
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. Питання звільнення та 

призначення. Аналіз судової практики.  

1,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Спеціальні види покарань. Питання звільнення та 

призначення. Аналіз судової практики.  

6,37 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Тези доповідей та розділи колективної 

монографії. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Здійснено аналіз статистичних та емпіричних 

даних застосування спеціальних та інших видів 

покарань. Досліджено кількісні показники 

звільнення від спеціальних та інших видів 

покарань. Запропоновано певні шляхи по 

вдосконаленню законодавства та уніфікації 

судової практики щодо застосування спеціальних 

видів 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 у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

 



Конституційному Суді 

України. 

 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

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 наукових 

висновків за зверненням 

суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

 

 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

 

 

 

 

 

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. Вебинар онлайн-школы визуализации 

данных Excellent «Как научиться быстро и 

понятно визуализировать любые данные, строить 

профессиональные графики и диаграммы и стать 

востребованным аналитиком» 11.02.2020, 

[електронний ресурс]: 

https://datavis.getcourse.ru/5461enter 

 

2. Круглий стіл «Медіація в кримінальних 

справах. Співпраця адвоката та медіатора в 

процесі» Харківський правовий клуб 

«PRAVOKATOR» (13 лютого 2020р. м. Харків, 

проспект Науки, 77). 

 



3. Конференція з відкритих даних Kharkiv 

Open Data Day 2020 організована за підтримки 

Міністерство цифрової трансформації України у 

рамках USAID/UK aid проєкту TAPAS 

Project/Прозорість та підзвітність у 

держуправлінні та послугах (4 березня 2020 р., 

Готель «Національ» проспект Науки, 21). 

 

4. Вебінар «Мистецтво академічного письма: 

практичні поради» в рамках проекту сприяння 

академічній доброчесності в Україні - SAIUP, що 

упроваджується Американськими Радами з 

міжнародної освіти. (4 квітня 2020 року, о 14:30) 

 

5. Вебінар «Наукова комунікація в цифрову 

епоху» організатор «Clarivate Analytics» (3 квітня 

2020 року). 

 

6. Вебінар «Все, що ви хотіли знати про 

плагіат».  Вебінар проведно Євгеном Ніколаєвим, 

в рамках проект сприяння академічній 

доброчесності в Україні - SAIUP, що 

упроваджується Американськими Радами з 

міжнародної освіти (7 квітня 2020 року, об 11.00.) 

 

7. Вебінар «Аргументативне есе: поради і 

приклади». Вебінар проводила Марта Томахів, в 

рамках проект сприяння академічній 

доброчесності в Україні - SAIUP, що 

упроваджується Американськими Радами з 

міжнародної освіти. 

8. (14 квітня 2020 року, об 11.00). 

 

9. Вебинар: «Работа с любыми данными из 

любой точки с инструментами Google». Проводит 

компания Wise IT имеющая наивысший 

партнерский статуc Google Cloud Premier Partner 

(http://wiseit.com.ua) 9 апреля 2020, 11:00-12:00. 

 

10. Вебінар «Про угоди в рамках 

кримінального провадження: останні тенденції 

судової практики». Спікер Тарас Пошиванюк, 

партнер EQUITY, Голова Комітету ААУ з 

кримінального права та процесу. (21.04.2020 об 

11:00) 

 

11. Онлайн-семінар «Як писати аналітичні 

матеріали». Організатор команда «Ініціативи з 

розвитку аналітичних центрів України» за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 

(28.04.2020 з 14:00 до 17:00). 

 



12. Панельна дискусія онлайн «Дистанційна 

освіта та університети. Чи можливо повноцінно 

замінити очну освіту? Думка університетів, 

міністерства та індустрії». Організатор: 

GlobalLogic Ukraine. (7 травня 2020)  

 

13. Вебинар «Be Wise with BigQuery II: анализ 

и визуализация данных средствами Google Cloud 

Platform», 21 мая 2020 

 

14. Онлайн-семінар  «Аналітика для 

початківців: методи дослідження». Організатори: 

Міжнародний фонд «Відродження» та Команда 

«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів 

України». 01.06.2020 з 14.00 до 17.00 

 

15. Вебінар на платформі Microsoft Teams «Як 

побудувати онлайн-освіту з нуля? Можливості 

SharePoint». Організатори SMART business і 

Microsoft в освіті – Україна.  4 серпня 2020 року. 

