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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Рубащенко Микола Анатолійович 
2. Науковий ступінь, вчене 
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3. Тема і обсяг запланованої рі-
чної науково-дослідної робо-
ти. 

«Кримінальна відповідальність за посягання на тери-
торіальну цілісність і недоторканність України» обся-
гом 1, 5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично вико-
наної науково-дослідної робо-
ти. 

1) Кримінальна відповідальність за посягання на тери-
торіальну цілісність і недоторканність України: 16,82 
друк. арк. 
2) Проблеми кримінально-правового забезпечення 
прав громадян на тимчасово окупованих територіях: 
1,16 друк. арк. (з них у співавторстві – 0,5). 
3) Інше: 20,82 друк. арк. (з них у співавторстві – 20,7). 
Загальний обсяг: 38,8 друк. арк. (з них у співавторстві 
– 21,2). 

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

Монографія:  
1)  Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за 
посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України : монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : 
Право, 2016. – 286 с. (16,6 друк. арк.). 
Наукові статті: 
1) Рубащенко М. А., Пономаренко Є. С. Дія криміна-
льного закону щодо злочинів, учинених на тимчасово 
окупованій території України // Вісник Асоціації кри-
мінального права України [електронне наукове видан-
ня]. – Вип. 1 (6). – 2016. – С. 131-140. (0,5 друк. арк.) (у 
співавторстві). 
Тези доповідей: 
1) Рубащенко М. А. Деякі проблеми кваліфікації діянь 
посадових та службових осіб незаконно створених ор-
ганів на тимчасово окупованих територіях // Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: актуа-
льні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. 
діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 травня 
2016 р.) / редкол.: С.О. Гриненко та ін. – Х. : Право, 
2016. – Вип. 7. – С. 327-331. (0,27 друк. арк.). 
2) Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за 
колабораціонізм за чинним КК України // Соціальна 
функція кримінального права: проблеми наукового за-
безпечення, законотворення та правозастосування : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 
жовтня 2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Пра-
во, 2016. – 564 с. (0,17 друк. арк.). 
3) Рубащенко М. А. Поняття «матеріалів із закликами» 
як предмету злочину, передбаченого ст. 110 КК Украї-
ни // Досудове розслідування: акутальні проблеми та 
шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-
практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) / ред-
кол.: В.В. Фєдосєєв та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – 
С. 127-130. (0,22 друк. арк.). 
4) Рубащенко М. А. Про можливість учинення переш-
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коджання законній діяльності військових формувань 
України (ст. 114-1 КК) у формі інформаційних дій // 
Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстреміз-
му та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, 
проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.) – Дніпро : 
ДДУВС, 2016. – С. 322-325. (0,22 друк. арк.). 
5) Рубащенко М. А. Деякі пропозиції з оптимізації 
структури навчальних занять при викладанні курсу 
кримінального права України / тези доповіді (перебу-
ває в редакції) (0,12 друк. арк.). 
Навчальні посібники: 
1) Кримінальне право України. Особлива частина : по-
сіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О. Д. Ко-
маров, М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 156 с. 
(9,1 друк. арк.) (у співавторстві). 
2) Кримінальне право України. Загальна частина : по-
сіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О. Д. Ко-
маров, М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 156 с. 
(11,6 друк. арк.) (у співавторстві). 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

1) уперше опубліковано комплексне монографічне до-
слідження, присвячене кримінальній відповідальності 
за посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України, в якому досліджені підстава відповіда-
льності, критерії, що визначають ступінь суспільної 
небезпечності злочинних дій, системні зв’язки статті 
110 КК з іншими статтями КК, питання кваліфікації 
цього злочину та диференціації відповідальності, а та-
кож сформульовано пропозиції з удосконалення КК в 
цій частині; 
2) розглянуто проблему дії кримінального закону на 
тимчасово окупованій території України, сформульо-
вані науково-обґрунтовані пропозиції щодо кваліфіка-
ції злочинних діянь, які вчиняються на цих територіях; 
3) подані пропозиції з оптимізації структури навчаль-
них занять при викладанні курсу кримінального права 
України в контексті реформування вищої юридичної 
освіти. 

5. Участь у розробці законопро-
ектів та проектів інших нор-
мативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопро-
ектів (кодексів та інших зако-
нів). 

підготовлено та направлено до Комітету ВРУ проект 
Закону України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України  
(щодо кримінальної відповідальності за посягання на 
територію України)», обґрунтування та пояснювальну 
записку до нього 

5.2. Рецензування (підготовка екс-
пертних висновків) проектів 
законів та інших нормативних 
актів. 

підготовлено висновок на запит Комітету ВРУ на про-
ект Закону України «Про заборону пропаганди неза-
конних організацій, створених на території окремих 
районів Донецької та Луганської областей» (реєстр. № 
5086 від 06.09.2016 р.). 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

- 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 

- 
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влади 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень прак-

тики застосування законодавст-
ва та проведення інших соціо-
логічних досліджень  

проведено узагальнення практики застосування ст. 110 
КК України судами України (результати направлені до 
ВССУ) 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних та кримінальних справ направлено Доповід-
ну записку на основі узагальнення обвинувальних ви-
років, постановлених у кримінальних провадженнях, 
відкритих за статтею 110 КК України (отримано акт 
впровадження 27 січня 2016 р) 

6.3. Участь у розробці проектів пос-
танов Пленуму Верховного Су-
ду України, їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

- 

6.5. Підготовка відповідей на запи-
ти органів державної влади, ор-
ганізацій, громадян 

