
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

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

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри кримінального права №1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Актуальні питання кримінальної відповідальності за 

злочини проти основ національної безпеки України. 

Заклики в системі Особливої частини КК (1,5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

1. Актуальні питання кримінальної відповідальності 

за злочини проти основ національної безпеки України. 

Заклики в системі Особливої частини КК (2,77 д.а.) 

2. Проблеми криміналізації незаконного збагачення 

(2,98 д.а.) 

3. Актуальні питання кримінального права на 

сучасному етапі розвитку  (1,19 д.а.). 

Загалом: 6, 94 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Актуальні питання кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки України. Заклики в системі Особливої частини 

КК 

1. Wandering in search of qualification of the 

actions in Crimea and in the east of Ukraine (2014 - 2018) 

/ New stages of development of modern science in Ukraine 

and EU countries: monograph / edited by authors. Riga, 

Latvia: «Baltija Publishing», 2019. (друк в грудні) (1,55 

д.а.) 

2. Сплата податків на тимчасово окупованих 

територіях та фінансування посягань на територіальну 

цілісність України і тероризму: коли ж настане край 

абсурду? Досудове розслідування: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення: матеріали наук.‑практ. конф. 

(м. Харків, 25 жовт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 

85-89. (0,22 д.а.) 

3. Основы национальной безопасности как 

родовой объект преступлений: эволюционный аспект. 

Legea si Viata. № 12. 2019. (друк в грудні) (0,5 д.а.) 

4. Особливості безпосереднього об'єкта 

публічних закликів  та розповсюдження матеріалів із 

закликами як суспільно небезпечних діянь. Jurnalul 

juridic national: teorie şi practică. № 6 (40). (друк в 

грудні) (0,5 д.а.) 

Проблеми криміналізації незаконного збагачення 

1. Mythical nature of illicit enrichment and its 

prospects in Ukraine: if it is not permitted, but there is a 

strong desire, then is it allowable? / The institutionalisation 

of public relations in the fight against corruption: the 

experience of countries of Eastern and Western legal 

traditions (universal theoretical framework for relevant 

anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. 

Volume 2. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 

2019. P. 270-290. (1,44 д.а.) 

2. Незаконне збагачення: міфічна природа та 

приховані загрози криміналізації. Вісник Асоціації 

кримінального права України. Вип. 1. 2019. (друк в 
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грудні) (1,54 д.а.) 

Актуальні питання кримінального права на 

сучасному етапі розвитку 

1. Значення таксономії правничого ЗНО та деякі 

проблеми її структури і змісту (на прикладі 

кримінального права України). Світ науки та освіти. 

2019. Вип. 3. С.24-35. (0,71 д.а.) 

2. Окремі питання взаємозв’язку кримінального 

права з іншими галузями права в контексті 

запровадження кримінального проступку. 

Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. між нар. наук.-

практ. кругл. столу (Харків, 17 трав. 2019). Харків: 

Константа, 2019. С. 222-225. (0,21 д.а.) 

3. Про правову визначеність у кримінальному 

праві (в контексті реформи кримінального 

законодавства). Концептуальні засади нової редакції 

кримінального кодексу України: матеріали міжн. 

наук.-практ. конф. (17-19 жовт. 2019, Харків). (друк в 

грудні) (0,27 д.а.) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

- досліджено проблеми застосування статей 110-2 

та 258-5 КК в аспекті оцінки окремих форм 

фінансування сепаратизму та тероризму; доведено 

неправильність кримінального переслідування за 

сплату податків на тимчасово окупованих територіях; 

- здійснено періодизацію розвитку підходів органів 

правозастосування та законотворення до оцінки подій 

на сході України та в  Криму та діянь, вчинених на цих 

територіях за період з 2014 по 2018 рік; виявлено 

закономірності та причини блукань правоохоронних 

органів в процесі оцінки діянь, вчинених на сході 

України та в Криму; 

- виявлено та обґрунтовано міфологічну природу 

незаконного збагачення та приховані загрози 

криміналізації незаконного збагачення, пов’язані з 

суттєвим обмеженням ліберальної системи 

кримінального права; 

