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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). 

Наукові статті та тези 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Обгрунтовано доцільність перегляду строків 

спеціальних видів покарань. Досліджено коло 

суб’єктів яким можуть призначатися спеціальні види 

покарань. 

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 

- 
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інших органів місцевого 

самоврядування 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення) 

1. XІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого 06 квітня 2017 року, Харків. 

2.  І Харківський міжнародний юридичний Форум 

«Право та проблеми сталого розвитку в 

глобалізованому світі» 3 жовтня 2017 року, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1. В'юник М. В. Спеціальні види покарань при 

заміні покарань / М. В. В'юник. // ЮНЕЖ "De Lege 

Ferenda".. – 2017. – №7 (Весна). – Режим доступу: 

http://www.dlf-journal.com.ua/archive.html - Заголовок 

з екрана 0.4 д.а. 

2. В’юник М. В. Тримання військовослужбовців в 

дисциплінарному батальйоні: оптимальний строк 

покарання / М. В. В’юник / Матеріали ХІ 

Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» [8 грудня 2017 

року, м. Харків]./ Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого – Харків: 2017 0,13 д.а. 

3. В'юник М. В. Визначення кола осіб до яких 

може застосовуватись службове обмеження для 

військовослужбовців / М. В. В'юник. // НПЮЖ 

«Правникъ» Актуальні проблеми юридичної науки та 

практики. – 2017. – №1 (Осінь). – С. 363-365. 0,18 д.а. 

4. В’юник М. В. Позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю: 

оптимізація строку покарання / М. В. В’юник / 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Юридична наука на сучасному етапі» 

[Електронний ресурс] - www.lex-line.com.ua 0,5 д.а 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 

та інш. 

 

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 

Член редакційної колегії Науково-практичного 

юридичного журналу «Правникъ».  

Електронна адреса: www.pravnyk.kh.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 

- 

http://www.lex-line.com.ua/
http://www.dlf-journal.com.ua/
http://www.pravnyk.kh.ua/
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16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

На виконання розпорядження Голови ХОДА 

Світличної Ю. О. № 478 від 02.10.2017 "Про 

затвердження Плану заходів щодо участі Харківської 

області у проведенні у 2017 році Всеукраїнського 

тижня права" 08.12.2017 року, провів відкриту лекцію-

бесіду із учнями КЗ «Харківська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат I-III ступенів №9» 

Харківської обласної ради. Тема лекції-бесіди: 

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

17. Участь у наукових 

дослідженнях Науково-

дослідного інституту 

правознавства та Науково-

дослідного сектору. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка за активну громадську позицію та вагомий 

особистий внесок у формування позитивного іміджу 

Асоціації випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого за 

підписом В. Я. Тація та В. І. Кононенко 

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 48 наукових тези. З яких 18 студентів 

мали виступи на конференціях, круглих столах, 

форумах. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 


