
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. 

1. Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ 

національної безпеки (1,5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

1. Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ 

національної безпеки (2,25 д.а.) 

2. Актуальні проблеми вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його 

застосування (1,5 авт. арк.) 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

«Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ 

національної безпеки» 

1. Злочини проти основ національної безпеки 

України (Розділ 2) // Кримінальне право України. 

Особлива частина: підручник / за ред.: В. Я. Тація, 

В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 6-е вид., перероб. і доп. Харків : 

Право, 2020. С. 29-42. (у співавторстві з В.Я. 

Тацієм) (авторський внесок – 0,35 авт. арк.) 

 

2. Das ukrainische Rechtssystem auf der Suche 

nach Beurteilung von Handlungen auf der Krim und im 

Donbass Recht der osteuropäischen Staaten; REOS, 

Ausgabe 3, 2019. S. 83-89. (стаття не увійшла до 

звіту за 2019 рік, оскільки де-факто опублікована на 

початку 2020 року) (0,9 авт. арк.)  

 

3. Проблеми державної зради в науці 

кримінального права та шляхи їх вирішення в 

дослідженнях академіка В. Я. Тація Проблеми 

законності : зб. наук. пр. Харків : Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2020. Спец. вип. С. 135-145. 

(у співавторстві з О.В. Зайцевим) (авторський 

внесок – 0, 47 авт. арк.) 

 

4. The problematic aspects of International core 

crimes and transnational crimes accordingly to 

International Law / Nadiia Shulzhenko, Mykola 

Rubashchenko et al. // REVISTA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 11. № 

31, 2020. P. 376-388. (авторський внесок – 0,18 авт. 

арк.) 

 



5. Вплив гібридного характеру збройного 

конфлікту на сході України на кримінально-

правову оцінку діянь, пов'язаних з конфліктом 

Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : матеріали 

міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 

трав. 2020 р. Харків : Право, 2020. С.334-339. (0,35 

авт. арк.) 

 

«Актуальні проблеми вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його 

застосування» 

 1. Проблеми аргументованості правових 

висновків Касаційного кримінального суду у складі 

ВС: огляд окремих постанов (Початок) Юридичний 

вісник України. 2020. № 16-17 (1293-1294). С. 20-

21. (0,56 авт. арк.) 

 

2. Проблеми аргументованості правових 

висновків Касаційного кримінального суду у складі 

ВС: огляд окремих постанов (Продовження) 

Юридичний вісник України. 2020. № 18-19 (1295-

1296). С. 20-21. (0,38 авт. арк.) 

 

3. Вчинення злочину за попередньою змовою 

групою осіб: огляд практики Касаційного 

кримінального суду Вісник Асоціації 

кримінального права України, 2020, № 1(13). 

URL:http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/205583. (0,55 

авт. арк.) 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджено: 1) історичні аспекти наукових 

розвідок проблем державної зради в науці 

кримінального права; 2) вплив гібридного 

характеру конфлікту на сході України та  в Криму 

на кримінально-правову політику держави стосовно 

діянь, вчиннюваних на цій території або в контексті 

цих конфліктів; 3) проблеми кваліфікації вчинення 

злочинів за попередньою змовою групою осіб, 

відмежування крадіжки від шахрайства, грабежу від 

розбою та деяких інших питань в практиці ККС ВС. 

Виявлено: 1) зміст та значення внеску 

академіка В.Я. Тація у вирішення проблем 

державної зради та трансформації кримінального 

законодавства, що передбачає відповідальність за її 

вчинення; 2) гібридний характер продовжуваних в 

Україні конфліктів зумовив гібридну відповідь 

кримінально-правової політики України. 

 

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. 

Підготовлено та направлено експертні 

висновки на такі законопроекти: 

1) проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за 

колабораціонізм)» (реєстр. № 2549); 

2) проект Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за заперечення 

міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, 

злочинів, пов’язаних з окупацією Російською 

Федерацією частини території України, порушення 

окремими категоріями осіб заборон та обмежень 

щодо встановлення зв’язків і взаємодії з органами 

влади Російської Федерації, окупаційними 

адміністраціями, посилення відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти основ 

національної безпеки України, довкілля і власності, 

вчинені на тимчасово окупованій території 

України»  (реєстр. № 4085 від 14.09.2020 р.); 

3) проект Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності представників влади 

за публічне заперечення тимчасової окупації 

частини території України Російською Федерацією, 

а також за порушення заборон щодо встановлення 

зв’язків і взаємодії з незаконними органами 

(посадовими особами), створеними на тимчасово 

окупованій території України» (реєстр. № 4087 від 

14.09.2020 р.). 

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  

1. Проведено узагальнення практики 

Касаційного кримінального суду у складі ВС щодо 

кваліфікації злочинів, вчинених групою за 

попередньою змовою (ч.2 ст. 28 КК). 