- проаналізовано проблемні питання формування 

Програми ЄФВВ з кримінального права та 

запропоновано шляхи їх вирішення; 

- виявлено особливості взаємовпливу 

кримінального та конституційного права в частині 

зворотного впливу кримінального права на 

конституційне, обумовлені впровадженням інституту 

кримінального проступку; 

- запропоновано не гіперболізувати правову 

визначеність в кримінальному праві та обґрунтовано 

шкідливість підходу реформування кримінального 

права, спрямованого на мінімізацію суддівського 

розсуду та досягнення абсолютної визначеності 

закону; 

- встановлено особливості безпосередніх об’єктів 

публічних закликів та розповсюдження матеріалів із 

закликами та особливості їх природи і характеру 

суспільної небезпечності. 
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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. 

 

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 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

 

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. «Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення»: міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу (Харків, 17 трав. 2019). 

2. «Концептуальні засади нової редакції 

кримінального кодексу України»: міжнар. наук.-практ. 

конф. (17-19 жовт. 2019, Харків) 

3. «Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення»: наук.‑практ. конф. (м. Харків, 25 

жовт. 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Монографії: 

1. Mythical nature of illicit enrichment and its 

prospects in Ukraine: if it is not permitted, but there is a 

strong desire, then is it allowable? / The institutionalisation 

of public relations in the fight against corruption: the 

experience of countries of Eastern and Western legal 

traditions (universal theoretical framework for relevant 

anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. 
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Volume 2. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 

2019. P. 270-290. 

2. Wandering in search of qualification of the actions in 

Crimea and in the east of Ukraine (2014 - 2018) / New 

stages of development of modern science in Ukraine and 

EU countries: monograph / edited by authors. Riga, 

Latvia: «Baltija Publishing», 2019. 

Наукові статті: 

1. Основы национальной безопасности как родовой 

объект преступлений: эволюционный аспект. Legea si 

Viata. № 12. 2019. (друк в грудні) 

2. Незаконне збагачення: міфічна природа та 

приховані загрози криміналізації. Вісник Асоціації 

кримінального права України. Вип. 1. 2019. (друк в 

грудні) 

3. Значення таксономії правничого ЗНО та деякі 

проблеми її структури і змісту (на прикладі 

кримінального права України). Світ науки та освіти. 

2019. Вип. 3. С.24-35. 

4. Особливості безпосереднього об'єкта публічних 

закликів  та розповсюдження матеріалів із закликами 

як суспільно небезпечних діянь. Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică. № 6 (40). (друк в грудні) 

Тези наукових доповідей: 

1. Про правову визначеність у кримінальному праві 

(в контексті реформи кримінального законодавства). 

Концептуальні засади нової редакції кримінального 

кодексу України: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 

(17-19 жовт. 2019, Харків). (друк в грудні) 

2. Окремі питання взаємозв’язку кримінального 

права з іншими галузями права в контексті 

запровадження кримінального проступку. 

Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. між нар. наук.-

практ. кругл. столу (Харків, 17 трав. 2019). Харків: 

Константа, 2019. С. 222-225. 

3. Сплата податків на тимчасово окупованих 

територіях та фінансування посягань на територіальну 

цілісність України і тероризму: коли ж настане край 

абсурду? Досудове розслідування: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення: матеріали наук.‑практ. конф. 

(м. Харків, 25 жовт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 

85-89. 

Підручники: 

1. Кримінальне право України. Особлива частина. 

За ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 6-тє 

вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2019. § 2 

Розділу ІІ «Види злочинів проти основ національної 

безпеки України». У співавторстві з В.Я. Тацієм 

Навчальні посібники: 

1. Кримінальне право України. Особлива частина: 

посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, 

О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко; 3-тє вид., перероб. і 

доп. Харків: Право, 2019. 174 с. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина: 
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посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, 

О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко; 3-тє вид., перероб. і 

доп. Харків: Право, 2019. 224 с. 

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. 

 

1. Основы национальной безопасности как родовой 

объект преступлений: эволюционный аспект. Legea si 

Viata. № 12. 2019.  

