
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тютюгін Володимир Ілліч 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Канд. юрид. наук, професор, професор кафедри 

кримінального права № 1 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

На 2021 р. науково-дослідна робота не планувалася, 

оскільки В.І. Тютюгін займав посаду завідувача кафедри. 

Проте науково-дослідна робота здійснювалася 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Удосконалення кримінального законодавства та практики 

його застосування 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Наукові статті, навчальні посібники, тези доповідей, 

наукові висновки на запити Верховного Суду, тексти 

лекцій 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Пропозиції щодо удосконалення кримінального 

законодавства у сфері застосування покарання, 

рекомендації щодо 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 проекту нового 

Кримінального кодексу, висловлення зауважень, 

пропозицій, рекомендацій 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

   1. 06.01.2021 ‒ наук. висновок на проект ЗУ «Про 

внесення змін до КК щодо встановлення відповідальності 

за вчинення опору та втручання в діяльність державного 

інспектора України з охорони навколишнього 

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

   2. 25.01.2021 ‒ наук. висновок щодо проєкту ЗУ «Про 

внесення змін до КК щодо відповідальності за 

декларування недостовірної інформації та ненадання 

декларації» (М.А. Рубащенко, В.І. Тютюгін) 

   3. 10.02.2021 ‒ наук. висновок на проєкт ЗУ «Про  

внесення змін до КК щодо вдосконалення 

відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та ненадання суб’єктом декларування…» 

(В.М. Киричко, В.І. Тютюгін) 

   4. 23.02.2021 ‒наук. висновок на проєкт ЗУ щодо змін 

до ККУ «Про  внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо визначення розмірів штрафів та грошових 

стягнень…» (В.І. Тютюгін) 

   5. 16.03.2021 ‒ наук. висновок на проект ЗУ «Про  

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення кримінальної відповідальності за 

виготовлення та поширення забороненої інформаційної 

продукції» (Є.В. Шевченко, В.І. Тютюгін) 

   6. 22.03.2021 ‒ наук. висновок на проект ЗУ «Про  

внесення змін до КК щодо встановлення відповідальності 
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за заперечення міжнародних злочинів, агресії РФ… щодо 

посилення відповідальності за КП проти основ 

національної безпеки, довкілля та власності, вчинені на 

тимчасово окупованій території» (О.В. Хариттоновап, В.І. 

Тютюгін) 

   7. 26.03.2021 ‒наук. висновок на проект ЗУ «Про   

внесення змін до КК щодо стимулювання детінізації 

доходів та підвищення податкової культури громадян 

шляхом запровадження добровільного декларування 

фізичними особами їх активів та сплати одноразового 

збору бюджету» (В.М. Киричко, В.І. Тютюгін) 

   8. 26.03.2021 ‒ наук. висновок на проект ЗУ «Про   

внесення змін до КК щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за порушення законодавства про 

санкції» (О.В. Зайцев, В.І. Тютюгін) 

   9. 26.03.2021 ‒ наук. висновок на проектЗУ «Про   

внесення змін до КК щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за загрозу національним інтересам та 

національній безпеці України в інформаційній сфері» 

(Л.М. Демидова, В.І. Тютюгін) 

   10. 26.03.2021 ‒ наук. висновок на ПЗУ «Про   внесення 

змін до ККУ щодо кримінальної відповідальності за 

колабораціонізм» (М.А. Руюащенко, В.І. Тютюгін) 

   11. 07.04.2021 ‒ наук. висновок на проект ЗУ «Про  

амністію»  (М.Є. Григорьєва, В.І. Тютюгін) 

   12. 05.05.2021 ‒наук. висновок на ПЗУ « Про   внесення 

змін до ККУ щодо додаткового захисту малолітніх» (О.В. 

Євдокімова, В.І. Тютюгін) 

   13. 13.05.2021 ‒ наук. висновок на ПЗУ «Про   внесення 

змін до ККУ щодо криміналізації контрабанди товарів 

підакцизних товарів, а також недостовірного 

декларування товарів» (Ю.В. Грожецький, В.І. Тютюгін) 

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 (НКР) при 

Верховному Суді 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

На підставі узагальнення змін та доповнень, які вносилися 

протягом 2021 р. в КК України, підготовлено та видано: 

   1. Кримінальний кодекс України : зі змін. та допов. 

