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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ В.І. ТЮТЮГІНА 

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Тютюгін Володимир Ілліч 

TIUTIUHIN VOLODYNYR 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

канд. юрид. наук, професор, зав. кафедри 

кримінального права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

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.). 

Статті, тези, підручники, навчальн. посібники, 

навчально-методичні посібники 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Пропозиції щодо удосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування, 

критична оцінка запропонованих законопроектів 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

_ 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

 

Обговорення законопроектів, в тому числі нового 

Кримінального кодексу, висловлення зауважень, 

пропозицій 

 

 

 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Див. нижче (п. 6.5 ‒ наукові висновки на 

законопроекти,  спрямовані Комітетами ВРУ на 

кафедру для експертної оцінки) 

 

 

 

 

 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

консультант Комітету ВРУ з питань 

правоохоронної діяльності 

 

 

 



5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

член Науково-консультативної ради при Верх. 

Суді 

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 Суду 

України. 

 

Див. нижче ‒ п. 6.5. (наукові висновки за 

зверненнями ВРУ, КСУ ,ВСУ та інших органів) 

 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

‒ 

 

 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

Висновки на запити Комітетів ВРУ по  

законопроектам: 

     1. 14.01.2020 ‒ пропозиції та зауваження на 

проект ЗУ щодо кримінальної відповідальності за 

заперечення Голодомору (В.І. Тютюгін, Л.М. 

Демидова) 

     2. 16.01.2020 ‒ пропозиції та зауваження на 

проект ЗУ щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за колабораціонізм (В.І. 

Тютюгін, М.А. Рубащенко) 

     3. 20.01.2020 ‒ пропозиції та зауваження на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ст. 364 ККУ 

щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері 

службової діяльності» (В.І. Тютюгін, М.В. 

Шепітько) 

     4. 29.01.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації 

норм міжнародного кримінального права та 



гуманітарного права» (В.І. Тютюгін, В.М. 

Киричко, Ю.В. Гродецький) 

     5. 04.02.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ст. 259 КК щодо 

посилення відповідальності за завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці 

громадян» (В.І. Тютюгін, Л.М. Демидова) 

     6. 17.02.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до КК щодо 

посилення відповідальності у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки» (В.І. 

Тютюгін, С.В. Гринчак) 

     7.  17.02.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ККУ щодо 

вдосконалення порядку застосування окремих 

заходів забезпечення кримінального 

провадження» (В.І. Тютюгін, М.В. Шепітько) 

     8. 02.03.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації 

положень Конвенції про кіберзлочинність та 

підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю» (В.І. Тютюгін, А.Е. Радутний) 

     9. 05.03.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ щодо протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживання ними (В.І. Тютюгін, 

А.О. Байда) 

     10. 27.04.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до КК щодо 

встановлення відповідальності працівників 

правоохоронних органів за невиконання судових 

рішень» (В.І. Тютюгін, М.В. Шепітько) 

     11. 03.05.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ЗУ щодо 

підсилення відповідальності за публічну образу 

військовослужбовців, волонтерів, учасників 

Революції гідності» (В.І. Тютюгін, С.В. Гринчак) 

     12. 14.05.2020 ‒ Позиція Робочої групи 

щодо доцільності збереження ст. 375 КК 

(Ю.В. Баулін, В.І. Тютюгін) 

     13. 01.07.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ щодо можливості, доцільності та 

варіантів встановлення кримінальної 

відповідальності за постановлення суддею 

неправосудного рішення (ст. 375 КК) (В.І. 

Тютюгін, М.В. Шепітько) 

     14. 18.09.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до 

адміністративного та кримінального 

законодавства щодо запровадження Бюро 

економічної безпеки України» (В.І. Тютюгін, В.М. 



Киричко) 

     15. 19.09.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до КК щодо 

розмежування підслідності злочинів, вчинених у 

сфері використання ІТ систем, 

телекомунікаційних мереж та об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури» (В.І. Тютюгін, 

А.Е. Радутний) 

     16. 30.09.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ККУ щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за 

невиконання Президентом України, народними 

депутатами України, депутатами місцевих рад, 

сільськими, селищними, міськими головами 

предвиборної програми» (В.І. Тютюгін, О.В. 

