
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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 проблеми кваліфікації корупційних та 

пов’язаних з корупцією злочинів, 1,5 друк. арк.. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Актуальні проблеми кваліфікації корупційних та 

пов’язаних з корупцією злочинів,  7,68  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 / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. 

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

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

Право, 2020. 768 с.  

        В підручнику: 

1) В. М. Киричко, В. Я. Тацій  Розділ 8. 

Кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності. (обсяг - 3,7 друк. арк.);  

2) В. М. Киричко Розділ 18.  Кримінальні 

правопорушення 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.);  

3) В. М. Киричко Розділ 21. Кримінальні 

правопорушення проти миру, безпеки людства та 

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

446 КК) (обсяг — 0,9 д. а.; всього - 6,6 друк. арк.).  

 

2. Киричко В. М. Проблематика об’єкта і системи 

господарських злочинів у наукових працях В. Я. 

Тація. Проблеми законності. 2020. Спец. випуск. 

С. 146-158 (0, 82 друк. арк.).  

 

3. Киричко В. М. Про захист системи 

Кримінального кодексу України від законодавчого 

вірусу, спричиненого процесами глобалізації та 

іншими факторами. Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого 

столу, м. Харків, 15 травня 2020 р. / [редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. 

ред.), А. П. Гетьман та ін.].  Харків: Право, 2020.  

С. 170-174 (0, 26 друк. арк.). 

 

 



4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розроблені рекомендації щодо правильної 

кваліфікації злочинів у сфері службової та 

господарської діяльності, а також професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг.  

Продовжена розробка теоретичних положень 

щодо законодавчого вірусу в системі 

Кримінального кодексу України. Зокрема на 

підставі дослідження шляхів проникнення такого 

вірусу до КК запропоновано введення в 

законодавство обов’язкового проведення 

антивірусної експертизи тих законопроектів, які 

передбачають внесення змін чи доповнень до КК.  

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Брав участь в обговоренні концепції нової редакції 

Кримінального кодексу України під час 

Міжнародної наукової конференції 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє», 22-23 жовтня 

2020 р., м. Харків (на платформі Zoom). 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

1. Підготував Висновок щодо законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 

2689 від 27 грудня 2019 р.). 

 

2. Підготував Висновок щодо законопроектів 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації окремих положень 

діяльності Бюро економічної безпеки України» 

(реєстр. № 3959 від 06.08.2020 р.), а також «Про 

внесення змін до адміністративного та 

кримінального законодавства щодо 

запровадження діяльності Бюро економічної 

безпеки України» (реєстр, № 3959-1 від 

25.08.2020р.). (стосовно шахрайства з податком на 

додану вартість). 

 

3. Підготував Висновок щодо законопроекту «Про 

внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України 

у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного 

Суду України від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020» 

(реєстр. № 4310 від 03.11.2020 р.)  (стосовно 

декларування недостовірної інформації). 

 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

 

 



5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

 

 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

 

 

 

 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

1. Підготував відповідь на запит судді Верховного 

Суду В. П. Огурецького щодо ст. 367 КК 

«Службова недбалість». 

 

2. Підготував науково-правовий висновок на запит 

судді Конституційного Суду України І. Д. 

Сліденка стосовно конституційного подання 47 

народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих 

положень Закону України «Про запобігання 

корупції», Кримінального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України та 

інших пов'язаних з ними законів України, що 

зачіпають права та свободи громадян (стосовно 

статті 368-5 КК «Незаконне збагачення»). 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

1. Прочитав чотири лекції на факультеті 

підвищення кваліфікації працівників СБУ України 

про злочини проти основ національної безпеки 

України та терористичні злочини. 

 

2. Прочитав лекцію (на платформі Zoom) 

«Актуальні проблеми кваліфікація окремих 

злочинів у сфері господарської діяльності за 

Кримінальним кодексом України та в судовій 

практиці» для суддів місцевих загальних та 

апеляційних судів на загальноукраїнському 

семінарі, організованому Дніпровським 

регіональним відділенням Національної школи 

суддів України. 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

 

1. Підготував відповідь на запит прокуратури 

Сумської області щодо ст. 366-1 Кримінального 



кодексу України «Декларування недостовірної 

інформації». 

 

2. Підготував відповідь на запит начальника СУ 

ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області А. 

Турчака щодо ст. 212 КК «Ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів)». 

 

3. Підготував відповідь на запит керівника 

Третього відділу детективів Другого підрозділу 

детективів НАБУ О. Цивінського щодо ст. 364 КК 

«Зловживання владою або службовим 

становищем» 

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. Круглий стіл на тему: «Актуальність повноти 

імплементації у Кримінальний кодекс України 

норм міжнародного кримінального і 

гуманітарного права щодо переслідування за 

міжнародні злочини», м. Київ, Верховна Рада 

України, Комітет з питань правоохоронної 

діяльності, 7 лютого 2020 р. 

 

2. Міжнародний науково ‑ практичний круглий 

стіл «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», м. 

Харків, 15 травня 2020 р. 

 

3. ІV Харківський міжнародний юридичний форум 

(в межах панельної дискусії «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства 

України»), м. Харків, 25 вересня 2020 р. 

 

4. Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє», 22-23 жовтня 

2020 р., м. Харків (на платформі Zoom). 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. 

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

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

Право, 2020. 768 с.  

        В підручнику: 

1) В. М. Киричко, В. Я. Тацій  Розділ 8. 

Кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності. (обсяг - 3,7 друк. арк.);  

2) В. М. Киричко Розділ 18.  Кримінальні 

правопорушення 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.);  

3) В. М. Киричко Розділ 21. Кримінальні 

правопорушення 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. Проблематика об’єкта і системи 

господарських злочинів у наукових працях В. Я. 

Тація. Проблеми законності. 2020. Спец. випуск. 

С. 146-158 (0, 82 друк. арк.).  

 

3. Киричко В. М. Про захист системи 

Кримінального кодексу України від законодавчого 

вірусу, спричиненого процесами глобалізації та 

іншими факторами. Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого 

столу, м. Харків, 15 травня 2020 р. / [редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. 

ред.), А. П. Гетьман та ін.].  Харків: Право, 2020.  

С. 170-174 (0, 26 друк. арк.). 

 

4. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Особлива частина» відповідно до вимог 

ECTS для студентів ІІІ курсу / укладачі: В. В. 

Базелюк, А. О. Байда, В. І. Борисов, М. В. В’юник, 

С. В. Гринчак, Ю. В. Гродецький, Ю. П. Дзюба, Л. 

М. Демидова, Д. П. Євтєєва, В. В. Ємельяненко, 

Ю. Ю. Забуга, О. В. Зайцев, І. О.Зінченко, В. М. 

Киричко, В. А. Козак, О. О. Маслова, Т. О. 

Михайліченко, С. М. Мохончук, Р. С. Орловський, 

М. І. Панов, Ю. А. Пономаренко, О. Е. Радутний, 

М. А. Рубащенко, Ю. С. Таволжанська, В. Я. 

Тацій, В. І. Тютюгін, С.О. Харитонов, О. В. 

Харитонова Є. В. Шевченко, М. В. Шепітько, Н.В. 

Шульженко. 4-те вид., переробл. і допов. Х., 2020. 

 

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. 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


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) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 


