
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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 вдосконалення системи норм про 

корупційні злочини і практики їх застосування, а також 

системи КК України в цілому, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні питання вдосконалення системи норм про 

корупційні злочини і практики їх застосування, а також 

системи КК України в цілому 3, 01  друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

1. Киричко В. М. Висновки Верховного Суду щодо 

суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 3692 КК): 

критичний теоретичний аналіз. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2021.  № 1(15). С. 162-190. 

(1,45 друк арк.). 

 

2. Киричко В. М. Актуальні проблеми імплементації 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду до 

Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Римський статут: проблеми імплементації до 

національного законодавства України: матеріали дискус. 

панелі ІV Харків. міжнар. юрид. форуму / редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред.) Ю. В. Баулін, М. В. Шепітько та ін. 

Харків: Право, 2021. С. 92-97. (0,31 друк арк.). 

 

3. Киричко В. М. Категорія суспільної небезпечності в 

новому Кримінальному кодексі України: бути чи не бути. 

Реформування кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє: матеріали міжнар. наук. конф. 

(м. Харків, 22–23 жовтня 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін.; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань 

розвитку кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, 

Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. 

місія Європейського Союзу в Україні. Харків: Право, 

2021. С. 81-84. (0,28 друк. арк.). 

 

4. Киричко В. М. Про поняття кримінального 

правопорушення та його види в новому Кримінальному 

кодексі України. Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему України: 

матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квітня 2021 р.) 

/ редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. 

Вишневська; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з 

питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. 

кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в 
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Україні.  Харків: Право, 2021.  С. 78-80. (0,25 друк. арк.). 

 

5. Киричко В. М. Загальна і спеціальна класифікації діянь 

у Кримінальному кодексі України та їх правова 

визначеність. Класифікація як проблема епістемології у 

кримінально-правових науках: матеріали наук. семінару, 

присвяченого 90-річчю від дня народження проф. Л. М. 

Кривоченко, м. Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. Харитононова, І. А. 

Вишневська; за заг. ред. проф. В. Я. Тація. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2021. С. 59-65. (0,25 друк. 

арк.). 

 

6.  Киричко В. М. Сучасна доктрина кримінального права 

України: законодавець завжди правий чи може 

помилитися. Сучасна доктрина кримінального права в 

правовій системі України: поняття, джерела, значення, 

проблеми формування: матеріали V міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 14 травня 2021 р. / редкол.: Л. 

М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. 

ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України [та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 55-59. (0,25 друк. 

арк.). 

 

7. Киричко В. М. Щодо шахрайства з податком на додану 

вартість. Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., Харків–Київ, 17 травня 2021 р. / [редкол.: В. 

В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. 

Харків–Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 155-158. 

(0,22 друк. арк.). 

 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

1) Стосовно системи норм про корупційні злочини:  

обґрунтовано неправильність висновку Верховного Суду 

щодо визнання суб’єктом зловживання впливом за ч. 2 ст. 

369-2 КК будь-якої фізичної осудної особи, що досягла 

16-річного віку; суб’єктом цього корупційного злочину 

слід визнавати службову особу або особу, яка надає 

публічні послуги. 

 

 2) Стосовно системи КК в цілому: 

 а) обґрунтована необхідність при розробці нового КК 

зберегти категорію «суспільна небезпека» як 

системоутворюючу категорію, яка виконує правозахисну 

функцію; 

 б) доведено, що в системі КК повинні бути визначення і 

класифікація як діянь, які тягнуть за собою кримінальну 

відповідальність, так і діянь, що тягнуть за собою 

застосування інших кримінально-правових заходів; це 

важливо для забезпечення дотримання принципу 

верховенства права; 

в) обґрунтована необхідність існування в системі КК 

захисту від помилок законодавця; сформульовані 
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пропозиції щодо цього; 

г) розроблені наукові рекомендації щодо дотримання 

системних вимог при імплементації Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду до Особливої частини 

Кримінального кодексу України, а також при 

вдосконаленні кримінально-правових норм, які 

стосуються зловживань з податком на додану вартість. 

  

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: 

 

1) вебінар «Порівняльний аналіз застосування чинного та 

проекту нового КК України за кримінальні 

правопорушення проти прав людини» (30 березня 2021 

р.); 

 

2) науково-практичний вебінар «Моделі, алгоритми та 

інформаційні технології реалізації формули кваліфікації 

та призначення покарання відповідно до проекту нового 

КК України» (11 травня 2021 р.); 

 

3) Харківський міжнародний юридичний форум. 

Сателітний захід «Проект Кримінального кодексу 

України у вимірі верховенства права» (м. Харків, 21 

вересня 2021 р.);  

 

4) міжнародна наукова конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст» (м. 

Харків, 21-22 жовтня 2021 р). 