Зайцев) 

     17.  02.10.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ККУ щодо 

удосконалення адміністрування акцизного 

податку на тютюнові вироби та посилення 

контролю за їх обігом» (В.І. Тютюгін, Ю.І. 

Дем’яненко) 

     18. 15.10.2020 пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ  «Про внесення змін до ККУ щодо 

встановлення відповідальності представників 

влади за публічне заперечення тимчасової 

окупації частини території України РФ, за 

порушення заборон щодо встановлення зав’язків і 

взаємодії з незаконними органами (посадовими 

особами), створеними на тимчасово окупованій 

території України»  (В.І. Тютюгін, М.А. 

Рубащенко) 

     19. 15.10.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до ККУ щодо  

встановлення відповідальності за заперечення 

міжнародних злочинів, агресії РФ, злочинів, 

пов’язаних з окупацією РФ частини території 

України, порушення окремими категоріями осіб 

заборон та обмежень щодо встановлення зав’язків 

і взаємодії з органами влади РФ, окупаційними 

адміністраціями, посилення відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти основ 

національної безпеки України,  довкілля і 

власності, вчинені на тимчасово окупованій 

території України» (В.І. Тютюгін, М.А. 

Рубащенко) 

     20.  30.10.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та 

ККУ щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог радіаційної безпеки в 

місцевостях, що зазнали радіоактивного 



забруднення» (В.І. Тютюгін, В.І. Борисов) 

     21. 03.11.2020 ‒ пропозиції та зауваження  на 

проект ЗУ «Про внесення змін до  КУпАП, КК 

та КПК України щодо забезпечення участі 

громадян України у здійсненні правосуддя» 

(В.І. Тютюгін, М.В. Шепітько) 
 

Висновки на запити КСУ: 

     1. 23.12.2019 ‒ наук. висновок щодо 

відповідності Конституції України положень 

статті 375 КК України (В.І. Тютюгін, М.В. 

Шепітько) 

     2. 01.10.2020 ‒ наук. висновок стосовно 

правової природи, змісту та сутності, а також 

порядку застосування спеціальної конфіскації (В.І. 

Тютюгін, М.Є. Грирор’єва) 

     3. 16.10.2020 т‒ наук. висновок  щодо 

відповідності Конституції України окремих 

положень ЗУ «Про запобігання корупції», КК, 

ЦПК та пов’язаних з ними законів України, що 

зачіпають права та свободи громадян (В.І. 

Тютюгін, В.М. Киричко) 

 
Висновки на запити ВС: 

     1. 21.01.2020 ‒ наук. висновок щодо 

співвідношення ч. 4 ст. 70 і ст. 71 КК  (В.І. 

Тютюгін) 

     2. 21.01.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення та розуміння поняття «злочин, 

пов'язаний з домашнім насильством» (В.І. 

Тютюгін, О.В. Харитонова) 

     3. 03.03.2020 ‒ наук. висновок щодо справи за 

обвинуваченням неповнолітнього за ч. 1 ст. 

115 КК  (В.І. Тютюгін) 

     4. 20.03.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення та застосування ст. 190 КК (В.В. 

Тютюгін) 

     5. 20.03.2020 ‒ наук. висновок щодо  

тлумачення змісту та застосування ст. 390 КК (В.І. 

Тютюгін) 

     6. 20.04.2020 ‒ наук. висновок щодо  

тлумачення змісту та застосування ст. 393 КК (В.І. 

Тютюгін) 

     7. 20.04.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення змісту та застосування ст. 369-2 КК  

(В.І. Тютюгін, В.М. Киричко) 

     8. 15.07.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення змісту та застосування ст. 366 КК (В.І. 

Тютюгін) 

     9. 15.07.2020 ‒ наук. висновок щодо поняття та 

ознак повторності та правильної кваліфікації 



судом дій засудженого за ч. 2 ст. 140 КК (В.І. 

Тютюгін) 

     10. 16.07.2020 ‒ наук. висновок щодо поняття 

та видів повторності кримінальних 

правопорушень за КК України (В.І. Тютюгін) 

     11. 11.09.2020 ‒ наук. висновок щодо 

передбачених законом ситуацій, у яких можливо 

застосування ч. 2 ст. 367 КК (В.І. Тютюгін) 

     12. 11.09.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення положень закону стосовно 

кваліфікації умисного вбивства двох або більше 

осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК) (В.І. Тютюгін) 

     13. 14.09.2020 ‒ наук. висновок щодо 

співвідношення різних редакцій статей 152 і 153 

КК та їх дії у часі (ст. 5 КК) (В.І. Тютюгін, Ю.А. 

Пономаренко) 

     14. 26.10.2020 ‒ наук. висновок щодо 

співвідношення та застосування статей 32, 70 та 

71 КК (В.І. Тютюгін, О.ВА. Евдокімова) 

     15. 28.10.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення поняття офіційного документу та 

віднесення до нього конкретної довідки для 

застосування ст.. 366 КК (В.Я. Тацій, В.І. 

Тютюгін, Ю.В. Гродецький, О.В. Зайцев) 

     16. 29.10.2020 ‒ наук. висновок щодо 

тлумачення змісту та застосування ст.. 366-1 КК 

(В.І. Тютюгін, А.В. Горностай) 

 

Висновки на запити інших державних органів, 

у тому числі, правоохоронних, інших 

організацій та окремих громадян 

 

     1. 12.12.2019 ‒ висновок на запит МЮ України 

Державна установа «Центр пробації» щодо 

тлумачення норм кримінального законодавства в 

частині подальшого виконання постанов суду про 

накладення адміністративного стягнення у виді 

суспільно корисних робіт (В.І. Тютюгін, М.В. 

Шепітько) 

     2. 08.01.2020 ‒ висновок на запит  Прокуратури 

Сумської обл. щодо предмету злочину 

передбаченого ст. 366-1 КК  (В.І. Тютюгін, В.М. 

Киричко) 

     3. 30.01.2020 ‒ висновок на запит  Прокуратури 

Харківської обл. щодо кримінально-правової 

кваліфікації дій службових осіб за ст. 364, 366 КК 

та за ст. 191 КК (В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький) 

     4. 27.02.2020 ‒ висновок на запит  СВ УСБ 

України в Тернопільській обл. щодо роз’яснення 

поняття «стороння особа» за ст. 328 КК (В.І. 

Тютюгін, М.А. Рубащенко)  

     5. 27.02.2020 ‒ висновок на запит  Державної 



фіскальної служби України в Дніпропетровській 

обл. щодо роз’яснення змісту нової редакції ст. 

212 КК (В.І. Тютюгін, В.М. Киричко) 

     6. 12.06.2020 ‒ висновок на запит  ДБР щодо 

онять «журналіст» та «кореспондент» в розумінні 

диспозиції ст. 171 КК (В.І. Тютюгін, Ю.В. 

Гродецький) 

     7. 18.06.2020 ‒ висновок на запит  НАБУ 

щодо тлумачення положень ст. 364 КК 

(В.І. Тютюгін, В.М. Киричко) 
     8. 11.11.2020 ‒ роз’яснення гр. Крайнику Г.С. 

щодо  членства у колективі укладачів навчально-

методичного посібника (В.І. Тютюгін) 

     9. 12.11.2020  висновок на запит організації 

Сумський Автодор щодо кваліфікації діяння за 

статтями 191 та 364 КК (В.І. Тютюгін, С.В. 

Гринчак) 

 

 

 

 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Міжнародний науково-практичний стіл 

«Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації» (15 

травня 2020 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, НДІ 

вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса, ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права») ‒ член оргкомітету та 

учасник 

2. Міжнародна науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному суспільстві» (22 травня 2020 р., 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, НАПрН України) ‒ член 

оргкомітету та учасник 

3. Дискусійна панель IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму «Римський 

статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного 

законодавства України» (25 вересня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, НАПрН України, Українська 

група Міжнародної асоціації кримінального права, 

ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права» та Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні) ‒ приймав участь 



4. Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» (22-23 жовтня 

2020 р., Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Комісія з питань 

правової реформи при Президентові України, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» та 

Консультативна місія Європейського Союзу в 

Україні) ‒ приймав участь 

 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

     1. Кримінальне право України: Загальна частина : 

підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов 

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

В. І. Борисова. – 6-те вид., переробл. і допов. – 

Харків : Право, 2020. ‒ 584 с. (заг. обсяг ‒ 32,8 д/а, 

особисто авт. ‒ 6,5 д/а).  

