
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тютюгін Володимир Ілліч 
2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 
канд. юрид. наук, професор, зав. кафедри 
кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної науково-дослідної 
роботи. 

 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези 
та інш.). 

Статті,  навчально-практичні посібники, зб. суд. 
практики ‒ заг. обсяг (д. арк. ‒ у співавторстві ‒73, 4; 
особисто ‒56, 96)  
 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Висловлені пропозиції щодо удосконалення чинного 
кримінального законодавства стосовно вирішення 
проблеми відповідальності за кримінальні проступки, 
питань застосування окремих видів покарань, питань 
відповідальності за злочини в сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг 

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. 

1. 26.02.2016 ‒ Пропозиції та зауваження щодо проекту 
ЗУ «Про внесення змін до ККУ щодо розширення меж 
відповідальності за незаконний обіг зброї» ; 
2. 10.10.2016 ‒ Висновок на запит народного депутата 
України Домбровського О.Г. «щодо доцільності 
внесення змін до ЗУ «Про внесення зміни до КК 
України щодо удосконалення порядку зарахування 
судом строку попереднього ув'язнення у строк 
покарання»; 
 3. 18.10.2016 ‒ Висновок щодо проекту Закону 
України «Про заборону пропаганди незаконних 
організацій, створених на території окремих районів 
Донецької та Луганської областей»; 
4. 26.10.2016 ‒ Науковий висновок щодо проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
стягнення в дохід держави необґрунтованих актів» 
(стосовно пропозицій про внесення змін та положень 
до статей 961 і 962  КК України); 
5. 22.10.2016 ‒ Щодо проекту Концепції 
запровадження кримінального проступку в 
національне законодавство 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

Наук. консультант комітету ВРУ з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної 
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діяльності. 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади 

Член Науково-консультативної ради при Верховному 
Суді України (далі ‒ ВСУ). 
Член Науково-консультативної ради Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ (далі ‒ ВССУ). 

6. Зв’язок з практикою: Постійна підготовка наукових висновків як члена НКР 
ВСУ та ВССУ з питань неоднакового застосування 
судами норм кримінального законодавства. 
 

6.1. Проведення узагальнень 
практики застосування 
законодавства та проведення 
інших соціологічних 
досліджень  

Узагальнення судової практики вищих судових 
інстанцій України з питань застосування 
кримінального законодавства і підготовка на цій 
основі відповідних збірок матеріалів судової практики   

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 

Приймаю постійну участь як член НКР ВСУ у 
підготовці правових висновків ВСУ 
Наукові висновки щодо неоднакового застосування 
судом касаційної інстанціх одних й тих самих норм 
кримінального закону стосовно подібних суспільно 

небезпечних діянь 
1. До Верховного Суду України: 

27.01-2016 ‒ щодо кваліфікації діянь за ст. 191 та 365, 
366 КК України; 
02.09.2016 ‒ щодо неоднакового застосування судами 
ст.118 КК України стосовно подібних суспільно 
небезпечних діянь; 
02.09.2016 ‒ щодо неоднакового застосування судами 
ст. 203-2 КК України стосовно подібних суспільно 
небезпечних діянь; 
10.10.2016 ‒ щодо неоднакового застосування норми 
кримінального закону щодо необхідних суспільно 
небезпечних діянь (справа Д.О. Меншикова, В.Ю. 
Скоркіна, П.Ф. Філатова, С.В. Дубенка); 
11.10.2016 ‒ щодо  неоднакового застосування судами 
ст. 190 КК України стосовно подібних суспільно 
небезпечних діянь; 
12.10.2016 ‒ щодо порядку застосування ст. 86 КК 
«Амністія» (на підставі ЗУ «Про амністію у 2014 
році»). 

2. До Вищого спеціалізованого Суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ: 

27.01.2016 ‒ Науково-консультативний висновок з 
питань кваліфікаціЇ судом дій за ст. 191 та 365, 366 КК 
України; 
14.03.2016 ‒ Щодо визначення початку строку 
обчислення відбування додаткового покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю при призначенні 
покарання за сукупністю вироків (щодо положень ч. 3 
ст. 71 КК України). 

3. До Конституційного Суду України: 
14.09.2016 ‒ Науково-правовий висновок на запит 
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судді КСУ про конституційне подання 48 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень ЗУ 
«Про запобігання корупції».  