Номер сертифікату: CMP-01402-N9N7G 

 

16. Онлайн-курс «Digital Гуру Марафон для 

освітян» на ED LAB (http://edlab.club): Платформа 

Інноваційної Освіти. 03-06 серпня 2020 р. 

 

17. Kharkiv EDU Cluster тренінг Training of 

Trainers «Курс з креативного мислення» м. Харків, 

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес (вул. 

Сумська, 65) 05.08.2020  

 

18. «Круглий стіл з практики Європейського 

суду з прав людини (ЄСПЛ) в Україні» 

Організатор ELSA Kharkiv, 13 листопада 2020 

року. 

 

19. Експертне обговорення «Злочини 

пов’язані із домашнім насильством – справи 

приватного обвинувачення чи відповідальність 

держави». Захід організований Асоціацією жінок-

юристок України «ЮрФем» у партнерстві з 

USAID та МФО «Рівні можливості» у ВРУ. 17 

листопада 2020 р. 

 

20. Панельна дискусія «Переваги та виклики 

дистанційної освіти. Інструменти для спільної 

роботи online». Організатор: UGEN. 19.11.2020  

 

21. Oнлайн-семінар «Цифрові інструменти 

Google для науковців», проводиться Google 

спільно з Міністерством освіти та науки України. 

19.11.2020  



 

22. Онлайн-конференції Верховного Суду 

«Забезпечення єдності судової практики: правові 

позиції Великої Палати Верховного Суду та 

стандарти Ради Європи». 20 листопада 2020 року. 

 

23. Вебінар в рамках Teach Me Online 2.0 «Як 

розробити онлайн-заняття та втримати увагу 

студентів». Організатори Освітній простір Ugen 

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 24.11.2020. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Загальна частина» відповідно до вимог 

ECTS для студентів ІI курсу / уклад.: В. І. 

Тютюгін, Ю. В. Баулін та ін. – 4‒те вид., переробл. 

і допов. – Х., 2020. – с.199 

 

Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Особлива частина» відповідно до вимог 

ECTS для студентів ІІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, 

В. І. Тютюгін, C.В. Гринчак та ін. – 4-те вид., 

переробл. і допов. – Х., 2020. –  с.176 

 

В’юник М. В. Визначення кількісних показників 

та динаміки застосування спеціальних видів 

покарань за кримінальним правом України / М. В. 

В’юник // Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних проце- сів: традиції та 

новації : матеріали міжнар. Наук.-практ. Круглого 

столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. Ред.), Л. М. Демидова (заст. Голов. 

Ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. 

– С. 75-77  (0,12) 

 

В’юник М. В. Кримінально-правове регулювання 

в Україні: реалії та перспективи (аналітичні 

матеріали) / М. В. В’юник, М. Карчевський, О. 

Арланова.- упоряд. Ю. Баулін – Харків : Право, 

2020. – 212 с. (11,62) 

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. 

 

 

 

 

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


  

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член редакційної колегії Науково-практичного 

юридичного журналу «Правникъ». Журналу 

присвоєно міжнародний стандартний номер 

періодичного видання ISSN - 2410-244X 

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 

 

 

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. 

Подяка Харківської обласної організації Союзу 

юристів України за активну роботу в Союзі 

юристів України та за сумлінне виконання 

службових обо’вязків, професіоналізм, ініціативу 

та наполегливість в роботі з нагоди святкування 8 

жовтня 2020 року Дня юриста, за підписом Голови 

Ради Харківської обласної організації Союзу 

юристів України В. В. Кривобока. 

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 21 тези наукових доповідей. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 


