
НАШІ ВІТАННЯ 

З ювілеєм! 

Чотирнадцятого жовтня цього ро-
ку виповнилось 60 років від дня наро-
дження і Зо років науково-педагогіч-
ної діяльності кандидата юридичних 
наук, професора кафедри кримінально-
го права Національної юридичної ака-
демії України ім. Ярослава Мудрого 
Володимира Ілліча Тютюгіна. 

В.І. Тютюгін народився у міс-
ті Бугульма Татарської АРСР у сім'ї 
службовців. У 1967 році вступив до 
Харківського юридичного інституту, піс-
ля закінчення якого, у 1971 році був ре-
комендований до аспірантури на кафедру 
кримінального права. У 19 75 році він успішно захистив дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за темою «Позбавлення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю як вид покарання за радянським кримі-
нальним правом» під науковим керівництвом доктора юридич-
них наук, професора М.І. Бажанова. З того часу В.І. Тютюгін 
пов'язав своє життя і творчу діяльність з Національною юри-
дичною академією України ім. Ярослава Мудрого, де працював 
спочатку на посаді асистента, згодом старшого викладача, до-
цента, а сьогодні - професора кафедри кримінального права. 

В.І. Тютюгін є автором більше 80 друкованих наукових праць, 
у тому числі двох монографій: «Позбавлення права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за 
радянським кримінальним правом» (1982 р.), «Дополнительные 
наказания: назначение, освобождение от наказания, погашение 
судимости» (1987 р.); співавтором 6-ти підручників з криміналь-
ного права України (як із Загальної, так і з Особливої частин), 3-х 
науково-практичних коментарів КК України 2001 p., навчально-
довідкового посібника «Судоваекспертиза», тощо. 
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Наукові праці В.І. Тютюгіна є ґрунтовними розробками 
питань поняття та системи покарань, призначення покарання, 
звільнення від покарання та його відбування, погашення та 
зняття судимості. Вони складають значний доробок криміналь-
но-правової думки. Однак не лише проблеми застосування пока-
рання знаходяться в колі наукових інтересів професора. Він та-
кож плідно досліджує проблеми кримінальної відповідальності 
за злочини у сфері службової діяльності, злочини проти право-
суддя та інші питання кримінально-правової науки та практики 
застосування закону. Його дослідження і доробки багато в чому 
знайшли відтворення у статтях КК України 2001 р. 

Плідною є і багаторічна викладацька діяльність В.І. Тю-
тюгіна у Національній юридичній академії України ім. Ярослава 
Мудрого. Його лекції із Загальної частини кримінального права 
України відрізняються теоретичною глибиною і, водночас, про-
стотою і доступністю викладення, тісним зв'язком з практи-
кою застосування кримінального закону, «живою» науковою 
мовою. Неодноразово читав він лекції з кримінального права і 
на курсах підвищення кваліфікації, за що постійно одержував 
подяки від Харківського філіалу республіканських курсів під-
вищення кваліфікації, а також на Ульянівському факультеті 
Всесоюзного юридичного заочного інституту. 

У різний час в долі кожного з нас, своїх учнів, професор віді-
грав значну роль, залучивши до науки кримінального права. Під 
науковим керівництвом В.І. Тютюгіна підготували кандидат-
ські дисертації: О.В. Ус «Кримінальна відповідальність за під-
бурювання до злочину» (2005 р.); А.О. Байда «Відповідальність 
за незаконну лікувальну діяльність за КК України (аналіз скла-
ду злочину, питання кваліфікації)» (2006 р.); О.В. Євдокімова 
«Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за-
коном» (2007 р.); В.П. Герасименко «Заміна покарання більш 
м'яким при його відбуванні за кримінальним правом України» 
(2007 p.). Зараз він є науковим керівником з підготовки ще 3-х 
кандидатських дисертацій. 

Слід зазначити, що професор не обмежується виключно рол-
лю наукового керівника, а є для нас наставником і вчителем у 
житті. До нього завжди можна звернутися за порадою, підтрим-
кою або з низкою запитань, які стосуються не лише окремих 
положень науки кримінального права і методики викладення 
цієї дисципліни, а й якихось життєвих ситуацій і труднощів. 
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З ним можна обговорити будь-яке кримінально-правове питан-
ня і одержати аргументовану і змістовну відповідь. Він завжди 
дуже поважно ставиться до своїх учнів та їх наукових пошуків, 
щиро радіє їх, навіть маленьким успіхам; підтримує і розвиває 
ті найкращі традиції спілкування з учнями, які йому передав 
його вчитель — М.І. Бажанов. 

Неможливо не оцінити людські якості вельмишановного 
ювіляра. Вимогливість і наукова принциповість у нього поєд-
нуються з доброзичливістю і прагненням підтримати і надати 
допомогу у будь-яких наших починаннях. Загальновідомими є 
його порядність і інтелігентність, ерудованість і мудрість, від-
критість і відвертість, чудове почуття гумору, душевна щедрість 
і доброта. 

Учні В.І. Тютюгіна щиро вітають свого вчителя зі славетним 
ювілеєм і бажають йому міцного здоров'я, подальших творчих 
звершень, добробуту й усіляких успіхів у житті. Ми пишаємося 
тим, що доля звела нас з Вами, дорогий учителю, і намагатиме-
мося бути гідними називатися Вашими учнями. 

О. Ус, А, Байда, О. Євдокімова, В. Герасименко, 
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