
 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Рубащенко Микола Анатолійович 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права №1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Тема: «Актуальні питання відповідальності за злочини 

проти основ національної безпеки. Заклики в системі 

Особливої частини КК» 

Обсяг: 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

1. Тема: «Актуальні питання відповідальності за 

злочини проти основ національної безпеки. Заклики в 

системі Особливої частини КК» 

Обсяг: 3,47 

2. Тема: «Значення правових позицій Верховного Суду 

України при застосуванні норм кримінального закону» 

Обсяг: 0,29 

Загальний обсяг: 3,76 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

1. Рубащенко М.А. Деякі питання зміни меж 

території України: взаємозв’язок кримінально-

правових та конституційних норм. Актуальні 

проблеми кримінально-правової охорони основ 

національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. 

Харків, 26 трав. 2017 р. Харків: Юрайт, 2017. С. 88-92. 

(0,26 д.а.) 

2. Рубащенко М.А. Публічні заклики як 

наскрізний кримінально-правовий термін: постановка 

питання. Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 142-

149. (0,62 д.а.) 

3. Рубащенко М. А. Проблеми співвідношення 

«заклику» і його «публічності» та їх місце в системі 

об’єктивних ознак складу злочину. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 160-163. 

URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=79. 

(0,73 д.а.) 

4. Рубащенко М. А. Деякі проблеми визнання 

правових позицій Верховного Суду України джерелом 

кримінального права. Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах 

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

13 жовт. 2017 р. Харків: Право, 2017. С. 253-258. (0,29 

д.а.) 

5. Рубащенко М.А. До питання про 

криміналізацію пропаганди сепаратизму. 

Концептуальні основи кримінальної законотворчості: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 жовт. 

2017 р.). Одеса: Нац. ун-т ОЮА, 2016. С. 482-490. (0,44 

д.а.) 

6. Рубащенко М.А. Забезпечення основ 

національної безпеки України кримінально-правовими 

заходами. Сталий розвиток 2030: правова, економічна, 

http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=79


 2 

соціальна, екологічна та політична складові: матеріали 

доповідей Міжнар. міждисципл. конф. Будапешт, 2017. 

С. 121-124. (0,18 д.а.) 

7. Рубащенко М. А. Межі конкуренції норм про 

злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України. 

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи 

їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. 

семінару (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.). Харків: Право, 

2017. Вип. 9. 266 с. (0,26 д.а.) 

8. Рубащенко М.А. Проблеми використання 

поняття «сепаратизм» у сфері кримінального права. 

Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. 

№2. URL: (в редакції, дата виходу – грудень 2017р.) 

(0,98 д.а.) 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

1) досліджено наскрізний характер публічних 

закликів та розповсюдження матеріалів із закликами, а 

також особливості та взаємозв’язок заклику та його 

публічності як ознак складу злочину; 

2) досліджено проблеми кримінально-правового 

розуміння «сепаратизму» та доцільності криміналізації 

його пропаганди, а також інші питання кримінально-

правового забезпечення основ національної безпеки 

України; 

3) виявлено та винесено на огляд наукової 

спільноти (в порядку постановки) питання про 

визнання правових позицій ВСУ джерелом 

кримінального права. 

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 

Підготовлено та надіслано висновок на законопроект 

«Про внесення змін до статті 111 Кримінального 

кодексу України» (реєстр. № 6195 від 15.03.2017 р.) 
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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 

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 

 

 

- 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

Підготовлено наукові висновки на: 

 

1) депутатське звернення народного депутата Рябчина 

О.М. (вх. № 121-01-393 від 07.02.2017); 

 

2) запит адвокатського бюро «Юргазенерго» (вх. 

№ 128-01-2093) про надання висновків з правових 

питань. 

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) 

Всеукраїнські конференції: 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми 

кримінально-правової охорони основ національної 

безпеки України» (м. Харків, 10.05.2017). 

2. І-й Харківський юридичний форум «Право та 

проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» 

(м. Харків, 03-06.10.2017). 

3. «Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості» (м. Одеса, 19-20.10.2017). 

4. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13.10.2017). 

5. Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.) 

 

Конференції за кордоном: 

6. Міжнародна міждисциплінарна конференція 

«Сталий розвиток 2030: правова, економічна, 

соціальна, екологічна та політична складові» 

(м. Будапешт, 15-18.10.2017). 
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9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

Наукові статті: 

1. Рубащенко М.А. Публічні заклики як 

наскрізний кримінально-правовий термін: постановка 

питання. Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 142-

149. (0,62 д.а.) 

2. Рубащенко М. А. Проблеми співвідношення 

«заклику» і його «публічності» та їх місце в системі 

об’єктивних ознак складу злочину. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 160-163. 

URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=79. 

(0,73 д.а.) 

3. Рубащенко М.А. Проблеми використання 

поняття «сепаратизм» у сфері кримінального права. 

Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. 

№2. URL: (в редакції, дата виходу – грудень 2017р.) 

(0,98 д.а.) 

 

Тези наукових доповідей: 

1. Рубащенко М.А. Деякі питання зміни меж 

території України: взаємозв’язок кримінально-

правових та конституційних норм. Актуальні 

проблеми кримінально-правової охорони основ 

національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. 

Харків, 26 трав. 2017 р. Харків: Юрайт, 2017. С. 88-92. 

(0,26 д.а.) 

2. Рубащенко М. А. Деякі проблеми визнання 

правових позицій Верховного Суду України джерелом 

кримінального права. Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах 

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

13 жовт. 2017 р. Харків: Право, 2017. С. 253-258. (0,29 

д.а.) 

3. Рубащенко М.А. До питання про 

криміналізацію пропаганди сепаратизму. 

Концептуальні основи кримінальної законотворчості: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 жовт. 

2017 р.). Одеса: Нац. ун-т ОЮА, 2016. С. 482-490. (0,44 

д.а.) 

4. Рубащенко М.А. Забезпечення основ 

національної безпеки України кримінально-правовими 

заходами. Сталий розвиток 2030: правова, економічна, 

соціальна, екологічна та політична складові: матеріали 

доповідей Міжнар. міждисципл. конф. Будапешт, 2017. 

С. 121-124. (0,18 д.а.) 

5. Рубащенко М. А. Межі конкуренції норм про 

злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України. 

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи 

їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. 

семінару (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.). Харків: Право, 

2017. Вип. 9. 266 с. (0,26 д.а.) 

 

Навчальні посібники: 

1. Кримінальне право України. Загальна частина : 

посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О. Д. 

Комаров, М. А. Рубащенко. 2-ге вид., переробл. та доп. 

Харків: Право, 2017. 202 с. (11,74 д.а.) 
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2. Кримінальне право України. Особлива частина : 

посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О. Д. 

Комаров, М. А. Рубащенко. 2-ге вид., переробл. та доп. 

Харків: Право, 2017. 160 с. (9,3 д.а.) 

Загальний обсяг: 24,51 д.а. (з них у співавторстві 

– 21,04) 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

- 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Рубащенко М.А. Публічні заклики як наскрізний 

кримінально-правовий термін: постановка питання. 

Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 142-149. 

Наукометричні бази: Academic Search Complete, 

Central and Eastern European Online Library, Index 

Copernicus Journals Master List , Российский индекс 

научного цитирования (RINC). 

 

2. Рубащенко М. А. Проблеми співвідношення 

«заклику» і його «публічності» та їх місце в системі 

об’єктивних ознак складу злочину. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 160-163. 

URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=79. 

Наукометричні бази: Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

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 ) 

Підготовлено відгук на  автореферат (кандидатський): 

Гаркуші А.Г. «Кримінальна відповідальність за побої і 

мордування» 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

- 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

 

- розробка тестових завдань для магістерського ЗНО з 

права (співробітництво з Координатором проектів 

ОБСЄ в Україні) 

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. 

- 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
http://www.ceeol.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=79
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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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) 

- участь в організації студентської конференції 

«Україна на кримінально-правовій карті світу»; 

- під керівництвом написано та опубліковано 7 

студентських тез 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

 


