
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. В’юник Максим Вікторович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

 

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. 

Звільнення від спеціальних видів покарань за 

кримінальним правом України. Призначення 

спеціальних видів покарань за кримінальним правом 

України (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 

Досліджено особливості звільнення від спеціальних 

видів покарань та особливості призначення 

спеціальних видів покарань в різних комбінаціях (з 

основними та додатковими покараннями)  

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 досліджень  

Здійснено збирання, систематизацію та аналіз з 

подальшою візуалізацією статистичних даних щодо 

кількісних показників застосування положень 

кримінального кодексу України. 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 
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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. Майстер-клас Міністерства інформаційної 

політики України спільно з Google Україна для 

педагогів шкіл та закладів вищої освіти: «Цифрові 

інструменти та можливості Google для 

безпечнішого Інтернету»,(5 лютого 2019 року, м. 

Київ) 

2. Науково-практичний семінар на тему: 

«Академічна доброчесність, псевдонаука та 

право», що було проведено рамках окремої 

програми Школи професора В. Комарова 

«Адвокатський кабінет», 05 березня 2019 року, м. 

Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

3. Отримав сертифікат Українського інституту 

майбутнього про успішне завершення курсу 

«Навчаймось вчитись: Потужні розумові 

інструменти для опанування складних предметів» 

наданий професором університету Окленда, 

доктором Барбарою Оклі. (15.04.2019) 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі та права в 

сучасному українському суспільстві» (НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, м. Харків, 30 травня 2019 

року.) 

5. «Застосування практики Європейського суду в 

Україні. Аналіз положень статей Європейської 

Конвенції. Роль і місце Конвенції в системі 

захисту прав людини. Практичні кейси розгляду 

справ Європейського суду з прав людини». Захід  

акредитований Експертною радою з питань 

акредитації та сертифікації НААУ  рішенням 

№172 від 07/12/2018р. (Вебінар, 22.06.2019, м. 

Київ) 

6. Регіональні робоча зустріч «Захист потерпілих від 

дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті», 

реалізовується ВБО «Українська фундація 

правової допомоги» у партнерстві з ГО «Центр 

«Соціальна дія», ГО «Регіональний центр з прав 

людини», Адвокатським об’єднанням «ПРОВЕ» за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 

(4 липня 2019 рок м. Харків (пр. Науки, 77), 

правовий клуб «Pravokator»). 

7. III Харківський міжнародний юридичний форум. 

Панельна дискусія: «Кримінальні загрози в 

секторі безпеки: практика ефективної протидії». 

Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого (24-28 вересня 2019 року м. 

Харків). 

8. Міжнародна науково-практична конференція з 

кримінального права «Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України». 

Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого (17-19 жовтня 2019 року у м. 
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Харків. 

9. Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві». Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого (15 листопада 

2019 року у м. Харків. 

10. Юридична антиконференція 

«FREAKOLAWYERING WEEKENDS IN 

KHARKIV», Креативний Хаб Розвиток (7 

листопада, м. Харків, вул. Дівоча, 6). 

11. Програма підвищення кваліфікації науково-

педагогічних співробітників ЗВО та 

популяризацію сучасних підходів у викладанні та 

навчанні – «Освітній десант». Організатори: 

Центр «T-Update», з НУО «Вище» та Центр 

розвитку особистості «TrainingBOX». 

Харківському інституті ДВНЗ «Університет 

банківської справи» (14 грудня, м. Харків, 

проспект Перемоги, 55). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. В'юник М. В. 5 поінтів по саморозвитку педагога в 

епоху «big data» / М. В. В’юник // Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 

2019р. /Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків: Право, 2019. – С. 329–332. (0,18) 

2. В'юник М. В. Проблеми кваліфікації крадіжки 

вчиненої з проникненням до салону транспортного 

засобу / М. В. В'юник. // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії». – 

2019. (0,23) 

3. В'юник М. В. Особливості звільнення від 

спеціальних видів покарань за хворобою / М. В. 