  

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

1. Підготував Висновок кафедри кримінального права № 

1 на законопроект «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 

відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання суб’єктом декларування 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» (реєстр. № 4651), 

поданий Президентом України. 

 

2. Підготував Висновок кафедри кримінального права № 

1 на законопроект «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням 

змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання детінізації доходів та підвищення 

податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами 

належних їм активів та сплати одноразового збору до 

бюджету» (реєстр. № 5156). 
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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. 

Підготував на запит Верховного Суду Висновок щодо 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання 

впливом» КК, (суб’єкта злочину, змісту зловживання 

впливом, співвідношення цього злочину із суміжними 

злочинами в системі Особливої частини КК). 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

Підготував відповідь на запит Першого заступника 

голови Державної служби фінансового моніторингу 

України Ігоря Гаєвського щодо змісту і застосування ст. 

209 КК «Легалізація майна, одержаного злочинним 

шляхом» з урахуванням змін в законодавстві України. 

 

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. Вебінар «Порівняльний аналіз застосування чинного та 

проекту нового КК України за кримінальні 

правопорушення проти прав людини» (30 березня 2021 

р.). 

 

2. Науково-практичний вебінар «Моделі, алгоритми та 

інформаційні технології реалізації формули кваліфікації 

та призначення покарання відповідно до проекту нового 

КК України» (11 травня 2021 р.) 

 

3. Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

впровадження нового Кримінального кодексу в правову 

систему України» (м. Харків, 7 квітня 2021 р.).  

 

4. Науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня 

народження проф. Л. М. Кривоченко «Класифікація як 

проблема епістемології у кримінально-правових науках» 

(м. Харків, 20 квітня 2021 р.).  
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5. V Міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Сучасна доктрина кримінального права в правовій 

системі України: поняття, джерела, значення, проблеми 

формування» (м. Харків, 14 травня 2021 р.).  

 

6. Міжнародна науково-практична конференція 

«Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної 

безпеки України» (м. Харків, 17 травня 2021 р.). 

 

7. Харківський міжнародний юридичний форум. 

Сателітний захід «Проект Кримінального кодексу 

України у вимірі верховенства права» (м. Харків, 21 

вересня 2021 р.).  

 

8. Міжнародна наукова конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст» (м. 

Харків, 21-22 жовтня 2021 р). 

 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Киричко В. М. Висновки Верховного Суду щодо 

суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 3692 КК): 

критичний теоретичний аналіз. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2021.  № 1(15). С. 162-190. 

(1, 45 друк арк.). 

 

2. Киричко В. М. Актуальні проблеми імплементації 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду до 

Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Римський статут: проблеми імплементації до 

національного законодавства України: матеріали дискус. 

панелі ІV Харків. міжнар. юрид. форуму / редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред..) Ю. В. Баулін, М. В. Шепітько та ін.. 

Харків: Право, 2021. С. 92-97. (0,31 друк арк.). 

 

3. Киричко В. М. Категорія суспільної небезпечності в 

новому Кримінальному кодексі України: бути чи не бути. 

Реформування кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє: матеріали міжнар. наук. конф. 

(м. Харків, 22–23 жовтня 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін.; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань 

розвитку кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, 

Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. 

місія Європейського Союзу в Україні. Харків: Право, 

2021. С. 81-84. (0,28 друк. арк.). 

 

4. Киричко В. М. Про поняття кримінального 

правопорушення та його види в новому Кримінальному 

кодексі України. Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему України: 

матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квітня 2021 р.) 

/ редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. 

Вишневська; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з 
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питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. 

кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в 

Україні.  Харків: Право, 2021.  С. 78-80. (0,25 друк. арк.). 

 

5. Киричко В. М. Загальна і спеціальна класифікації діянь 

у Кримінальному кодексі України та їх правова 

визначеність. Класифікація як проблема епістемології у 

кримінально-правових науках: матеріали наук. семінару, 

присвяченого 90-річчю від дня народження проф. Л. М. 

Кривоченко, м. Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. Харитононова, І. А. 

Вишневська; за заг. ред. проф. В. Я. Тація. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім.. Я. Мудрого, 2021. С. 59-65. (0, 25 друк. 

арк.). 

 

6.  Киричко В. М. Сучасна доктрина кримінального права 

України: законодавець завжди правий чи може 

помилитися. Сучасна доктрина кримінального права в 

правовій системі України: поняття, джерела, значення, 

проблеми формування: матеріали V міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 14 травня 2021 р. / редкол.: Л. 

М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. 

ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України [та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 55-59. (0,25 друк. 

арк.). 

 

7. Киричко В. М. Щодо шахрайства з податком на додану 

вартість. Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., Харків–Київ, 17 травня 2021 р. / [редкол.: В. 

В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. 

Харків–Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 155-158. 

(0,22 друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та 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 ) 

 

 

 

14. Чи були у звітному році  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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 _________2021 р.).                                                                          (підпис) 
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