
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тютюгін Володимир Ілліч 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 
Канд. юрид. наук, професор, зав. кафедрою 

кримінального  права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 
Не планувалося 

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.). 

Підручники, навчальн. посібники, тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

‒ 

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. 

Див. нижче (відповіді на запити ВРУ) 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 
 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів влади 

Член Науково-консультативної ради при Верховному 

Суді 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших досліджень  

‒ 

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 

Запити КСУ та ВСУ: 
‒ 11.02.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо 

тлумачення та застосування ч. 2 ст. 194 КК 

‒ 25.02.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо 
тлумачення, співвідношення та застосування ст.ст. 389, 

3891, 390 КК 

‒ 06.05.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо 

тотожності у юридичному розумінні ч. 3 ст. 126 КУпАП та 
ч. 1 ст. 389 КК 

‒ 27.05.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо 

тлумачення ст. 375 КК та її співвідношення зі ст. 368 КК 
‒ 27.05.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо 

тлумачення та застосування законодавчих понять, які 

використовуються у ст. 263 КК 
 ‒ 04.06.2019  ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо 

тлумачення та застосування ст. 286 КК (стосовно 
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урахування стану сп’яніння)  
‒ 07.10.2019 ‒ Науковий висновок щодо тлумачення та 

застосування ст. 68 КК 
‒ 07.10.2019 ‒ Науковий висновок щодо застосування ст. 71 

КК 

‒ 15.10.2019 ‒ Наук. висновок щодо співвідношення складів 

злочинів передбачених ст. 152, 153 КК. Підстава 
застосування зворотної дії Кримінального закону щодо ст. 

152,153 КК 

‒ 23.10.2019 ‒ наук. висновок щодо застосування ст.75 і 78 
КК 

Запити ВРУ: 

‒ 30.01.2019 ‒ ВРУ ‒ Висновок щодо проекту ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії мобінгу» 

‒ 12.03.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД ‒ Висновок на 

ПЗУ «Про внесення змін до ККУ та  КПКУ щодо 
відповідальності за незаконне збагачення» 

‒ 13.03.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД ‒ Висновок на 

ПЗУ «Про внесення змін до ККУ та  КПКУ щодо 
відповідальності за незаконне збагачення» 

‒ 13.05.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД ‒ Висновок 

щодо ПЗУ ст. 3685 «Незаконне збагачення» 
‒ 17.10.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗПД ‒ Висновок на 

проект ЗУ «Щодо ліквідації корупційної схеми в 

пенітенціарній системі шляхом вилучення ст. 391 КК»  

(спільно з М.В. Шепітько) 

Інші запити: 

06.03.2019 Прокуратура Сумської обл. Щодо кваліфікації 

дій за ч.2 ст. 367 КК (щодо тяжких наслідків немайнового 
характеру) ‒ спільно з В.М. Киричко 

04.04.2019 СВ УСБУ в Харківській обл. Наукове 

тлумачення диспозиції ст. 333 ККУ у частині визначення 

суб’єкта (спільно з доц.. Р.С. Орловським) 
06.08.2019 СБУ ГУ по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю Щодо доцільності 

криміналізації контрабанди товарів (спільно з доц.. О.Е. 
Радутним) 

07.09.2019 Шостківська місцева прокуратура Щодо 

кваліфікації злочину за ст. 351 КК 

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) 

‒ 26 квітня 2019 р. Міжнародна конференція «Довічне 

позбавлення волі: перспективи реформування української 

системи і міжнародний досвід» (НЮУ ім. Я. Мудрого) 

– 17 травня 2019 р. був одним з організаторів роботи 
міжнародного науково-практичного столу за темою 

«Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовчі проблеми її забезпечення». 
Організатор: Харківська обласна організація ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права», сектор 

дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі 
злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, кафедри 

кримінального права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, кафедра 

кримінального права і кримінології факультету № 1 і 

кафедра кримінально-правових дисциплін факультету № 6 
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Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кафедра кримінально-правових дисциплін юридичного 

факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 
‒ 17-19 жовтня 2019 Міжнародна наукова конференція 

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України» (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, НАПрН України, НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» та 

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Опубліковано 17,03 друк.арк. 

Підручники та навчальні посібники: 

      Кримінальне право України: Загальна частина / В. Я. 
Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред. професорів В. 

Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. Розд. 16, 17 (у 

співавторстві), 18, 19 (у співавторстві) – 6-те вид., переробл. 

і допов. – Харків : Право, 2019, (авторські – 6,46 друк. арк.) 
       Кримінальне право України: Особлива частина / В. Я. 

Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред. професорів В. 

Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. Розд. 18, 19 (у 
співавторстві) – 6-те вид., переробл. і допов. – Харків: Право, 

2019 (авторські ‒ 4 друк. арк.) 

      Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. 
для підготовки до заліків та іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. 

Комаров, М.А. Рубащенко; відп. ред. В.І. Тютюгін. ‒ 3-ге 

вид., перероб., і допов. ‒ Харків.: Право, 2019. ‒ 224 с., 

10,59 друк. арк. (авторські -  3,53 друк. арк.) 
       Кримінальне право України. Особлива частина: посіб. 

для підготовки до заліків та іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. 

Комаров, М.А. Рубащенко; відп. ред. В.І. Тютюгін. ‒ 3-ге 
вид., перероб., і допов. ‒ Харків.: Право, 2019. ‒ 174 с., 8,23 

друк. арк. (авторські ‒ 2,74 друк. арк.) 

Редагування цих підручників і посібників 

Тези: 
        Деякі шляхи удосконалення положень КК України // 

Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України: матер. між нар. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 17−19 жовтня 2019 р.).  0,3 друк. арк.  

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  збірнику наукових праць  

"Проблеми законності" та редакційної колегії електронного 

наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права 
України» 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Вчена рада Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 
 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

кандидатські 

16.01.19 ‒ Кончук Н.С. «Кримінальна відповідальність за 

державну зраду (ст. 111 КК України)» 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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03.04.19 ‒ Ніколенко Р.О. «Кримінальна відповідальність за 

умисне вбивство з особливою жорстокістю за 

законодавством України» 

29.05.19 ‒ Рак С.В. Крим. від-ть за службову недбалість» 
29.05.19 ‒ Нікітіна А.О. «Строки в кримінальному праві та 

їх значення» 

12.06.19 ‒ Кравченко С.І. «Кримінально-правова охорона 
процесуальних прав та інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого» 

13.06.19 ‒ Чорней С.В. «Осудність як ознака суб’єкта 

злочину» 
13.06.19 ‒ Опанасенко В.І. «Кримінальна відповідальність 

за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та 

шляхи вдосконалення 
12.09.19 ‒ Гора Р.М. «Кримінальна відповідальність за 

зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми» 

17.09.19 ‒ Кияшко О.О. «Посягання на життя державного 

чи громадського діяча: кримінально-правові та 

компаративістські аспекти» 
09.10.19 ‒ Гринишин О.А. «Кримінально-правова охорона 

свободи договору» 

Докторські 
18.06.19 ‒ Горох О.П. «Звільнення від покарання та його 

відбування за кримінальним правом 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 

на госпрозрахунковій основі 
- 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 
Були грамоти та подяки 

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) 

Гурток з кримінального права (2 та 3 курс першого потоку 
Ін-ту підготовки кадрів для органів юстициї -18 студентів 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

7 

      Кримінальне право України: Загальна частина / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. 

І. Борисов та ін.; за ред. професорів В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 
Розд. 16, 17 (у співавторстві), 18, 19 (у співавторстві) – 6-те вид., переробл. 

і допов. – Харків : Право, 2019, (авторські – 6,46 друк. арк.) 

       Кримінальне право України: Особлива частина / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. 
І. Борисов та ін.; за ред. професорів В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 

Розд. 18, 19 (у співавторстві) – 6-те вид., переробл. і допов. – Харків: Право, 2019 

(авторські ‒ 4 друк. арк.) 
      Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підготовки до 

заліків та іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко; відп. ред. В.І. 

Тютюгін. ‒ 3-ге вид., перероб., і допов. ‒ Харків.: Право, 2019. ‒ 224 с., 10,59 

друк. арк. (авторські -  3,53 друк. арк.) 
       Кримінальне право України. Особлива частина: посіб. для підготовки до 

заліків та іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко; відп. ред. В.І. 

