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

Вдосконалення дисциплінарної практики під час відбування покарання у виді 
позбавлення волі - 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи - 
Вдосконалення дисциплінарної практики під час відбування покарання у виді 
позбавлення волі - 1,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
 Романов М.В., к.ю.н., доцент 

«Вдосконалення дисциплінарної практики під час відбування покарання у 
виді позбавлення волі», 1,5 друк.арк. 

                                 Опубліковано 1,7 друк.арк. 
Статті: 
- Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засудженого: визначення і 

загальні питання // «Юридичний науковий електронний журнал», № 6, 2016. - 0,5 
друк.арк. 

- Романов М.В. Права засудженого // Порівняльно-аналітичне право, № 4, 
2016. – 0,5 друк. арк. 

- Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-
дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким // «Журнал 
східноєвропейського права», № 29, 2016, с. 63-68. 0,5 друк.арк. 

Тези: 
- Романов М.В. Кримінально-виконавчий кодекс потребує системних змін // 

конференція «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі 
реформування кримінальної юстиції» 19 травня 2016 р., м. Харків, с. 103-105. 0,2 
друк.арк.  

 
4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми - 

З’ясування недоліків застосування стягнень до засуджених, які порушують статус 
засудженого і утруднюють забезпечення режиму в установі 

4.4. Наукова новизна отриманих результатів – окремі положення чинного 
законодавства та наукові напрацювання дали змогу запропанувати інших підхід 
(корекційний) до дисциплінарної відповідальності засуджених. 
    
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Приймав участь в розробці змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України (проекти законів № 2490а, № 2291а, № 2255а, 2254а, 2253а, 2252а, 
2251а, 4576, проект закону «про пенітенціарних суддів») в складі робочих 
груп підкомітету з питань реформування Державної пенітенціарної служби 
України Верховної Ради України. 

 
5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: 



 2
- Готував висновки, пропозиції та зауваження до проектів законів  

№ 2490а, № 2291а, № 2255а, 2254а, 2253а, 2252а, 2251а, 4576, проект закону 
«Про пенітенціарних суддів» 
5.3.  Робота науковим консультантом, членів робочих груп комітетів Верховної 

Ради України: 
- Член робочих груп підкомітету з питань реформування Державної 

пенітенціарної служби Укарїни Верховної Ради України. 
 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень: 

 – проводиться узагальнення практики за напрямом «Вивчення судової 
практики щодо оскарження засудженими до позбавлення волі дій і рішень 
адміністрації виправних колоній. 

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

 – відповіді на запити, які надходять до університету. 
6.5.  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
 – відповіді на запити, адресовані університету 

 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 
 7.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 
місцевої влади та ін.: 
 – відповіді на запити, адресовані Університету (законопроект щодо 
пенітенціарних суддів, законопреокт щодо внесення змін до Кримінально-
виконавчого кодексу стосовно права засуджених на правову допомогу, 
законопроект про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу щодо 
повноважень прокурора при виконанні кримінальних покарань) 

7.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність : 
 – консультування правозихисних організацій  з питань застосування 

кримінально-виконавчого законодавства. 
 
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій: 
 – приймав участь в організації і проведенні Всеукраїнської студентської 
конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04.11.16р. 
    8.2. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення, спочатку виділити міжнародні). 

 
№ 
п/п 

Дата, повна назва конференції, установа проведення, місто та 
країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 19 трваня 2016 р. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми кримінального 

права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції»., Харківський 
національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна 

Тези 



 3
2. 2 грудня 2016 року на базі Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого медико-правовий форум «Захист 
прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ» 

Доповідь 

3. 9 грудня 2016 року Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: 
ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-річчю каф. 
кримінології та кримінально-виконавчого права 

Тези 

 
      
 9. Видавнича діяльність  

 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 
з них : 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних - 1/0,5 д.а.  
- Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-
дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким // Журнал 
східноєвропейського права. - № 29. – 2016, с. 63-68. 
9.4.5.  Кількість цитувань у виданнях з міжнародними індексами цитування:  
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

Назва статті мовою 
оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-метрична 
база даних (якщо 

входить) 
1. Романов 

М.В. 
Правовий аналіз обсягу і 
меж застосування умовно-
дострокового звільнення 
або заміни покарання 
більш м’яким 

Журнал 
східноєвропейського 
права. - № 29. – 2016, 
с. 63-68. 

Журнал внесено до 
наукометричних баз 
Index Copernicus 
International 
(Польща) та HeinOnline 

 
9.5. Загальна кількість друкованої наукової продукції – 4/ 1,7 д.а.  
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 
 

 3/1,5 1/0,2     1,7 д.а. 

 
      

 

10. Член редакційної колегії видань: 
- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : 

матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2-х т./ за ред. 
А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.- Т. 1. – Х.: Право, 2016. – 166 с. (14,68 д.а.) 

- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : 
матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2-х т./ за ред. 
А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.- Т. 2. – Х.: Право, 2016. – 172 с. (15,22 д.а.) 
 
13. Наукове керівництво здобувачами кафедри: 

- Краснокутський О.В., здобувач, 2-й рік, «Міжнародно-правові механізми 
забезпечення прав засуджених до позбавлення волі» 

- Мокляк В.В., здобувач, 2-й рік, «Кримінологічна характеристика та 
запобігання терористичній діяльності в Україні» 
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17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. Керівник студентського наукового гуртка. 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

студентами самостійно - 6/0,8 д.а. 
19.  Інша інформація щодо наукової  діяльності: 

- Постійна співпраця з правозахисними організаціями в ролі експерта з питань 
кримінально-виконавчого права. Експертні висновки, консультації, публікації в 
науково-популяроному форматі, виступи перед правозахисною аудиторією. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5   від « 21 » листопада 2016р.) 
    

доц. М.В. Романов  
 

 


