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55-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ  
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПрН УКРАЇНИ, 

ПРОФЕСОРА В.О. ТУЛЯКОВА

Виïîвнилîся 55 рîків В’ячеславó 
Олексіéîвичó Òóлякîвó – ïрîректîрó 
ç міæнарîдниõ çв’яçків Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична акаде-
мія», çаснîвникó вітчиçнянîї ïарадигми 
вчення ïрî æертвó çлîчинó (криміналь-
нîї віктимîлîгії), ôóндатîрó Одеськîї 
наóкîвîї шкîли кримінальнîгî ïрава.

В.О. Òóлякîв нарîдився 28 лиïня 
1961 рîкó в м. Одесі.

У 1983 рîöі çакінчив Одеськиé дер-
æавниé óніверситет імені І.І. Мечни-
кîва çа сïеöіальнîстями «Ïравîçнав-
ствî», «Ïерекладач-реôерент».

У 1986 рîöі çавершив навчання 
в асïірантóрі каôедри кримінальнî-
гî ïрава, ïрîöесó і криміналістики 
Одеськîгî дерæавнîгî óніверситетó 
імені І.І. Мечникîва та óсïішнî çаõи-
стив кандидатськó дисертаöію на темó 
«Криминîлîгические ïрîблемы бîрьбы 
иç сîöиальнî-негативным ïîведением 
(на материалаõ иçóчения агрессивныõ 
антиîбùественныõ ïрîстóïкîв)» (на-
óкîвиé керівник – дîктîр юридичниõ 
наóк, ïрîôесîр Л.В. Багріé-Шаõматîв).

У 1991 рîöі бóлî ïрисвîєнî вчене 
çвання дîöента.

Ïрîтягîм 1986–1991 рîків ïраöю-
вав асистентîм, а ç 1991 рîкó – дî-
öентîм каôедри кримінальнîгî ïрава, 
ïрîöесó і криміналістики Одеськîгî 
дерæавнîгî óніверситетó імені І.І. Меч-
никîва. З 1993 рîкó – дîктîрант öієї 
самîї каôедри.

З 1997 рîкó ïраöює в Одеськіé на-
öіîнальніé юридичніé академії (нині 
Наöіîнальниé óніверситет «Одеська 
юридична академія»): дîöентîм, çавід-
óючим каôедрîю кримінальнîгî ïрава, 
директîрîм Інститóтó ïідгîтîвки ïрî-
ôесіéниõ сóддів, ïрîректîрîм іç міæна-
рîдниõ çв’яçків.

Наóкîві інтереси ïîв’яçані ç рîç-
рîбленням теîрії вчення ïрî æертвó 
çлîчинó в óкраїнськіé юридичніé наóöі, 
сîöіîлîгії кримінальнîгî ïрава.

У 2001 рîöі çаõистив дисертаöію на 
çдîбóття наóкîвîгî стóïеня дîктîра 
юридичниõ наóк на темó «Вчення ïрî 
æертвó çлîчинó: сîöіальнî-ïравîві îс-
нîви» çа сïеöіальністю 12.00.08 «Кри-
мінальне ïравî та кримінîлîгія; кримі-
нальнî-викîнавче ïравî».

У 2003 рîöі ïрисвîєнî вчене çвання 
ïрîôесîра.

У 2010 рîöі îбраниé членîм-кîрес-
ïîндентîм Наöіîнальнîї академії ïра-
вîвиõ наóк України.

У 2011 рîöі óдîстîєниé ïîчеснîгî 
çвання «Заслóæениé діяч наóки і теõ-
ніки України».

Автîр ïершîї в Україні мîнîгра-
ôії, ïрисвяченîї çагальнîтеîретичним 
çасадам кримінальнîї віктимîлîгії, –  
«Віктимîлîгія: сîöіальні та кримінîлî-
гічні ïрîблеми».

Автîр ïîнад 220 наóкîвиõ ïраöь.
Ïідгîтóвав 3 дîктîрів та ïîнад 

20 кандидатів юридичниõ наóк.
Нагîрîдæениé Ïîчеснîю грамîтîю 

Міністерства îсвіти і наóки України 
(2004 р.), Ïîчеснîю грамîтîю Верõîв-
нîї Ðади України (2013 р.).

Стиïендіат Гельсінськîгî інститó-
тó ООН іç ïîïередæення çлîчиннîсті 
(1989 р.).

Член Єврîïеéськîї грóïи ïóблічнî-
гî ïрава.

Ексïерт Сïеöіальнîгî кîмітетó кî-
місії ООН іç ïîïередæення çлîчин-
нîсті та кримінальнîгî ïравîсóддя 
(1992–1997 рр.).

Сóддя Єврîïеéськîгî сóдó іç ïрав 
людини (2013–2016 рр.).

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ æóðíàëó 
«Þðèäè÷íèé â³ñíèê» âèñëîâëюº щèð³ 
ïðèâ³òàííÿ Â’ÿ÷åñëàâó Îëåêñ³éî-
âè÷ó Òóëÿêîâó ç íàãîäè ñëàâíîãî 
юâ³ëåю ³ áàæàº ïîäàëüшèх óñï³х³â 
íà áëàãî Уêðàїíè òà Нàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà юðèäè÷íà 
àêàäåì³ÿ»!