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

‒ 

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної влади, 
організацій, громадян 

28.01.2016 ‒ запит ГУ Національної поліції в 
Харківській області ‒ Щодо  предмета злочину, 
передбаченого ст. 190 КК; 
08.02.2016 ‒ запит Судді Апеляційного суду 
Харківської області ‒ Щодо законності закриття 
провадження за ст. 286 та ст 46 КК; 
26.02.2016 ‒ запит Департаменту карного розшуку 
Національної поліції України ‒ щодо пропозицій до 
проекту ЗУ «Про внесення змін до КК України щодо 
розширення меж відповідальності за незаконний обіг 
зброї». Про доцільне доповнення ст. 262, 263 КК 
України; 
02.03.2016 ‒ запит Прокуратури АР Крим ‒ щодо 
надання науково-правового коментаря стосовно статей 
109. 111, 353 КК; 
14.03.2016 ‒ запит Апеляційного суду Харківської 
області ‒ щодо правильності застосування ст. 6 ЗУ 
«Про амністію у 2014 році» до осіб, які не відбували 
покарання станом на 19.04 2014 р.; 
18.03.2016 ‒ запит МЗС України ‒ стосовно аналізу 
чинного законодавства, щодо кола близьких осіб, які 
мають подавати інформацію про свої статки; 
23.03.2016 ‒ запит громадського захисника 
Зосько Л.П. ‒ Щодо кваліфікації дій за ст. 190 КК; 
29.03.2016 ‒ запит Фрунзенського відділення 
Індустріального відділу ГУНП Харківської області ‒ 
щодо тлумачення диспозиції ст. 303 КК; 
30.03.2016 ‒ запит СБУ у Хмельницькій області ‒ 
Щодо визначення отруйних та сильнодіючих 
лікарських засобів, а також щодо предмету злочину, 
передбаченого ст. 201 КК; 
11.04.2016 ‒ запит Адвокатського об’єднання «Кредо» 
‒ Щодо кваліфікації дій за ст. 111 КК; 
29.04.2016 ‒ запит Прокуратури Харківської області ‒ 
Щодо тлумачення окремих положень ЗУ «Про 
запобігання корупції»; 
16.05.2016 ‒ запит Краснокутського районного суду ‒ 
щодо можливості/неможливості визнання акушера-
гінеколога службовою особою?; 
20.05.2016 ‒ запит Прокуратури Харківської області ‒ 
Щодо застосування положень ст.ст. 370, 14, 45, 368 
КК; 
09.06.2016 ‒ запит ГУ Національної поліції в 
Харківській області ‒ Щодо можливості кваліфікації 
дій організатора проституції за ст. 302 КК; 
21.06.2016 ‒ запит Генеральної прокуратури України ‒ 
щодо надання Наукового висновку стосовно 
можливості кваліфікації упущеної вигоди як наслідку, 
передбаченого ст. 364 КК України; 
02.09.2016 ‒ запит УСБ України в Харківській області 
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‒ щодо надання наукового тлумачення диспозиції 
статті 114-1 КК України; 
19.09.2016 ‒ запит Представника Уповноваженого з 
питань дотримання прав дитини, недискримінації та 
гендерної рівності ‒ стосовно надання наукового 
Висновку щодо проекту ЗУ «Про внесення змін 
стосовно ст. 130, 133 КК, ст. 132 КК України»; 
30.09.2016 ‒ запит Слідчого управління ГУНП у 
Харківській області ‒ Щодо роз'яснення питань, 
пов'язаних з оформленням права власності на 
земельну ділянку, звільнення земельної ділянки від 
капітальних споруд; 
11.10.2016 ‒ запит Прокуратури Харківської області ‒ 
стосовно надання наукового Висновку щодо 
можливості визнання адвокатів суб'єктами злочину 
ст. 365-2 КК України; 
25.10.2016 ‒ запит Прокуратури АРК ‒ Щодо 
відповідальності так званих службових та посадових 
осіб незаконно створених на тимчасово анексованій 
території АРК органів; 
28.10.2016 ‒ слідчого відділу ГУ Національноїполіції в 
харківській області ‒ Щодо кваліфікації діянь за ч. 4 
ст. 158 КК України. 

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) 

Член оргкомітету і керівник круглого столу 
Міжнародної наук.-практ. конференції за темою: 
«Соціальна функція кримінального права: проблеми 
наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» (12-13 жовтня 2016 р. Харків, 
НЮУ ім. Я. Мудрого). 
Член оргкомітету студентської науково-практичної 
конференції «Харківські кримінально-правові 
читання» (травень 2016 р.). 