підготовлено та направлено:   
1) науковий висновок на запит Прокуратури АР Крим 
(вх. № 125-01-278) стосовно дії кримінального закону 
України на тимчасово окупованій території України та 
питань кваліфікації дій окремих осіб на цих територі-
ях; 
2) науковий висновок на запит слідчого відділу УСБУ 
в Харківській області (вх. № 125-01-1233 від 
06.07.2016 ) стосовно питання кваліфікації інформа-
ційних дій за ст. 114-1 КК України 

7. Чи є ви депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого са-
моврядування 

- 

8. Участь у конференціях, семі-
нарах (повна назва та дата та 
місце проведення) 

1) Науковий семінар, на якому була представлена до-
повідь В. Грищука «Кримінально-правова відповідаль-
ність людини» (02 берез. 2016 р.); 
2) Правове забезпечення оперативно-службової діяль-
ності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення 
(м. Харків, 27 трав. 2016 р.); 
3) Соціальна функція кримінального права: проблеми 
наукового забезпечення, законотворення та правоза-
стосування (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.); 
4) Досудове розслідування: актуальні проблеми та 
шляхи їх вирішення (м. Харків, 21 жовт. 2016 р.); 
5) Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстре-
мізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, 
проблеми та перспективи (м. Дніпро, 28 жовт. 2016р.). 
 

9. Видавнича діяльність (моног-
рафії, статті, навчальні посіб-
ники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт 
та їх обсяг. 

Монографія:  
1)  Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за 
посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України : монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : 
Право, 2016. – 286 с. (16,6 друк. арк.). 
Наукові статті: 
1) Рубащенко М. А., Пономаренко Є. С. Дія криміна-
льного закону щодо злочинів, учинених на тимчасово 
окупованій території України // Вісник Асоціації кри-
мінального права України [електронне наукове видан-
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ня]. – Вип. 1 (6). – 2016. – С. 131-140. (0,5 друк. арк.) (у 
співавторстві). 
Тези доповідей: 
1) Рубащенко М. А. Деякі пропозиції з оптимізації 
структури навчальних занять при викладанні курсу 
кримінального права України / тези доповіді (перебу-
ває в редакції) (0,12 друк. арк.). 
2) Рубащенко М. А. Деякі проблеми кваліфікації діянь 
посадових та службових осіб незаконно створених ор-
ганів на тимчасово окупованих територіях // Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: актуа-
льні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. 
діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 травня 
2016 р.) / редкол.: С.О. Гриненко та ін. – Х. : Право, 
2016. – Вип. 7. – С. 327-331. (0,27 друк. арк.). 
3) Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за 
колабораціонізм за чинним КК України // Соціальна 
функція кримінального права: проблеми наукового за-
безпечення, законотворення та правозастосування : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 
жовтня 2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Пра-
во, 2016. – 564 с. (0,17 друк. арк.). 
4) Рубащенко М. А. Поняття «матеріалів із закликами» 
як предмету злочину, передбаченого ст. 110 КК Украї-
ни // Досудове розслідування: акутальні проблеми та 
шляхи їх вирішення : матеріали пост. діючого наук.-
практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) / ред-
кол.: В.В. Фєдосєєв та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – 
С. 127-130. (0,22 друк. арк.). 
5) Рубащенко М. А. Про можливість учинення переш-
коджання законній діяльності військових формувань 
України (ст. 114-1 КК) у формі інформаційних дій // 
Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстреміз-
му та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, 
проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.) – Дніпро : 
ДДУВС, 2016. – С. 322-325. (0,22 друк. арк.). 
Навчальні посібники: 
1) Кримінальне право України. Особлива частина : по-
сіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О. Д. Ко-
маров, М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 156 с. 
(9,1 друк. арк.) (у співавторстві). 
2) Кримінальне право України. Загальна частина : по-
сіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О. Д. Ко-
маров, М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 156 с. 
(11,6 друк. арк.) (у співавторстві). 
Загальний обсяг: 38,8 друк. арк. (з них у співавторс-
тві – 21,2). 

9.1. Вказати публікації, з зазначен-
ням вихідних даних, у наукоме-
тричних базах даних Scopus, 
РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

- 

10. Чи являєтесь членом редак-
ційної колегії якого-небудь 
видання 

 
- 
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11. Вказати членом якої спеціалі-

зованої вченої ради ви є 
- 

12. Опонентом яких дисертацій-
них захистів були 

 
- 
 
 

13. Підготовка відгуків на авто-
реферати (окремо докторські 
та кандидатські ) 

Пдготовлено відгуки на 2 автореферати (кандидатські): 
1) на автореферат дисертації Мошенця Дмитра Мико-
лайовича на тему: «Інститут необхідної оборони у 
кримінальному праві України»; 
2) на автореферат дисертації Дімітрова Михайла Ми-
хайловича за темою: «Кримінальна відповідальність за  
незаконне використання знака для товарів і послуг, фі-
рмового найменування, кваліфікованого зазначення 
походження товару». 

14. Чи були у звітному році лау-
реатом\стипендіатом 

- 

15. Співробітництво з закордон-
ними організаціями 

 
- 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з облдержадмініст-
рацією 

- 

17. Участь у наукових дослі-
дженнях Науково-дослідного 
інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору. 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

Подяка ректора за вагомий особистий внесок у науко-
во-дослідну роботу університету та з нагоди дня науки 
(21.05.2016 р.) 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, на-
друкованих студентами само-
стійно або у співавторстві з 
викладачем, участь у конфе-
ренціях) 

- участь в оргкомітеті з проведення студентської кон-
ференції V Кримінально-правових читань; 
- під керівництвом написано 5 студентських тез та 1 
наукова стаття (у співавторстві); 
- виступ на науковому гуртку з кримінального права на 
тему «Теоретичні та практичні проблеми застосування 
ст. 110 КК України» (18 лютого 2016 року). 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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