
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Рубащенко Микола Анатолійович 
2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права №1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 
науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми реформування кримінальної 
відповідальності за окремі кримінальні 
правопорушення 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 
науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми реформування кримінальної 
відповідальності за окремі кримінальні 
правопорушення (3,84 д.а.) 

4.1. Форма впровадження виконаних 
НДР (розділи монографії, 
підручника, навчал. посібника, 
наукові статті,  тези та інш.). 

Наукові статті: 
1. Рубащенко М.А. Публічні заклики до 

кримінальних правопорушень в Україні та деяких 
європейських країнах. Вісник Асоціації кримінального 
права України. 2021. №1 (15). С. 51-75. (1,3 д.а.) 

2. Рубащенко М.А. Проблеми криміналізації 
публічного заперечення тимчасової окупації та 
встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними 
органами на окупованих територіях / Новітні 
кримінально-правові дослідження – 2021 : альманах 
наукових праць. Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021. С. 123-
131. (0,57 д.а.) 

 
Тези наукових доповідей: 
1. Рубащенко М.А. Надання допомоги в проведенні 

підривної діяльності проти України (ст. 111 КК): de 
lege ferenda [Електронне видання] / Актуальні 
питання розвитку юридичної науки та практики: 
матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (21 трав. 2021 р.) у 2 т. Київ, 2021. Т. 2. С. 
124-125. (0,14 д.а.) 

2. Рубащенко М.А. Система особливої частини КК 
України і тріада «людина – суспільство – держава» / 
Сучасна доктрина кримінального права в правовій 
системі України: поняття, джерела, значення, 
проблеми формування : матеріали V міжнар. наук.-
практ. круглого столу, м.Харків (14 трав. 2021 р.). 
Харків : Право, 2021. С.65-69. (0,26 д.а.) 

3. Рубащенко М.А. Проблеми гармонізації та 
тлумачення понять, обумовлені прийняттям «закону 
про кримінальні проступки» [Електронне видання] / 
Збірка тез доповідей учасників науково-практичного 
круглого столу «Кримінальний кодекс України 2001 
року: 20 років після прийняття» (29 квіт. 2021 р.). 
Київ, 2021.С. 54-58. (0,4 д.а.) 

4. Рубащенко М.А. Ризики обмеження можливості 
внесення змін до Кримінального кодексу (за 
проєктом нового кримінального кодексу) / Проблеми 
впровадження нового Кримінального кодексу в 
правову систему України : матеріали міжнар. наук. 
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конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.). Харків : Право, 2021. 
С. 68-70. (0,2 д.а.) 

5. Рубащенко М.А. Питання кримінально-правового 
забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки 
України / Законодавче забезпечення діяльності Бюро 
економічної безпеки України : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків – Київ, 17 трав. 2021 р.). 
Харків – Київ: НАВС, 2021. С.190-193. (0,22 д.а.) 

6. Рубащенко М.А. Лінгвістичний контекст 
закликів: проблема визначення та значення для 
кваліфікації публічних закликів / Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: 
актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали 
постійно діючого наук.-практ. семінару, (Харків, 
27.05.2021); Вип.11. Харків, 2021. С. 171-173. (0,2 д.а.) 

7. Рубащенко М.А. Стороння особа як адресат 
розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). 
«Кримінально-правова правотворчість: визначення та 
значення»: міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 
28 травня 2021 р.). Одеса, 2021.С. 119-122. (0,13 д.а.) 

8. Рубащенко М.А. Обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин і їх аналогів під кутом зору 
кримінального закону: сучасне та майбутнє 
Кримінальні правопорушення проти публічного 
здоров’я в проєкті / Кримінального кодексу України : 
матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 р. 
Харків: Право, 2021. С. 80-84. (0,25 д.а.) 