станом на 10 квітня 2021 р. / уклад. та підгот. В. І. 

Тютюгін. – Харків : Право, 2021. – 345 с. 

   2. Кримінальний кодекс України : зі змін. та допов. 

станом на 6 верес. 2021 р. / уклад. та підгот. В. І. Тютюгін. 

– Харків : Право, 2021. – 348 с. 

   3. Кримінальний кодекс України : зі змін. та допов. 

станом на 5 жовтня 2021 р. / уклад. та підгот. В. І. 

Тютюгін. – Харків : Право, 2021. – 351 с. 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

‒ 
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6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. 

Надання наукових висновків як члена НКР  

при ВС на запити Верховного Суду: 

   1. 04.03.2021 ‒ наук. висновок щодо можливості 

кваліфікації дій особи як шахрайство (ст. 190 КК) (В.І. 

Тютюгін). 

   2. 05.03.2021 ‒ наук. висновок щодо кримінального 

правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 3692 КК стосовно 

суб’єкта злочину та змісту зловживання впливом (В.І. 

Тютюгін). 

   3. 07.03.2021 ‒ наук. висновок щодо щодо тлумачення 

поняття «агресивна війна» у розумінні положень ст. 437 

КК (В.І. Тютюгін, М.А. Рубащенко) 

   4. 10.03.2021 ‒наук. висновок щодо тлумачення та  

застосування ст. 49 КК ‒ давність притягнення до крим. 

відповід-ті (В.І. Тютюгін). 

   5. 05.04.2021 ‒ наук. висновок щодо тлумачення поняття 

«проникнення» до приміщення чи іншого сховища при 

вчиненні кримінального правопорушення ч. 3 ст. 187 КК 

(В.І. Тютюгін). 

   6. 25.07.2021 ‒наук. висновок щодо тлумачення та 

розуміння змісту поняття «тяжкі наслідки» у ч. 4 ст. 297 

КК (В.І. Тютюгін). 

   7. 16.08.2021 ‒наук. висновок щодо можливості 

застосування п. «є»  ст. 1 ЗУ «Про амністію у 2016 р.» 

(В.І. Тютюгін). 

   8. 20.08.2021 ‒ наук. висновок щодо оцінки правового 

становища обвинуваченого за конкретним кримінальним 

правопорушенням/ролвадженням (В.І. Тютюгін). 

   9. 10.09.2021 ‒наук. висновок щодо тлумачення 

положень ст. 185 ККУ стосовно майнової шкоди як 

наслідку крадіжки (В.І. Тютюгін). 

   10. 04.10.2021 ‒ наук. висновок щодо кола суб’єктів та 

кваліфікації діянь за статтями 260, 263, 437, 438 КК (В.І. 

Тютюгін). 

   11. 05.10.2021 ‒ наук. висновок щодо дії закону у часі 

(ст.. 5 КК) стосовно різних редакцій ст. 203-2 КК ‒ 

зайняття гральним бізнесом (В.І.Тютюгін). 

   12. 25.10.2021 ‒ наук. висновок щодо особливостей 

звільнення особи від крим. відповідальності за ст. 49 КК у 

зв’язку із закінченням строків давності (В.І. Тютюгін) 

   13. 04.11.2021 ‒ наук. висновок щодо співвідношення 

статей 190 і 368 у випадках одержання службовою 

особою неправомірної вигоди шляхом обману (В.І. 

Тютьюгін) 

   14. 12.11.2021 ‒ наук. висновок щодо особливостей 

застосування ст. 286 КК у разі, якщо потерпілою була 

вагітна жинка і внаслідок ДТП загинула і вона і 

ненароджена нею дитина (В.І. Тютюгін) 

   15. 16.11.2021 ‒ наук. висновок щодо особливостей 

застосування положень ст. 426 КК і відмежування 

передбаченого нею діння від суміжних (В.І. Тютьюгін) 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

‒ 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

Відповіді на запити інших державних органів, у тому 

числі, правоохоронних, інших організацій та 

звернення громадян 

   1. 12.01.2021 ‒ (запит ДБР) з питань кваліфікації 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 1971  КК (Ю.В. 