Тютюгін. ‒ 3-ге вид., перероб., і допов. ‒ Харків.: Право, 2019. ‒ 174 с., 8,23 
друк. арк. (авторські ‒ 2,74 друк. арк.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

837 
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      Кримінальне право України: Загальна частина / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. 

І. Борисов та ін.; за ред. професорів В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 

Розд. 16, 17 (у співавторстві), 18, 19 (у співавторстві) – 6-те вид., переробл. 

і допов. – Харків : Право, 2019, (авторські – 6,46 друк. арк.) 
     Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підготовки до 

заліків та іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко; відп. ред. В.І. 

Тютюгін. ‒ 3-ге вид., перероб., і допов. ‒ Харків.: Право, 2019. ‒ 224 с., 10,59 
друк. арк. (авторські -  3,53 друк. арк.) 

       Кримінальне право України. Особлива частина: посіб. для підготовки до 

заліків та іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко; відп. ред. В.І. 

Тютюгін. ‒ 3-ге вид., перероб., і допов. ‒ Харків.: Право, 2019. ‒ 174 с., 8,23 
друк. арк. (авторські ‒ 2,74 друк. арк.) 

 

 

 
 

1645 

 

14 

        Деякі шляхи удосконалення положень КК України // Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України: матер. між нар. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 17−19 жовтня 2019 р.).  0,3 друк. арк. 

13 

20 

Запити КСУ та ВСУ: 

‒ 11.02.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо тлумачення та 

застосування ч. 2 ст. 194 КК 
‒ 25.02.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо тлумачення, 

співвідношення та застосування ст.ст. 389, 3891, 390 КК 

‒ 06.05.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо тотожності у 
юридичному розумінні ч. 3 ст. 126 КУпАП та ч. 1 ст. 389 КК 

‒ 27.05.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо тлумачення ст. 375 

КК та її співвідношення зі ст. 368 КК 

‒ 27.05.2019 ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо тлумачення та 
застосування законодавчих понять, які використовуються у ст. 263 КК 

 ‒ 04.06.2019  ‒ наук. висновок на запит НКР при ВСУ щодо тлумачення та 

застосування ст. 286 КК (стосовно урахування стану сп’яніння)  
‒ 07.10.2019 ‒ Науковий висновок щодо тлумачення та застосування ст. 68 КК 

‒ 07.10.2019 ‒ Науковий висновок щодо застосування ст. 71 КК 

‒ 15.10.2019 ‒ Наук. висновок щодо співвідношення складів злочинів 
передбачених ст. 152, 153 КК. Підстава застосування зворотної дії 

 

 

 

 

 

 

 

1700 



 6 
Кримінального закону щодо ст. 152,153 КК 

‒ 23.10.2019 ‒ наук. висновок щодо застосування ст.75 і 78 КК 
Запити ВРУ: 

‒ 30.01.2019 ‒ ВРУ ‒ Висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу» 

‒ 12.03.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД ‒ Висновок на ПЗУ «Про внесення 

змін до ККУ та  КПКУ щодо відповідальності за незаконне збагачення» 
‒ 13.03.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД ‒ Висновок на ПЗУ «Про внесення 

змін до ККУ та  КПКУ щодо відповідальності за незаконне збагачення» 

‒ 13.05.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД ‒ Висновок щодо ПЗУ ст. 3685 
«Незаконне збагачення» 

‒ 17.10.2019 ‒ ВРУ, Комітет з питань ЗПД ‒ Висновок на проект ЗУ «Щодо 

ліквідації корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом вилучення ст. 

391 КК»  (спільно з М.В. Шепітько) 

Інші запити: 

06.03.2019 Прокуратура Сумської обл. Щодо кваліфікації дій за ч.2 ст. 367 КК 

(щодо тяжких наслідків немайнового характеру) ‒ спільно з В.М. Киричко 
04.04.2019 СВ УСБУ в Харківській обл. Наукове тлумачення диспозиції ст. 

333 ККУ у частині визначення суб’єкта (спільно з доц.. Р.С. Орловським) 

06.08.2019 СБУ ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 
Щодо доцільності криміналізації контрабанди товарів (спільно з доц. О.Е. 

Радутним) 

07.09.2019 Шостківська місцева прокуратура.   Щодо кваліфікації злочину за 

ст. 351 КК 

                                                                                                                                                       УСЬОГО:      4195 годин 
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