4.2.  Наукова новизна отриманих 
результатів 

Здійснено порівняльне дослідження стану 
криміналізації публічних закликів в окремих 
європейських країнах та зроблено висновки про 
необхідність передбачення в новому КК загальної 
норми, яка б передбачала відповідальність за 
«універсальні» публічні заклики. Також розглянуто 
проблеми криміналізації заперечення тимчасової 
окупації та запропоновано шляхи недопущення 
порушення свободи вираження поглядів. 
Крім того, розглянуто окремі проблеми, які 
стосуються: а) розуміння адресата розголошення 
державної таємниці, б) змісту та обсягу лінгвістичного 
контексту публічних закликів та їх значення для 
кваліфікації, в) кримінально-правового забезпечення 
діяльності БЕБ, г) ризиків обмеження можливості 
внесення змін до КК, які можуть виникнути у зв’язку з 
прийняттям розроблюваного нового КК, ґ) 
вдосконалення законодавчого формулювання 
окремих форм державної зради, д) інтерпретації 
кримінально-правової термінології у зв’язку з 
прийняттям «закону про проступки». 

5. Участь у розробці законопроектів 
та проектів інших нормативних 
актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 
(кодексів та інших законів). 

 
- 
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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 
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. 

Участь у розробці наукового висновку на запит судді 
Верховного суду Чистика А. у справі № 51-7121км18 
стосовно тлумачення поняття «агресивна війна» 
(спільно з членом НКР ВС – В.І. Тютюгіним). 

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 

1. Участь у підготовці наукового висновку кафедр 
конституційного права України та кримінального 
права Національного університету імені Ярослава 
Мудрого на запит Слідчого відділу УСБУ в 
Закарпатській області (вхідне від 13.01.2021 
№58/6/54). 
2. Науковий висновок на запит Аналітичного центру 
«Інститут законодавчих ідей» на проєкт Закону “Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України щодо встановлення 
відповідальності за переслідування”. 
3. Науковий висновок на запит Аналітичного центру 
«Інститут законодавчих ідей» щодо проєкту Закону 
«Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності у 
сфері містобудівної діяльності» (р.н. № 5877). 

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. Актуальні питання розвитку юридичної науки та 
практики: Міжнародна науково-практична 
конференція (Київ, 21 трав. 2021 р.). 
2. Сучасна доктрина кримінального права в правовій 
системі України: поняття, джерела, значення, 
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проблеми формування: V міжнар. наук.-практ. круглий 
стіл, м.Харків (14 трав. 2021 р.). 
3. Науково-практичний круглий стіл «Кримінальний 
кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття» 
(29 квіт. 2021 р.). Київ. 
4. Проблеми впровадження нового Кримінального 
кодексу в правову систему України : міжнар. наук. 
конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.). 
5. Законодавче забезпечення діяльності Бюро 
економічної безпеки України: міжнар. наук.-практ. 
конф. (Харків – Київ, 17 трав. 2021 р.). 
6. Правове забезпечення оперативно-службової 
діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення: постійно діючий наук.-практ. семінар, (м. 
Харків, 27 травня 2021 р.). 
7. «Кримінально-правова правотворчість: визначення 
та значення»: наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 травня 
2021 р.).  
8. Вебінар «Кримінальні правопорушення проти 
публічного здоров’я в проекті Кримінального кодексу 
України» (Полтава, 25 травня 2021 року). 
9. «Наукові коди поколінь»: семінар, присвячений 90-
річчю від дня народження проф. Л.М. Кривоченко 
(Харків, 20.04.2021 р.). 
10. Осіння школа з кримінального права на тему 
«Європеїзація кримінального права» (8-10 вересня 
2021 року, м. Харків). 
11. Міжнародна наукова конференція "Особлива 
частина Кримінального кодексу України: система та 
зміст" (Харків, 21-21.10.2021). 

9. Видавнича діяльність (монографії, 
статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 
2021 р. робіт та їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Навчальні посібники: 
1. Кримінальне право України (Загальна та 

Особлива частини): навч. посіб. для підгот. до зовніш. 
незалеж. оцінювання / В. І. Тютюгін, М. А. Рубащенко ; 
відп. ред. В. І. Тютюгін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 
Харків : Право, 2021. – 336 с. (всього – 19,53 д.а., мій 
внесок – 9,76 д.а.) 

2. Кримінальне право України. Загальна частина : 
посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. 
Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. 4-
те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2021. 238 с. 
(всього – 13,3 д.а., мій внесок – 4,6 д.а.) 

3. Кримінальне право України. Особлива частина : 
посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. 
Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. 4-
те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2021. 188 с. 
(всього – 10,9 д.а., мій внесок – 3,63 д.а.) 

