
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. КИРИЧКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної науково-дослідної 
роботи. 

Актуальні питання кваліфікації злочинів, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

Актуальні питання кваліфікації злочинів, 4, 01 друк. 
арк. 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези 
та інш.). 

 Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. М. Анісімов, О. 
О. Володіна, І. О. Зінченко та ін.; за ред. М. І. 
Панова. – Х.: Право, 2016. – 356 с. – Із змісту: В. М. 
Киричко Розділ VI Кваліфікація злочинів у сфері 
господарської діяльності. – С. 210-267 (3 д. а.). 

 Киричко В. М. Законодавчий вірус у системі КК 
України: визначення і актуалізація проблеми на 
прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення» / В. 
М. Киричко // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 
133. – С. 142-151 (0,76 д. а.). 

 Киричко В. М. Про правозахисну функцію категорії 
«суспільна небезпечність» у системі Кримінального 
кодексу України / В. М. Киричко // Соціальна 
функція кримінального права: проблеми наукового 
забезпечення, законотворення та 
правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 12-13 жовтня 2016 р. / редкол. В. Я. Тацій 
(голов. Ред..), В. І. Борисов (заст.. голов. Ред..) та 
ін.. – Х.: Право, 2016. – С. 185-190 (0,25 д. а.). 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Розроблені наукові роз’яснення та рекомендації з 
актуальних питань кваліфікації злочинів, а також 
пропозиції щодо вдосконалення кримінального 
законодавства. 

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. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади 

 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
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законодавства та проведення 
інших соціологічних 
досліджень  

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму Верховного 
Суду України, їх рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

Прочитані 6 лекцій на факультеті підвищення 
кваліфікації працівників СБУ України про злочини 
проти основ національної безпеки України та 
терористичні злочини.  

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної влади, 
організацій, громадян 

Відповіді на запити: 1) Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури щодо ст. 364 КК; 2) 
Конституційного Суду України щодо ст. 366-1 КК; 3) 
Прокуратури Автономної Республіки Крим щодо дії 
закону про кримінальну відповідальність на території 
Автономної Республіки Крим; 4) Харківської міської 
прокуратури № 1 щодо ст. 365-2 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) 

Приймав участь в міжнародній науково-практичній 
конференції «Соціальна функція кримінального права: 
проблеми наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» 12 - 13 жовтня 2016 р., м. Харків 
 

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 
р. робіт та їх обсяг. 

 Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. М. Анісімов, О. 
О. Володіна, І. О. Зінченко та ін.; за ред. М. І. 
Панова. – Х.: Право, 2016. – 356 с. – Із змісту: В. М. 
Киричко Розділ VI Кваліфікація злочинів у сфері 
господарської діяльності. – С. 210-267 (3 д. а.). 

 Киричко В. М. Законодавчий вірус у системі КК 
України: визначення і актуалізація проблеми на 
прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення» / В. 
М. Киричко // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 
133. – С. 142-151 (0,76 д. а.). 

 Киричко В. М. Про правозахисну функцію категорії 
«суспільна небезпечність» у системі Кримінального 
кодексу України / В. М. Киричко // Соціальна 
функція кримінального права: проблеми наукового 
забезпечення, законотворення та 
правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 12-13 жовтня 2016 р. / редкол. В. Я. Тацій 
(голов. Ред..), В. І. Борисов (заст.. голов. Ред..) та 
ін.. – Х.: Право, 2016. – С. 185-190 (0,25 д. а.  

 Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Кваліфікація злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг» (галузь 
знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 
другий (магістерський) освітній рівень) для 
студентів V курсу Інституту прокуратури та 
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кримінальної юстиції / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. 
М. Киричко та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2016. – 75 с. – 3,43 д.а. (у 
співавторстві). 

 Програма навчальної дисципліни «Кваліфікація 
злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг» (галузь знань 0304 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», напрям 
підготовки за спеціальністю 8.03040101 
«Правознавство», для студентів 5-го курсу 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції) / В. 
Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. 
Гродецький. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2016. – 21 с. – 0,79 д.а. (у співавторстві). 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 
та інш. 

Киричко В. М. Законодавчий вірус у системі КК 
України: визначення і актуалізація проблеми на 
прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення» / В. М. 
Киричко // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 133. – 
С. 142-151 (0,76 д. а.). 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання 

 
 
 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради  є 

 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

 
 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат дисертації Ральченка Ігоря 
Миколайовича «Кримінальна відповідальність за 
злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний 
захист (ст. 444 КК України)», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та  
кримінологія; кримінально-виконавче право. 

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 Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами  

 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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