
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Киричко Василь Миколайович 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права № 1 

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, 11,89 д. а. 

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. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Х.: Право, 

2017. – 360 с. – Киричко В. М. Кваліфікація злочинів у 

сфері господарської діяльності (розділ V, стор. 213-

271;  3 д. а.). 

       Киричко В. М. Проблема розмежування 

кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення заборон одержання неправомірної вигоди й 

подарунків, шляхи її вирішення / В. М. Киричко // 

Проблеми законності. – 2017. – Випуск 138. – С. 118-

131. – 1, 04 д. а. 

        Киричко В. М. Зайняття гральним бізнесом / В. М. 

Киричко // Велика українська юридична енциклопедія: 

у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. 

Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017. ‒ С. 218-

220. – 0,18 д. а. 

        Киричко В. М. Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом / В. М. Киричко // 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. ‒ Т. 

17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), 

В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

‒ Харків: Право, 2017. ‒ С. 490-493. – 0,25 д. а. 

         Киричко В. М. Протидія законній господарській 

діяльності / В. М. Киричко // Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне 

право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов 

(заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ Харків: 

Право, 2017. ‒ С. 846-849. – 0,26 д. а. 

         Киричко В. М. Фальшивомонетництво / В. М. 

Киричко // Велика українська юридична енциклопедія: 

у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. 

Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. 
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Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017.  ‒ С. 1001-

1004. – 0,24 д. а. 

        Киричко В. М. Про ключове значення категорії 

суспільної небезпечності для вирішення питань про 

співвідношення неправомірної вигоди і подарунка та 

відповідальність за порушення заборон щодо них / В. 

М. Киричко // Кримінально-правові та кримінологічні 

засади протидії корупції: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-

практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / 

МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; 

Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 

91-92. – Обсяг – 0,27 д. а. 

       Киричко В. М. Про особливе значення категорії 

суспільної небезпечності для реформування 

кримінального законодавства України в умовах 

глобалізації / В. М. Киричко // Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-

13 жовт. 2017 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред..), В. 

І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 

2017. – С. 194-198. – 0, 25 д. а. 

         Програма навчальної дисципліни «Проблеми 

кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією 

злочинів» для студентів IV курсу Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції першого 

(бакалаврського) рівня галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. Гродецький. – Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 24 с. 

Обсяг - 0,95 друк. арк. 

        Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з 

корупцією злочинів: навчально-методичний посібник 

для самостійної роботи та практичних занять для 

студентів 4-го курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції першого (бакалаврського) рівня 

галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / 

авт.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. Киричко та ін. – 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 

114 с. –Обсяг - 5, 45 друк. арк. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розроблені теоретичні положення та підготовлені 

зміни до КК України для практичного вирішення 

проблеми розмежування кримінальної та 

адміністративної відповідальності за порушення 

заборон одержання неправомірної вигоди й 

подарунків.   

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. 

Підготовка рецензії на законопроект № 6203 від 16 

березня 2017 р. щодо кримінальної відповідальності 

народних депутатів за відсутність на засіданнях 

Верховної Ради України. 
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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 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

      Приймав участь у семінарі на тему: «Організація 

участі прокурора в розгляді справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією», який 

проводила Генеральна прокуратура України для 

прокурорів в приміщенні Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 3 лютого 2017 р. 

        Виступав з доповіддю «Розмежування 

кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення заборон одержання неправомірної вигоди й 

подарунків» під час проведення семінару в 

Генеральній прокуратурі України на тему: «Основні 

питання застосування антикорупційного законодавства 

в частині обмеження щодо одержання подарунків», 29 

вересня 2017 р.  

         Виступав з доповіддю «Актуальні питання 

кваліфікації злочинів, передбачених статтями 191 та 

364 КК України» в прокуратурі Харківської області під 

час проведення семінару на тему: «Особливості 

методики розслідування корупційних кримінальних 

правопорушень за ст.. ст. 191, 364 КК України, 

здійснення судочинства по даній категорії справ», 15 

листопада 2017 р. 

       Прочитав 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 

       Підготував відповідь на запит першого заступника 

Директора Національного антикорупційного бюро 

України Г. Углави від 11.01.2017 р. № 02-195/991 щодо 

застосування ст. 368-2 КК України. 

        Підготував відповідь на запит адвоката М. П. 

