
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. В’юник Максим Вікторович 
2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 
Асистент кафедри кримінального права №1 

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

Спеціальні види покарань за кримінальним правом України 
(1.0 друкований аркуш) 

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

Особливості заміни та звільнення від спеціальних видів 
покарань.( 1.0 друкований аркуш) 

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

Наукові статті та тези 

4.2.  Наукова новизна отриманих 
результатів 

Встановлено особливості заміни та звільнення від 
спеціальних видів покарань за кримінальним правом 
України  

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 

 

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 проектів 
постанов Пленуму Верховного 
Суду України, їх рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

 

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) 

1. Європейські амбіції України: правова основа м. 
Харків травень 2016 року. 

2. Міжнародна науково-практична конференція 
«Соціальна функція кримінального права: проблеми 
наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» НЮУ імені Ярослава Мудрого 12-13 
жовтня 2016 року. 

9. Видавнича діяльність 1. Вьюник М. О возможности применения наказания в 



 2 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. 
робіт та їх обсяг. 

виде содержания военнослужащих в дисциплинарном 
батальоне к некоторым категориям лиц / Максим Вьюник. 
// LEGEA SI VIATA. – 2016. – №2-2 (FEBRUARIE). – С. 15–
18. (0.5 д.а.) 

2. В'юник М. В. Щодо питання доцільності збереження 
в системі покарань тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців / М. В. В'юник. // Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО».. – 2016. – 
№23. – С. 117–123. (0.5 д.а.). Загальний об яг: 1.0 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 
вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, Index 
Copernicus  

 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-небудь 
видання 

Член редакційної колегії Юридичного наукового 
електронного журналу «De Lege Ferenda» («Де Леге 
Ференда»). Журналу присвоєно міжнародний стандартний 
номер періодичного видання ISSN - 2410-244X Електронна 
адреса: www.dlf-journal.com.ua 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 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 
Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

 Отримав подяку «За вагомий особистий внесок у розвиток 
волонтерського руху та активну громадську діяльність» від 
Голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря 
Райніна 

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) 

Під моїм керівництвом студентами підготовлено та 
надруковано 32 наукових тези. З яких 12 студентів мали 
виступи на конференціях та круглих столах. 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 

 
 
 
 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК
	Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри

