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55-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА
НАПрН УКРАЇНИ
ТУЛЯКОВА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСІЙОВИЧА
28 липня 2015 р. виповнилося 55 років із дня народження

видатного

українського

вченого-право-

знавця, визнаного представника одеської школи кримінально-правової науки, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України
Вячеслава Олексійовича Тулякова.
Після закінчення у 1983 р. юридичного факультету Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова Вячеслав Туляков вирішив пов’язати
своє життя із науково-педагогічною діяльністю. У період 1983–1986 рр. він
навчався в аспірантурі кафедри кримінального права, процесу і криміналістики цього закладу. У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінологічні проблеми боротьби з соціально-негативною поведінкою (на матеріалах вивчення агресивних антисуспільних вчинків)», у 2001 р. – докторську дисертацію за темою
«Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи». У 1991 р. йому було присуджено вчене звання доцента, а в 2002 р. – професора. У 2010 р. він
був обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук
України, у 2011 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України». Нагороджений Почесною грамотою Верхової Ради України (2012),
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005).
Викладацьку діяльність Вячеслав Олексійович розпочав у 1986 р. на
посаді асистента, а згодом доцента кафедри кримінального права, процесу і
криміналістики юридичного факультету Одеського державного університету
ім. І. І. Мечникова. З 1997 р. по 2000 р. – доцент кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права Одеської державної юридичної академії (ни413
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ні – Національний університет «Одеська юридична академія»), у 2000–
2015 рр. – завідувач кафедри кримінального права (з 2015 р. – професор цієї
кафедри). З 2002 р. по 2005 р. – директор Інституту підготовки професійних
суддів, а з 2005 р. по теперішній час обіймає посаду проректора з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія». Із
2010 р. по 2013 р. – вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. Із 2012 р. по 2016 р. – суддя ad hoc
Європейського Суду з прав людини.
Професор В. О. Туляков є членом редколегій низки юридичних журналів та часописів в України та за кордоном, членом Європейської групи публічного права, заступником члена ради директорів Європейської асоціації публічного права, членом вченої ради Африканського інституту розвитку, членом вченої ради Європейської школи публічного права та управління. Також
він є керівником одеського осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», членом Координаційного бюро з кримінального права Національної академії правових наук України.
Вячеслав Олексійович є автором понад 18 монографій, підручників та
посібників, а також 220 статей із проблем боротьби з агресивною злочинністю, загальної теорії кримінології і віктимології, теорії покарання, методології
кримінального права, кримінальної політики. Він написав першу у країнах
СНД монографію, присвячену загальнотеоретичним засадам кримінальної віктимології – «Віктимологія: соціальні та кримінологічні проблеми».
Вчений неодноразово приймав участь у міжнародних заходах, зокрема,
співпрацював з Відділом жертв злочинів Мін’юсту США (1994), Державним
департаментом США в програмі «Кучма-Гор», програмі «Верховенство права» (2000, 2001), Національним інститутом юстиції США (2004), компанією
«Європейські профілі» (Афіни, 2003); університетом Зальцбургу (2005), університетом Лунду (2013, 2015), Політехнічним університетом Порту (2014),
університетом Загребу (2014, 2015), університетом Ковентрі (2015), універ414
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ситетом Бакінгам (2015), адвокатською компанією Монсанто та партнери
(Мадрід, 2016), університетом Марібору (2016).
Професор підготував 20 кандидатів та трьох докторів наук. Він брав та
бере участь в авторських колективах та робочих групах по розробці низки законопроектів (Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний
кодекс України, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»). Виступив науковим
керівником авторського колективу по розробці Альтернативного проекту
Кримінального кодексу України. У 2000 р. під керівництвом В. О. Тулякова
на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права Національного
університету «Одеська юридична академія» було розроблено перший у вебпросторі країн СНД веб-сайт «Віктимологія в Україні», який було присвячено дистанційному навчанню студентів з проблем віктимології.
Свою дослідницьку діяльність вчений успішно поєднує з організаторською та педагогічною. Його блискучі лекції завжди привертали й утримували увагу багатьох генерацій студентів. Немає меж вдячності його учнів, які
під його турботливим керівництвом отримали ступені кандидатів та докторів
наук. Вячеслава Олексійовича шанує увесь колектив Національного університету «Одеська юридична академія», провідні вітчизняні та іноземні науковці, його ім’я зайняло гідне місце в історії становлення України як правової
держави. Йому притаманні порядність, людяність, доброта, справедливість,
мудрість та відданість справі.
Редакційна колегія щиро вітає Вячеслава Олексійовича Тулякова з ювілеєм, бажає відмінного здоров’я, натхнення, подальших творчих звитяг та
благополуччя!
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