Науковометричні бази: Index Copernicus 

International, Researchbib 

2. Незаконне збагачення: міфічна природа та 

приховані загрози криміналізації. Вісник Асоціації 

кримінального права України. Вип. 1. 2019.  

Науковометричні бази: Index Copernicus 

International  

3. Особливості безпосереднього об'єкта публічних 

закликів  та розповсюдження матеріалів із закликами 

як суспільно небезпечних діянь. Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică. № 6 (40).  

Науковометричні бази: Index Copernicus 

International 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член редколегії науково-практичного журналу 

«Світ науки і освіти» 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

- 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації 

Кияшка Олександра Олександровича «Посягання на 

життя державного чи громадського діяча: 

кримінально-правові та компаративістські аспекти» 

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. 

Подяка МОН України за розробку тестових завдань 

ЄФВВ та організації навчання основам тестології 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами  

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Додаток 1 

№ з/п Назва виду роботи Години 

2 

Публікація наукової статті у виданні, що видається за межами України: 

1. Основы национальной безопасности как родовой объект преступлений: эволюционный 

аспект. Legea si Viata. № 12. 2019. (друк в грудні) 

2. Особливості безпосереднього об'єкта публічних закликів  та розповсюдження матеріалів із 

закликами як суспільно небезпечних діянь. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. № 6 (40). 

(друк в грудні) 

 

240 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Незаконне збагачення: міфічна природа та приховані загрози криміналізації. Вісник Асоціації 
кримінального права України. Вип. 1. 2019. (друк в грудні) 

153 

4 

Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Значення таксономії правничого ЗНО та деякі проблеми її структури і змісту (на прикладі 

кримінального права України). Світ науки та освіти. 2019. Вип. 3. С.24-35. 

57 

5 

Публікація монографії, що видається за межами України: 

1. Mythical nature of illicit enrichment and its prospects in Ukraine: if it is not permitted, but there is a 

strong desire, then is it allowable? / The institutionalisation of public relations in the fight against 

corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical 

framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume 2. Tallinn: 

Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. P. 270-290. 

2. Wandering in search of qualification of the actions in Crimea and in the east of Ukraine (2014 - 

2018) / New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / 

edited by authors. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2019. (друк в грудні) 

358,3 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого до видання кафедрою 
університету: 

1. Кримінальне право України. Особлива частина. За ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. 

Тютюгіна. 6-тє вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2019. § 2 Розділу ІІ «Види злочинів 

проти основ національної безпеки України». У співавторстві з В.Я. Тацієм 

17 

11 

Доопрацювання та перевидання підручника (навчального посібника) 

1. Кримінальне право України. Особлива частина. посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. 

Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко; 3-тє вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2019. 174 

2. Кримінальне право України. Загальна частина. посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. 

Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко; 3-тє вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2019. 224 с. 

184,3 

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) з виступом на 

відповідному заході, що проходив в Україні: 

1. Окремі питання взаємозв’язку кримінального права з іншими галузями права в контексті 

запровадження кримінального проступку. Ефективність кримінального законодавства: 
доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. між нар. 

наук.-практ. кругл. столу (харків, 17 трав. 2019). Харків: Константа, 2019. С. 222-225. 

2. Сплата податків на тимчасово окупованих територіях та фінансування посягань на 

територіальну цілісність України і тероризму: коли ж настане край абсурду? Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали наук.‑практ. конф. (м. 

Харків, 25 жовт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 85-89. 

80 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без виступу на 

відповідному заході, що проходив в Україні: 

1. Про правову визначеність у кримінальному праві (в контексті реформи кримінального 

законодавства). Концептуальні засади нової редакції кримінального кодексу України: 

матеріали міжн. наук.-практ. конф. (17-19 жовт. 2019, Харків). (друк в грудні) 

20 

16 

Рецензування автореферату: 

1. Автореферат кандидатської дисертації Кияшка Олександра Олександровича на тему: 

«Посягання на життя державного чи громадського діяча: кримінально-правові та 

компаративістські аспекти».  
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