Вознюка від 18.04.2017 р. № 4 щодо ст. 369-2 КК 

України «Зловживання впливом». 

         Підготував відповідь на запит заступника 

начальника Управління СБУ в Харківській області Ю. 

Рябухи від 25.04.2017 р. № 70/5-6358 щодо статей 109 

та 110 КК України. 

          Підготував відповідь на запит т. в. о. начальника 

Управління СБУ України у Дніпропетровській області 
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Е. Кріцина від 22.09.2017 р. № 55/8-3423 щодо ст. 111 

КК України «Державна зрада». 

        Підготував відповідь на запит керівника 

Харківської місцевої прокуратури № 5 А. Бугаєва від 

24.10.2017 р. № 04-28-432Р-17 щодо ст. 366-1 КК 

України «Декларування недостовірної інформації». 

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) 

   Кримінально-правові та кримінологічні засади 

протидії корупції: V Міжнар. наук.-практ. конф., 31 

берез. 2017 р.; МВС України, Харківський нац. ун-т 

внутр. справ, Кримінологічна асоціація України; 

Харків. 

       Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глобалізації: міжнар. наук.-

практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р.; Нац. юрид. 

університет ім. Ярослава Мудрого, Наук.-дослід. 

інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка 

В. В. Сташиса, Нац. академія правових наук України, 

Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права»; 

Харків.  

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

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. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Х.: Право, 

2017. – 360 с. – Киричко В. М. Кваліфікація злочинів у 

сфері господарської діяльності (розділ V, стор. 213-

271;  3 д. а.). 

Киричко В. М. Проблема розмежування 

кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення заборон одержання неправомірної вигоди 

й подарунків, шляхи її вирішення / В. М. Киричко // 

Проблеми законності. – 2017. – Випуск 138. – С. 118-

131. – 1, 04 д. а. 

Киричко В. М. Зайняття гральним бізнесом / В. 

М. Киричко // Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне право / 

редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. 

голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ Харків: 

Право, 2017. ‒ С. 218-220. – 0,18 д. а. 

Киричко В. М. Легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом / В. М. 

Киричко // Велика українська юридична енциклопедія: 

у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. 

Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. 

М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017. ‒ С. 490-

493. – 0,25 д. а. 

Киричко В. М. Протидія законній 

господарській діяльності / В. М. Киричко // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 т. ‒ Т. 17: 
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Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

‒ Харків: Право, 2017. ‒ С. 846-849. – 0,26 д. а. 

Киричко В. М. Фальшивомонетництво / В. М. 

Киричко // Велика українська юридична енциклопедія: 

у 20 т. ‒ Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. 

Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. 

М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017.  ‒ С. 1001-

1004. – 0,24 д. а. 

Киричко В. М. Про ключове значення категорії 

суспільної небезпечності для вирішення питань про 

співвідношення неправомірної вигоди і подарунка та 

відповідальність за порушення заборон щодо них / В. 

М. Киричко // Кримінально-правові та кримінологічні 

засади протидії корупції: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-

практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / 

МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; 

Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 

91-92. – Обсяг – 0,27 д. а. 

Киричко В. М. Про особливе значення категорії 

суспільної небезпечності для реформування 

кримінального законодавства України в умовах 

глобалізації / В. М. Киричко // Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 12-

13 жовт. 2017 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред..), В. 

І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 

2017. – С. 194-198. – 0, 25 д. а. 

Програма навчальної дисципліни «Проблеми 

кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією 

злочинів» для студентів IV курсу Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції першого 

(бакалаврського) рівня галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. Гродецький. – Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 24 с. 

Обсяг - 0,95 друк. арк. 

Проблеми кваліфікації корупційних і 

пов’язаних з корупцією злочинів: навчально-

методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять для студентів 4-го курсу Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції першого 

(бакалаврського) рівня галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / авт.: В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. М. Киричко та ін. – Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 114 с. –Обсяг - 5, 

45 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

9.2. Вказати публікації, з Киричко В. М. Проблема розмежування 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення заборон одержання неправомірної вигоди 

й подарунків, шляхи її вирішення / В. М. Киричко // 

Проблеми законності. – 2017. – Випуск 138. – С. 118-

131. – 1, 04 д. а. 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

 

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) 

Приймав участь у проведенні студентської 

конференції про протидію корупції, яка проводилась в 

приміщенні Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 17 травня 2017 р. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 


