
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. 

Вдосконалення кримінального законодавства та 

практики його застосування, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

 Вдосконалення кримінального законодавства та 

практики його застосування, 14,31 друк. арк.. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

1. Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін 

та ін.; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. 

Тютюгіна. — 6-те вид., переробл. і допов. — Х.: 

Право, 2019. —  Із змісту: В. М. Киричко, В. Я. Тацій  

Розд. 8. Злочини у сфері господарської діяльності. 

(обсяг — 3,7 друк. арк.); В. М. Киричко Розд. 18.  

Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (§ 

1; ст. ст. 366-1, 368-3, 368-4, 368-5, 369-2, 369-3 КК) 

(обсяг — 2 друк. арк.); В. М. Киричко Розд. 21. 

Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. (§ 1, статті 436,  437- 446 

КК) (обсяг — 0,9 друк. арк.). (Всього в підручнику — 

6,6 друк. арк.).       

2. Киричко В. М. Радутний О. Е. Теорія і практика 

кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності: навчальний посібник 

(другий (магістерський) освітньо-кваліфікаційний 

рівень  галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право») для студентів господарсько-правового 

факультету   [Електронне видання]. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 148 с. 7,1 д. а. 

3. Киричко В. М. Про захист системи КК України від 

законодавчого вірусу в кримінально-правовій нормі 

про незаконне збагачення. Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. круглого 

столу, 17 травня 2019 р. / Укладачі: Л. М. Демидова,  

К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 

2019. С. 137-142. 0,33 д. а. 

4. Киричко В. М. «Категорія «суспільна небезпечність 

в новій редакції Кримінального кодексу України» / В. 

М. Киричко //«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України»: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Харків, 17-19 жовтня 2019 р.; / 

редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. 
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голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2019. - 0,28 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

1. Доведено, що в новій редакції Кримінального 

кодексу України, яка зараз розробляється, категорію 

«суспільна небечність» необхідно не тільки зберегти, а 

й удосконалити її законодавче відображення. У зв’язку 

з цим розроблені пропозиції щодо внесення 

відповідних змін і доповнень до КК. 

2. Розроблена нова редакція статті КК про 

відповідальність за незаконне збагачення, яка не 

містить в собі підстав для визнання її 

неконституційною. 

3. Розроблені рекомендації щодо правильної 

кваліфікації злочинів у сфері службової та 

господарської діяльності, а також професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.   

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

          Брав участь в роботі робочої групи при Комітеті 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності з опрацювання проектів законів України 

про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення (робота із 

законопроектами: 1) № 10110 – основний, П. О. 

Порошенко; 2) № 10110-1 – альтернативний, С. М. 

Каплін; 3) № 10110-2 – альтернативний, В. В. Чумак та 

Н. В. Новак; 4) № 10110-3 – альтернативний, М. М. 

Найєм; 5) № 10110-4 – альтернативний, Ю. Б. 

Дерев’янко; 6) № 10110-5 – альтернативний, Є. В. 

Соболєв; 7) № 10110-6 – альтернативний, В. Ю. 

Пташник та Г. М. Гопко; 8) № 10110-7 – 

альтернативний, А. І. Шкрум; 9) № 10110-8 – 

альтернативний, І. В. Луценко; 10) № 10110-9 – 

альтернативний, Ю. В. Левченко та інші; 11) № 10110-

10 – альтернативний, А. Ф. Шипко; 12) № 10110-11 – 

альтернативний, О. С. Сотник; 13) № 10110-12 – 

альтернативний, Т. Г. Острікова та Р. С.Семенуха.). 

      Підготував зауваження щодо пропозицій народних 

депутатів України про внесення змін до КК України 

про податкове шахрайство (на запит голови  Комітету 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

Верховної Ради України Д. О. Гетманцева). 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. Підготував науковий висновок на законопроект 

«Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 

10110 від 27.02.2019 р.). 

2. 12 травня 2019 р. підготував науковий висновок на 

законопроект, підготовлений робочою групою при 

Комітеті з питань законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності з опрацювання проектів 

законів України про внесення змін до Кримінального 

та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення. 

3. Підготував науковий висновок на законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо конфіскації незаконних активів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, і покарання за набуття 

таких активів» (реєстр. № 10358 від 03.06.2019 р.). 

4. Підготував науковий висновок на законопроект 

«Про внесення змін до кримінального кодексу України 

щодо кримінальної відповідальності за незаконне 

видобування бурштину або переміщення його через 

митний кордон України» (реєстр. № 2059 від 

04.09.2019 р.). 

5. Підготував науковий висновок на законопроект 

«Про внесення змін до деяких законів щодо 

кримінальної відповідальності за незаконне 

видобування бурштину або будь-які інші незаконні 

операції з ним» (реєстр. № 2059-1 від 11.09.2019 р.). 

6. Підготував науковий висновок на законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо урегулювання питання видобутку 

бурштину» (реєстр. № 2240 від 08.10.2019 р.). 

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 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

1. Прочитав 8 лекцій на факультеті підвищення 

кваліфікації працівників СБУ України про злочини 

проти основ національної безпеки України та 

терористичні злочини. 

2. Брав участь в якості запрошеного експерта в 

обговоренні Рішення КСУ №1-р/2009 від 26.02.2019 р. 

щодо визнання неконституційною ст. 368-2 КК 

України; семінар на тему «Декриміналізація статті про 

незаконне збагачення Конституційним Судом України: 

логічний результат чи наступ на боротьбу із 

корупцією?» проводився у Відділенні Асоціації 
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правників України в Харківський області 24 квітня 

2019 р. 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

1. Підготував відповідь на запит виконувача обов’язків 

прокурора Сумської області І. Сидоренка кваліфікації 

службової недбалості (ст. 367 КК) 

2. Підготував відповідь на запит першого заступника 

начальника Головного управління по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю СБУ А. 