2. Проведено узагальнення практики 

Касаційного кримінального суду у складі ВС щодо 

спірної (проблемної) практики застосування 



окремих норм Особливої частини КК (крадіжка, 

грабіж, шахрайство, створення терористичної 

організації, незаконні дії з підакцизними товарами). 

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. 

 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Прочитано лекцію підвищення кваліфікації для 

співробітників СБУ «Проблеми кваліфікації 

злочинів проти основ національної безпеки 

України» (21.02.2020) 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

Підготовлено відповідь (висновок) на запит 

Начальника слідчого відділу УСБ України в 

Тернопільській області (вхідний № 125-01-310 від 

18.02.2020) 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1) Міжнародний науково-практичний «круглий 

стіл» «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», 

присвячений пам’яті академіка В.В. Сташиса (15 

травня 2020 р., м. Харків);  

 

2) Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» (22-23 жовтня 

2020 р., м. Харків). 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Підручник: 

1. Злочини проти основ національної безпеки 

України (Розділ 2) // Кримінальне право України. 

Особлива частина: підручник / за ред.: В. Я. Тація, 

В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 6-е вид., перероб. і доп. Харків : 

Право, 2020. С. 29-42. (у співавторстві з В.Я. 

Тацієм) (авторський внесок – 0,35 авт. арк.) 

 

Навчальні посібники: 

2. Кримінальне право України (Загальна та 

Особлива частини): посіб. для підгот. до 

зовнішнього незалежного оцінювання / В. І. 

Тютюгін, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. 

Тютюгін. Харків : Право, 2020. 322 с. В.І. Тютюгін 



(авторський внесок – 9, 3 авт. арк.) 

 

3. 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 / уклад.: В. Я. Тацій, 

В. І. Тютюгін, C.В. Гринчак та ін. 4-те вид., 

переробл. і допов. арків: 2020. 176 с. В. Я. Тацій, В. 

І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. 

(авторський внесок – 0, 14 авт. арк.) 

 

Наукові статті: 

4. Das ukrainische Rechtssystem auf der Suche 

nach Beurteilung von Handlungen auf der Krim und im 

Donbass Recht der osteuropäischen Staaten; REOS, 

Ausgabe 3, 2019. S. 83-89. (стаття не увійшла до 

звіту за 2019 рік, оскільки де-факто опублікована на 

початку 2020 року) (0,9 авт. арк.)  

 

5. Проблеми державної зради в науці 

кримінального права та шляхи їх вирішення в 

дослідженнях академіка В. Я. Тація Проблеми 

законності : зб. наук. пр. Харків : Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2020. Спец. вип. С. 135-145. 

(у співавторстві з О.В. Зайцевим) (авторський 

внесок – 0,47 авт. арк.) 

 

6. Проблеми аргументованості правових 

висновків Касаційного кримінального суду у складі 

ВС: огляд окремих постанов (Початок) Юридичний 

вісник України. 2020. № 16-17 (1293-1294). С. 20-

21. (0,56 авт. арк.) 

 

7. Проблеми аргументованості правових 

висновків Касаційного кримінального суду у складі 

ВС: огляд окремих постанов (Продовження) 

Юридичний вісник України. 2020. № 18-19 (1295-

1296). С. 20-21. (0,38 авт. арк.) 

 

8. Вчинення злочину за попередньою змовою 

групою осіб: огляд практики Касаційного 

кримінального суду Вісник Асоціації 

кримінального права України, 2020, № 1(13). 

URL:http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/205583. (0,55 

авт. арк.) 

 

9. The problematic aspects of International core 

crimes and transnational crimes accordingly to 

International Law / Nadiia Shulzhenko, Mykola 

Rubashchenko et al. // REVISTA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 11. № 



31, 2020. P. 376-388. (авторський внесок – 0,18 авт. 

арк.) 

 

Тези наукових доповідей: 

10. Вплив гібридного характеру збройного 

конфлікту на сході України на кримінально-

правову оцінку діянь, пов'язаних з конфліктом 

Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : матеріали 

міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 

трав. 2020 р. Харків : Право, 2020. С.334-339. (0,35 

авт. арк.) 

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. Проблеми державної зради в науці 

кримінального права та шляхи їх вирішення в 

дослідженнях академіка В. Я. Тація // Проблеми 

законності : зб. наук. пр. Харків : Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2020. Спец. вип. С. 135-145. 

(у співавторстві з О.В. Зайцевим).  

Науковометричні бази: Index Copernicus 

International, Researchbib 

 

2. Вчинення злочину за попередньою змовою 

групою осіб: огляд практики Касаційного 

кримінального суду Вісник Асоціації 

кримінального права України, 2020, № 1(13). URL: 

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/205583  

Науковометричні бази: Index Copernicus 

International 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член редколегії науково-практичного журналу 

«Світ науки і освіти» 

(http://wse.nlu.edu.ua/index.html) 

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 - 

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


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) 

Керівництво гуртком з кримінального права. 

Надруковано 3 статті під керівництвом викладача 

та 1 тези наукової доповіді. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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


