
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. В’юник Максим Вікторович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

к.ю.н., асистент 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Розвиток системи кримінальних покарань: Україна та 

світ. Особливості призначення спеціальних видів 

покарань. Аналіз судової практики. 

1,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Особливості призначення покарання у виді позбавлення 

права через призму судової практики. Аналіз судової 

практики. 

1,07 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Наукові статті. 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Здійснено аналіз судової практики щодо застосування 

покарання у виді позбавлення права, виявлено порушення 

щодо порядку його застосування, строків та підстав. 

Запропоновано певні шляхи по вдосконаленню 

законодавства та уніфікації судової практики щодо його 

застосування. 

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  

 

 

 

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 
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Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

Прочитав 10 лекцій 28 та 29 жовтня 2021 року в рамках 

програми «Короткострокового підвищення кваліфікації 

державних службовців МВС України з питань цифрової 

грамотності в діяльності державного службовця системи 

МВС» 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та 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) 

Міжнародна конференція «Безпечний онлайн 2020: 

Сучасні виклики». Організатори: Міністерство цифрової 

трансформації України, Internet Watch Foundation, 

австралійський eSafety Commissioner, агентства ООН, 

Спеціального доповідача ООН та українських неурядових 

організацій. 19-20 січня 2021 року. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

В'юник М. В. Особливості призначення покарання у виді 

позбавлення права через призму судової практики / М. В. 

В'юник. // KELM. – 2020. – №5. – С. 238–241. 

http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/1829 (0,82) Не була 

включена у звіт за 2020 рік. 

 

В'юник М. В. Гуржій В. О. Борійчук С. В. Кримінальна 

відповідальність за порушення умов карантину // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 

«Юридичні науки». — 2021. — № 5. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7272 (0,76 

всього, 0,25 на 1 автора) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

 

 

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 

Став лауреатом «Щорічного конкурсу «Молодий вчений 

року» за результатами діяльності у 2020 році» за перемогу 

у номінації «Монографія (від 1 до 3-х співавторів)», 

Свідоцтво лауреата №0119 від 24.09.2021. Згідно з 

протоколу конкурсної комісії РМУ при МОН України 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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щорічного конкурсу «Молодий вчений року» від 23 

вересня 2021 року №8. 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

International Historical Biographical Institute (Dubai - New 

York - Rome - Jerusalem - Beijing), INTERNATIONAL 

CERTIFICATE No. 1025/August 16,2021 issued to_Maksym 

Viunyk and certifies the receipt of the International 

Educational Grant No. IEG / U /2021/04/12 from the 

International Historical Biographical Institute (Dubai - New 

York - Rome - Jerusalem - Beijing) and active participation in 

the International Scientific Internship Program «Outstanding 

Personalities: Studying Experience and Professional 

Achievements for Forming a Successful Personality and 

Transforming of the World» which took place in Dubai, New 

York, Rome, Jerusalem and Beijing June 25 - August 16,2021 

in the amount of 180 hours or 6 ECTS credits and confirms 

the receipt of the qualification «International Lecturer & 

Senior Researcher». 

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. 

Отримав Почесну грамоту НЮУ імені Ярослава Мудрого 

за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди святкування Дня Університету, за підписом В. Я. 

Тація. Не було включено у звіт за 2020 рік. 

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) 

. 

 Підвищення кваліфікації. Сертифікат №П65 від 27 січня 2021 року Про успішне 

завершення тренінгової програми «Інтенсив з відкритих 

даних для початківців». Міністерство цифрової 

трансформації та «Дія.Відкриті дані». 

 

Сертифікат від 09.06.2021 р. «Про успішне 

прослуховування курсу підвищення кваліфікації та 

розвитку педагогічних компетентностей викладачів» в 

обсязі 1 кредит. Курс розроблений UCEN, НМЦОНП, 

відділом забезпечення якості освіти, сектором 

працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка. За 

підписом Ректора КНУ імені Тараса Шевченка В. А. 

Бугрова 

 

Пройшов міжнародне підвищення кваліфікації в 

International Historical Biographical Institute (Dubai - New 

York - Rome - Jerusalem - Beijing), отримав 

INTERNATIONAL CERTIFICATE No. 1025/August 

16,2021 за підписом Director of the International Scientific 

Internship Program Professor Richard Jenkins 
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Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою 

наукового семінару для науково-педагогічних працівників 

«Психологічні та методологічні аспекти дистанційного 

навчання» в обсязі – 1 кредит ЄКТС/30 год. 07.06.2021-

18.06.2021 р. Реєстраційний №1405 від 24 червня 2021 

року за підписом Проректора В. Комарова 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК
	Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри

