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4.1. Опубліковано: 

       
 Статті:  

- Романов М., Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-
виконавчих систем України та Фінляндії / Журнал східноєвропейського 
права. – 2017. - № 38. – С. 26-34 (0,8/0,4 д.а.) 

- Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності / 
Журнал східноєвропейського права. – 2017. - № 38. – С. 18-25. (0,7 д.а.) 

 
Навчальний посібник: 
- Основні засади запобігання корупції / М.В. Романов. – Харків: ТОВ 

«Видавництво права людини», 2017. – 176 с./10,2 д.а. 
  
 5. Участь в законотворчій діяльності  
 5.1. Брав участь у розробці пропозицій до Закону України «Про 
пенітенціарну систему» шляхом надання письмових пропозицій до 
підкомітету Верховної Ради України з питань реформування пенітенціарної 
системи, діяльності органів виконання покарань та пробації. 

- Відповідь на запит Верховної Ради України щодо наглядових 
повноважень прокуратури відносно діяльності органів і установ виконання 
покарань. 

- Відповідь на запит Верховної Ради України щодо законопроекту про 
пенітенціарних суддів. 
5.6. Відповідь на запит Конституційного суду України щодо слідчих 
підрозділів Кримінально-виконавчої служби України 
  
 8.1.Участь в проведенні круглого столу на базі кафедри з питань 
кримінально-виконавчого права – 4 квітня 2017 року. 
8.2.  

№ 
п/п 

Дата проведеня, повна назва, установа проведення, місто, 
країна 

Доповідач або 
тези 

1 01.12.2016 р., Полтавський юридичний інститут Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Медичне 

доповідач 



забезпечення засуджених, м. Полтава, Україна 
2 30.03.2017 р.,  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ, 
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ,  
Кафедра пенітенціарної діяльності, «ЗМІНИ ПАРАДИГМИ 
ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ», м. Київ, Україна 

тези 

 
     9.3. Навчальний посібник: 

- Основні засади запобігання корупції / М.В. Романов. – Харків: ТОВ 
«Видавництво права людини», 2017. – 176 с./10,2 д.а. 
 9.4. Кількість статей усього (2/1,1 д.а.): 

5.  
№ 
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. Мета покарання: 
від ідеологічних 
міфів до реальності  

Журнал 
східноєвропейськог
о права. – 2017. - № 
38. – С. 18-25. 
 
 

Журнал  
індексується в 
науко метричній 
базі Index 
Copernicus 
International 
(Польша) и 
HeinOnline  

2 Романов М.В. 
(у співав.) 

Порівняльний 
огляд кримінально-
виконавчих систем 
України та 
Фінляндії 

Журнал 
східноєвропейськог
о права. – 2017. - № 
38. – С. 26-34 
 

Журнал  
індексується в 
науко метричній 
базі Index 
Copernicus 
International 
(Польша) и 
HeinOnline  

  
  
9.5. Кількісь цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 
ПІБ Індекс Хірша 

Романов М.В. 2 
 
9.6.  

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 
 

5/12,3 
 

- 2/1,5 2/0,6 - 1/10,2 - - 12,3 

 
 



13.2.  Наукове керівництво аспірантами і здобувачами (пошукувач - 
Краснокутський О., 3-й рік, Міжнародно-правові механізми забезпечення 
прав засуджених до позбавлення волі, 1 – тези, розділ дисертації (20% від 
всього обсягу), Мокляк В., 3 рік, Кримінологічна характеристика та 
запобігання терористичній діяльності в Україні, 1 стаття, 20 % дисертації). 

17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 
17.1. Керівник наукового гуртка працюючого при кафедрі. 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

студентами самостійно  - 20/1,2 д.а. 
17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами – 1/0,8 д.а. 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від « 29 » листопада 2017 р.) 
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