Наукові фахові статті: 
1. Рубащенко М.А. Публічні заклики до 

кримінальних правопорушень в Україні та деяких 
європейських країнах. Вісник Асоціації кримінального 
права України. 2021. №1 (15). С. 51-75. (1,3 д.а.) 

Інші наукові статті: 
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1. Рубащенко М.А. Проблеми криміналізації 

публічного заперечення тимчасової окупації та 
встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними 
органами на окупованих територіях / Новітні 
кримінально-правові дослідження – 2021 : альманах 
наукових праць. Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021. С. 123-
131. (0,57 д.а.) 

Тези наукових доповідей: 
1. Рубащенко М.А. Надання допомоги в проведенні 

підривної діяльності проти України (ст. 111 КК): de 
lege ferenda [Електронне видання] / Актуальні 
питання розвитку юридичної науки та практики: 
матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (21 трав. 2021 р.) у 2 т. Київ, 2021. Т. 2. С. 
124-125. (0,14 д.а.) 

2. Рубащенко М.А. Система особливої частини КК 
України і тріада «людина – суспільство – держава» / 
Сучасна доктрина кримінального права в правовій 
системі України: поняття, джерела, значення, 
проблеми формування : матеріали V міжнар. наук.-
практ. круглого столу, м.Харків (14 трав. 2021 р.). 
Харків : Право, 2021. С.65-69. (0,26 д.а.) 

3. Рубащенко М.А. Проблеми гармонізації та 
тлумачення понять, обумовлені прийняттям «закону 
про кримінальні проступки» [Електронне видання] / 
Збірка тез доповідей учасників науково-практичного 
круглого столу «Кримінальний кодекс України 2001 
року: 20 років після прийняття» (29 квіт. 2021 р.). 
Київ, 2021.С. 54-58. (0,4 д.а.) 

4. Рубащенко М.А. Ризики обмеження можливості 
внесення змін до Кримінального кодексу (за проєктом 
нового кримінального кодексу) / Проблеми 
впровадження нового Кримінального кодексу в 
правову систему України : матеріали міжнар. наук. 
конф. (Харків, 7 квіт. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 
68-70. (0,2 д.а.) 

5. Рубащенко М.А. Питання кримінально-правового 
забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки 
України / Законодавче забезпечення діяльності Бюро 
економічної безпеки України : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків – Київ, 17 трав. 2021 р.). 
Харків – Київ: НАВС, 2021. С.190-193. (0,22 д.а.) 

6. Рубащенко М.А. Лінгвістичний контекст закликів: 
проблема визначення та значення для кваліфікації 
публічних закликів / Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми 
та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого 
наук.-практ. семінару, (Харків, 27.05.2021 р.); Вип.11. 
Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 171-173. (0,2 д.а.) 

7. Рубащенко М.А. Стороння особа як адресат 
розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). 
«Кримінально-правова правотворчість: визначення та 
значення»: міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 
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28 травня 2021 р.). Одеса, НУ «ОЮА», ПРЦ НАПрН 
України, 2021.С. 119-122. (0,13 д.а.) 

8. Рубащенко М.А. Обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин і їх аналогів під кутом зору 
кримінального закону: сучасне та майбутнє 
Кримінальні правопорушення проти публічного 
здоров’я в проєкті / Кримінального кодексу України : 
матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 р. 
Харків: Право, 2021. С. 80-84. (0,25 д.а.) 

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 до 
кримінальних правопорушень в Україні та деяких 
європейських країнах. Вісник Асоціації кримінального 
права України. 2021. №1 (15). С. 51-75. 

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 ) 

Підготував відзив (відгук) про автореферат 
кандидатської дисертації Ждиняк Наталії Петрівни на 
тему: «Ефективність забороняючих кримінально-
правових норм» (12.00.08) 

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. 

Грамота Міністерства освіти і науки України за 
багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок у підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, 
надрукованих студентами 
самостійно або у співавторстві з 
викладачем) 

Співкерівництво гуртком з кримінального права 
«Smooth_criminal». Середня кількість студентів на 
гуртку – 12. Під моїм керівництвом студенти написали 
– 2 наукові статті, 3 тез доповідей 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 

 

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