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. 
робіт та їх обсяг. 

1. Тацій В., Тютюгін В., Пономаренко Ю. Проблеми 
стабільності й динамізму кримінального законодавства 
України на сучасному етапі // Вісник Нац. акад. прав. 
наук України. ‒ 2015. ‒  № 4 (83). ‒ С. 54-66. (0,8 
д.арк.). (фактично опублікована у лютому 2016 р.) 
2. Таций В., Тютюгин В., Пономаренко Ю. Вызовы 
современности и уголовное право // Голос Украины. ‒ 
29.01.2016. ‒ № 16. ‒ С. 6-7. Укр. версия ‒ Виклики 
сучасності і кримінальне право. (0,6 д. арк.) 
3. V. Tatsiy, V. Tiutiugin, Yu. Ponomarenko. Problems of 
stability and dynamism of the modern criminal legislation 
of Ukraine // Yearbook of Ukrainian low: Coll. of 
scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. 
‒ Kh.: 2016. ‒ № 8. ‒ Р. 297-307 (388 р.). (Тацій В.Я., 
Тютюгін В.І., Пономаренко Ю.А. Проблеми 
стабільності й динамизму кримінального 
законодавства України на сучасному етапі // Щорічник 
українського права: зб. наук. праць. / відп. за вип. О.В. 
Петришин. ‒ Х.: Право, 2016. ‒ № 8. ‒ С. 297-307  (0,8 
д.арк.) 
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4. Тютюгін В.І. Позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю // Вісник 
Асоціації кримінального права України:  Електронне 
наукове видання. ‒ 2016. ‒ Вип. 1(6). ‒ С. 429-432 
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1809 (0,3 д. арк.) 
5. Тютюгін В.І. Система і види покарань // Вісник 
Асоціації кримінального права України:  Електронне 
наукове видання. ‒ 2016. ‒ Вип. 1(6). ‒ С. 435-438 
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1809 (0,3 д. арк.) 
6. Тютюгін В.І. Кримінальне право України. Загальна 
частина : посіб. для підготовки до іспитів / В.І. 
Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко. ‒ Х.: Право, 
2016. ‒ 200 с. (11,6 д. арк.) 
7. Тютюгін В.І. Кримінальне право України. Особлива 
частина : посіб. для підготовки до іспитів / В.І. 
Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко. ‒ Х.: Право, 
2016. ‒ 156 с. (9,1 д. арк.) 
8. Практика судів України з кримінальних справ 
(2014–2015) / [уклад. В.І. Тютюгін] ; за заг. ред. В.Я. 
Тація. – Х.: Право, 2016. –  800 с. (50 д. арк.) 

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 

1. Член ред. колегії сб. наук. праць «Проблеми 
законності»; 
2. Член ред. ради наук.-практ. юрид. журналу ВССУ 
«Кримінальне судочинство. Судова практика у 
кримінальних справах»; 
3. Член ред. колегії електрон. наук. видання «Вісник 
Асоціації кримінального права України». 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради ви є 

‒ 

12. Опонентом яких дисертаційних 
захистів були 

‒ 
 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та кандидатські ) 

Кандидатські дисертації: 
      Чолан Т.А. Кримінальна відповідальність за 
незаконне усиновлення та розголошення його  
таємниці. 
      Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма 
кримінально-правового реагування на вчинення 
злочину. 
     Ральченко І.М. Кримінальна відповідальність за 
злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний 
захист (ст. 444 КК України). 
     Вовк М.З. Кримінально-правова характеристика 
віку особи. 
     Богонюк Г.І. Кримінально-правова характеристика 
невиконання судового рішення. 
     Пономарьова Т.І. Звільнення неповнолітніх від 
покарання та його відбування в Україні та Польщі: 
порівняльний аналіз. 

Докторські дисертації: 
     Назимко Є.С. Теоретико-прикладні зас ади 
становлення та розвитку інституту покарання неп 

http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1809
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1809
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овнолітніх у кримінальному праві України. 

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 Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

‒ 

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) 

Студентський науковий гурток ‒ 30 студентів; 
За 2016 р. опубліковано студентами в цілому 5 статей 
та 22 тез наук. доповідей самостійно та  2 статті у 
співавторстві з викладачами 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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