Калюжняка стосовно об’єктивної сторони контрабанди 

(ст. 201 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). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення» 17 травня 2019 р.; Нац. 

юрид. університет ім. Ярослава Мудрого, Наук.-дослід. 

інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка 

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

ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; м. 

Харків. 

2. Міжнародна наукова конференція  «Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу України»  

17-19 жовтня 2019 р.; Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення  

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса  

НАПрН України, Громадська організація 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права, 

Консультативна місія Європейського Союзу  в Україні; 

м. Харків. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін 

та ін.; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. 

Тютюгіна. — 6-те вид., переробл. і допов. — Х.: 

Право, 2019. —  Із змісту: В. М. Киричко, В. Я. Тацій  

Розд. 8. Злочини у сфері господарської діяльності. 

(обсяг — 3,7 друк. арк.); В. М. Киричко Розд. 18.  

Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (§ 

1; ст. ст. 366-1, 368-3, 368-4, 369-2, 369-3 КК) (обсяг — 

2 друк. арк.); В. М. Киричко. Розд. 21. Злочини проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

(§ 1, статті 436,  437- 446 КК) (обсяг — 0,9 друк. арк.).  

(Всього в підручнику — 6,6 друк. арк.).       

2. Киричко В. М. Радутний О. Е. Теорія і практика 

кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності: навчальний посібник 

(другий (магістерський) освітньо-кваліфікаційний 

рівень  галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право») для студентів господарсько-правового 
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факультету   [Електронне видання]. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 148 с. 7,1 д. а. 

3. Киричко В. М. Про захист системи КК України від 

законодавчого вірусу в кримінально-правовій нормі 

про незаконне збагачення. Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. круглого 

столу, 17 травня 2019 р. / Укладачі: Л. М. Демидова,  

К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 

2019. С. 137-142. 0,33 д. а. 

4. Киричко В. М. «Категорія «суспільна небезпечність 

в новій редакції Кримінального кодексу України» / В. 

М. Киричко //«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України»: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Харків, 17-19 жовтня 2019 р.; / 

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

голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2019. С. __ 0,28 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

- 

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 

- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

- 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Наукове керівництво Климосюка Андрія Сергійвича, 

який 24 січня 2019 р. захистив дисертацію 

«Кримінальна відповідальність за корупцію» і здобув 

науковий ступень кандидата юридичних наук.  

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 - 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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студентами (гурток, кількість 

студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 
Додаток 1 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години  

7 

Киричко В. М. Радутний О. Е. Теорія і практика кваліфікації кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності: навчальний посібник (другий 

(магістерський) освітньо-кваліфікаційний рівень  галузі знань 08 «Право» спеціальності 

081 «Право») для студентів господарсько-правового факультету   [Електронне видання]. 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 148 с. (Всього -7,1 друк. арк.; на 

одного автора – 3,55 друк. арк.) 

177 

11 

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. — 6-те вид., 
переробл. і допов. — Х.: Право, 2019. —  Із змісту: В. М. Киричко, В. Я. Тацій  Розд. 8. 

Злочини у сфері господарської діяльності. (обсяг — 3,7 друк. арк.); В. М. Киричко Розд. 

18.  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг (§ 1; ст. ст. 366-1, 368-3, 368-4, 368-5, 369-2, 369-3 КК) 

(обсяг — 2 друк. арк.); В. М. Киричко Розд. 21. Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. (§ 1, статті 436,  437- 446 КК) (обсяг — 0,9 друк. арк.). 

(Всього в підручнику — 6,6 друк. арк.; на одного автора – 4,75 друк. арк.).    

142 

14 

1. Киричко В. М. Про захист системи КК України від законодавчого вірусу в 

кримінально-правовій нормі про незаконне збагачення. Ефективність кримінального 
законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: 

матер. міжнар. наук.-практ. круглого столу, 17 травня 2019 р. / Укладачі: Л. М. 

Демидова,  К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 137-142. 0,33 

д. а. 

2. Киричко В. М. «Категорія «суспільна небезпечність в новій редакції Кримінального 

кодексу України» / В. М. Киричко //«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України»: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 17-19 

жовтня 2019 р.; / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. 

– Харків: Право, 2019. - 0,28 д.а. 
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1. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ, 

Законопроект № 10110 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення». 

 

2. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ, 

Законопроект, підготовлений робочою групою при Комітеті з опрацювання проектів 

законів України про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення. 

 
3. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ, 

Законопроект № 10358 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів». 
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4. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ, 

Законопроект № 2059 «Про внесення змін до кримінального кодексу України щодо 

кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення 

його через митний кордон України».  

5. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ, 

Законопроект № 2059-1 «Про внесення змін до деяких законів щодо кримінальної 

відповідальності за незаконне видобування бурштину або будь-які інші незаконні 

операції з ним».  
 

6. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ, 

Законопроект № 2240 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

урегулювання питання видобутку бурштину».  

 

7. Прокуратура Сумської області, щодо  кваліфікації службової недбалості (ст. 367 

КК). 

 

8. Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ,  

щодо об’єктивної сторони контрабанди (ст. 201 КК). 
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Брав участь в роботі робочої групи при Комітеті з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності з опрацювання проектів законів України про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення (робота із законопроектами: № 10110, № 

10110-1, № 10110-2, № 10110-3, № 10110-4, № 10110-5, № 10110-6, № 10110-7,  № 

10110-8, № 10110-9, № 10110-10, № 10110-11, № 10110-12).  

100 

                             

                                                                                                                                    Усього -  1299 
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