В'юник. // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2019. – 

№59. (0,61) 

4. В’юник М. В. Визначення кількісних показників та 

динаміки застосування спеціальних видів покарань за 

кримінальним правом України / М. В. В’юник // XXІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія 

та практика сучасної юриспруденції» [15 грудня 2019 

року, м. Харків] / Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  – 2019 (0,2) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

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 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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стандартний номер періодичного видання ISSN - 2410-

244X 

Член редакційної колегії Науково-практичного 

юридичного журналу «Правникъ».  

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

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 

1. Пройшов навчання за сертифікатною програмою 

«Літньої школи з юридичних інновацій» для 

викладачів юридичних факультетів та закладів 

вищої освіти, організованою Міністерством 

юстиції України за підтримки Програми USAID 

Україна «Нове правосуддя» (22-26 липня 2019 

року, м. Яремче). 

2. Член робочої групи з розроблення модельного 

навчального курсу з юридичних інновацій. Захід 

ініційовано Міністерством юстиції України зв 

підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» 

та Координатора проектів ОБСЄ в Україні(10-11 

жовтня 2019 року, м. Київ, вул., Володимирська, 

55). 

3. Осінньої школи з кримінального права для 

викладачів «Новелізація кримінального права 

України». Організатори: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

спільно з координатором проектів ОБСЄ в Україні 

(27-29 листопада 2019 року) 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Брав участь у якості члена експертної ради Міського 

конкурсу студентських проектів «Харків – місто 

молодіжних ініціатив» на виконання міської програми 

«Молодь Харкова» на 2018-2021 р.р. 15-16 травня. 
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) 

Під моїм керівництвом студентами підготовлено та 

надруковано 10 тез наукових доповідей. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 
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    Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години  

3 

В'юник М. В. Особливості звільнення від спеціальних видів покарань 

за хворобою / М. В. В'юник. // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2019. – №59. 

100  

14 

В'юник М. В. 5 поінтів по саморозвитку педагога в епоху «big data» / 

М. В. В’юник // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2019р. 

/Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 

329–332. 

40  

 

В'юник М. В. Проблеми кваліфікації крадіжки вчиненої з 

проникненням до салону транспортного засобу / М. В. В'юник. // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії». – 2019. 

(0,23) 

40 

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

 

3.тез доповідей на конференцію 

3. Нехаєнко О. Причинно-наслідковий зв’язок у кримінальному праві 

/ О. Нехаєнко. // XXІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» [15 грудня 2019 року, 

м. Харків] / Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  – 2019. 

20 

 

3. Гуржій В. О. Смертна кара в Україні: бути чи ні / В. О. Гуржій. // 

XXІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» [15 грудня 2019 року, м. Харків] / 

Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого  – 2019. 

20 

 

3. Байнюк В. Особливості кваліфікації рецедиву злочинів / В. 

Байнюк. // XXІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» [15 грудня 2019 року, 

м. Харків] / Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  – 2019. 

20 

 

3. Кукуріло Д.О. Помилування: європейський досвід та українські 

реалії / Д. О. Кукуріло // XXІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» [15 

грудня 2019 року, м. Харків] / Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  – 2019. 

20 

 

3. Слава А. До питання «концуренції» під час кваліфікації злочинів, 

які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні 

неправомірної вигоди / А. Слава // XXІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 

[15 грудня 2019 року, м. Харків] / Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  – 

2019. 

20 
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3. Сащенко М. І. Досвід країн Європейського Союзу у боротьбі з 

корупцією / М. І. Сащенко // XXІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» [15 

грудня 2019 року, м. Харків] / Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  – 2019. 

20 

 

3. Науменко Є. В. Амністія як підстава для звільнення від покарання 

та його відбування / Є. В. Науменко // XXІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 

[15 грудня 2019 року, м. Харків] / Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  – 

2019. 

20 

 

3. Рябко М. О. Поняття та види конкуренції кількох спеціальних  

кримінально-правових норм / М. О. Рябко // XXІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» [15 грудня 2019 року, м. Харків] / Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  – 2019. 

20 

 

3. Борійчук С. В. Кримінальна правосуб’єктність штучного інтелекту 
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