Гродецький, В.І. Тютюгін) 

   2. 16.01.2021 ‒ (запит Держ, службт фіскал. 

Моніторингу) ‒ Аналіз складу злочину передбаченого ч. 1 

ст. 209 КК (В.М. Киричко, В.І. Тютюгін) 

   3. 22.01.2021 (УСБУ в Закарпат ол.) ‒ наук. висновок 

щодо кримінального провадження за ознаками ст. 110, 

111, 191 КК (М.А. Рубазенко, В.І. Тютюгін) 

   4. 25.01.2021 (прокуратура АРК) ‒ наук. висновок щодо 

кваліфікації дій осіб за сукупністю злочинів: ст. 260 та ст. 

110, 111 КК (Н.В. Шульженко, В.І. Тютюгін) 

   5. 10.02.2021 (УСБУ в Закарпа. обл.) ‒ роз’яснення щодо 

визначення предмета кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 2011 КК (Л.М. Демидова, В.І. Тютюгін) 

   6. 20.04.2021 (Департамент з питань виконання 

покарань) ‒ наук. висновок щодо застосування положень 

ст. 81, 82 КК (О.В. Євдокімова, В.І. Тютюгін) 

   7. 11.05.2021 (Харк. обл. прокуратура) ‒ роз’яснення 

щодо вирішення колізії між нормами адміністративного 

та кримінального законодавства щодо надр (Л.М. 

Демидова, В.І. Тютюгін) 

   8. 25.10.2021 (Сумський Автодор) ‒ наук. висновок 

щодо тлумачення та застосування ст. 382 КК (через НДС 

ун-та ‒ М.В. Шкпітко, В.І. Тютюгін) 

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) 

‒ 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

   1. Тютюгин В. К вопросу об имплементации норм 

международного уголорвного и гуманитарного права в 

уголовное законодательство Украины. Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації  до національного законодавства України : 

матеріали дискус. панелі IV Харків. міжнар. юрид. 

форуму / редкол. В.Я. Тацій (гол. ред.), Ю.В. Баулін, М.В. 

Шепітько та ін. ‒ Харків : Право, 2021. ‒  184 с. (С. 148-

153) ‒ 0,3 д.а. 

   2. Тютюгін В. І. Лекція за темою: «Судимість: поняття, 

ознаки, правові наслідки, погашення та зняття судимості 

(статті 88‒91 КК України)» // Вісник Асоціації 

кримінального права України: електронне фахове 

видання. ‒ 2021, № 1(15). ‒ С.  296–330. ‒ 1,64 д/а. 

   3. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Загальна 

частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / 

В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; 

відп. ред. проф. В. І. Тютюгін. – 4-тє вид., перероб. та 
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допов. – Харків : Право, 2021. – 238 с. (заг. обсяг ‒13,8 

д/а, авт. ‒ 4,6 д/а ) 

   4. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. 

Особлива частина : посіб. для підгот. до заліків та 

іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, 

М. А. Рубащенко ; відп. ред. проф. В. І. Тютюгін. – 4-тє 

вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2021. – 188 с. 

(заг. обсяг ‒ 10,9 д/а, авт. ‒ 3.6 д/а ) 

   5. Кримінальне право України (Загальна та Особлива 

частини) : посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. 

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

В. І. Тютюгін. – 2-ге вид., перероб. і до-пов. – Харків : 

Право, 2021. – 336 с. (заг. обсяг ‒ 19,53 д/а, авт. ‒ 9,7 д/а) 

   

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

Tiutiuhin, Volodymyr I; Baida, Anton O; Bazeliuk, Viktoriia 

V.  LEGAL RESTRICTIONS ON MEDICAL 

INTERVENTION DURING OPERATION ON FEMALE 

GENITALIA FOR NON-MEDICAL PURPOSES. 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). ‒ 2020. ‒ 

Том 73. ‒ Вып. 12 cz 2. ‒ С. 2909-2914. Проиндексирована 

в Web of Science, Skopuc 26.02.2021. Идентификатор 

PubMed: 33611302ISSN: 0043-5147Уникальный 

идентификатор NLM: 9705467Состояние: MEDLINE 

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 

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 ) 

 

 

 

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. 

 

 

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) 

. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                    В.І. Тютюгін 
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