     Є також редакторм цього підручника 

     2. Кримінальне право України: Особлива частина 

: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов 

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

В. І. Борисова. – 6-те вид., переробл. і допов. – 

Харків : Право, 2020. ‒ 768 с. (заг. обсяг ‒ 36, 8 д/а, 

особисто авт. ‒ 3,3 д/а).  

     Є також редактором цього підручника 

3. Тютюгін В.І., Пономаренко Ю.А., Суходубова 

І.В. Вчення про стабільність та динамізм 

кримінального законодавства у працях професора 

В.Я. Тація // Проблеми законності : спец. вип. / за 

заг. ред.  А.П. Гетьмана. ‒ Харків : Нац. юрид. ун-

т імені Ярослава Мудрого, 2020. ‒ С. 92‒104 (заг. 

обсяг ‒ 0,6 д/а; особисто авт. ‒ 0,2 д/а). 

     4. Тютюгін В.І., Демидова Л.М. Науковий 

внесок академіка В.Я. Тація у вирішення проблем 

кваліфікації умисного вбивства за обтяжуючих 

обставин // Проблеми законності : спец. вип. / за 

заг. ред.  А.П. Гетьмана. ‒ Харків : Нац. юрид. ун-

т імені Ярослава Мудрого, 2020. ‒ С. 159‒170 (заг. 

обсяг ‒ 0,6 д/а, особисто авт. ‒ 0,3 д/а). 

     5. Тютюгін В.І. Лекція за темою: «Призначення 

покарання за сукупністю злочинів (статті 70, 72 

КК України» // Вісник Асоціації кримінального 

права України: електронне фахове видання, 2020, 

№ 1(13). ‒ С. 331‒335 ‒ обсяг – 0,5 д/а. 

     6. Тютюгін В.І. Лекція за темою: «Призначення 

покарання за сукупністю вироків (статті 71, 72 КК 

України)» // Вісник Асоціації кримінального права 

України: електронне фахове видання: , 2020, № 

1(13). ‒ С. 336‒350 ‒ обсяг 0,5 д/а. 

     7. Тютюгін В. І. Деякі шляхи вдосконалення 



положень кримінального кодексу України / 

Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України : матеріали 

міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 

р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : Право, 

2019.  ‒ С. 161‒165 (500 с.) теди наукового 

докладу ‒ обсяг ‒ 0,25 ‒ вийшли із друку у 2020 

році 

     8. Кримінальне право України (Загальна та 

Особлива частини) : посіб. для підгот. до 

зовнішнього незалежного оцінювання / В. І. 

Тютюгін, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. 

Тютюгін. – Харків : Право, 2020. – 322 с. (заг. 

обсяг ‒ 16,35 д/а, особисто авт. ‒ 8 д/а) 

     9. Свідотцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 96250 Навчально-проктичний 

посібник  «Злочини у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг» (автори: Тютюгін В.І., 

Гродецький Ю.В., Гізімчук С.В.) Дата реєстрації 

20.02.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Наук. зб. «Проблеми законності» 

 

 

 

 

 

 

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


11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

 

К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті 

вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса Національної академії правових 

наук України 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

_ 

 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

     1. Відгук на автореферат докторської 

дисертації ‒ М.І. Колос «Українське 

кримінальне право: походження, розвиток і 

сучасність» (В.І. Тютюгін, М.В. Шепітько) 

     2. Відгук на автореферат кандидатської 

дисертації ‒ К.С. Захилько «Уголовно-

правовые меры противодействия 

криминальному банкротству» (г. Минск) 

(В.І. Тютюгін) 
 

 

 

 

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. 

Почесна грамота Харківської обласної ради‒ 

 

 

 

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, кількість студентів 

24, у 2020 році студентами під моїм науковим 

керівництвом підготовлено та опубліковано 8 тез 

наукових доповідей. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                         проф.. В.І. Тютюгін 
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