових 

робіт Опалько В. «Кримінально-правовий імунітет 

дипломатичних агентів та інших осіб: поняття, види, 

подолання»; Степанюк Катерина «Призначення більш 

м’якого покарання ніж передбачено законом» 

Степанюк Катерина Ігорівна отримала диплом ІІ 

ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 



2020/2021 навчальному році зі спеціальності «Право» 

(студентка 2 курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції) 

Консультування при підготовці статті в науковий 

журнал Лучинець Юлією студенткою 2 курсу 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції  

 

 

Професор           Юрій Баулін 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          

(підпис) 


