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3. Тема наукового дослідження - Системні проблеми кримінально-

виконавчої     служби України – 1,5 д.а. 
4. Фактично виконано за темою наукового дослідження дві наукові статті 

загальним обсягом 1,8 д.а. 
4.1. Публікації за темою: 

      
 Статті:  
 1. Романов М.В. Телесные практики в уголовно-исполнительной 
деятельсноти: возможности и перспективы / Право і суспільство. – 2018. -  
№ 1. – С. 258-263 (0,7 д.а.) 
  
 2. Романов М.В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний / 
Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 47. – С. 53-59. (0,8 д.а.) 

 
Тези: 
Романов М. В. Отказаться от пожизненного/ Актуальні питання 

кримінально-виконавчого законодавства та практики: матеріали круглого 
столу. – Інститут ДКВС, 29 березня 2018 року. - Київ (0,3 д.а.) 

 
4.2. Виконані публікації відповідають основним напрямам реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби, передбаченим Концепцією 
реформування кримінально-виконавчої служби, презентованої Мінюстом в 
2016 році. 

 
 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. 

Відповіді на запит Комітету з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності: 

- щодо проекту Закону України «Про Дисциплінарний статут 
пенітенціарної системи», реєстр. № 8083; 

- щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання кримінальних покарань та 
організаційно-правового забезпечення діяльності органу пробації», реєстр. № 
7494 



- надання письмових пропозицій до підкомітету Верховної Ради України 
з питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання 
покарань та пробації щодо законопроекту «Про систему подвійних 
пенітенціарних інспекцій» 

- надання зауважень на законопроект № 7494 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо виконання кримінальних покарань 
та організаційно-правового забезпечення діяльності органу пробації» 

 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення вивчення стану обізнаності засуджених щодо 
міжнародних механізмів забезпечення прав засуджених і можливості 
отримання доступу до цих механізмів. Результати дослідження викладені в 
дисертаційному дослідженні здобувача О. В. Краснокутського і будуть 
презентовані на захисті роботи. Дослідження проводилося в установах 
виконання покарань шести територіальних управлінь з питань виконання 
покарань та пробації. Сформульовано підсумки щодо реалізації права 
засуджених на інформацію і доступ до отримання правової допомоги та 
інших механізмів забезпечення права засуджених. 
 

6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам: лекція працівникам 
прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень. Тема: Права засуджених, що живуть з ВІЛ. 28.09.2018 р. Харківська 
обласна прокуратура 
 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 

7.1.  Лекції, семінари для практичних працівників: 
 Навчальні заняття з підвищення кваліфікації працівників державного 
підприємства «НАЕК «Енергоатом» в 3-х групах (листопад- грудень 2018 р.): 

 Лекція (6 год) - тема «Практичні аспекти взаємодії спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в умовах сьогодення». 
 Лекція (6 год) - тема «Антикорупційне застереження в договорах та 
тендерній документації» 
 Практичне заняття (6 год) – тема «Спеціально уповноважені суб’єкти у 
сфері запобігання корупції». 

Практичне заняття (6 год) – тема «Основні правила складання 
антикорупційних розділів в тендерній та договірній документації». 
 

7.4. Постійно надається консультативна та експертна допомога в сфері 
кримінально-виконавчих правовідносин правозахисним громадським 
організаціям. 
 
 8.1. Член оргкомітету «круглого столу» на базі кафедри «Сучасна наука 
кримінально-виконавчого права» – 25 квітня 2018 року. 
  

 



 
8.2.  Участь у конференціях, семінарах: 
 
№ 
п/п 

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

Доповідач або 
тези 

Всеукраїнська  
1 29 березня 2018 року Круглий стіл «Актуальні 

питання кримінально-виконавчого законодавства та 
практики». – Інститут ДКВС, м. Київ 

Тези 

Інші конференції  
2 21  вересня  2018  року  навчально-методичний 

семінар за  темою:  «Практичні питання здійснення 
прокурорського нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних  з 
обмеженням особистої свободи  громадян, у 
сучасних умовах». Прокуратура Харківської області. 
Доповідь: Забезпечення прав засуджених, які живуть 
з ВІЛ 

Доповідач 

 
 9.3. 1) Навчальний посібник: 
  

 - Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 
підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. 
Автухов, М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. 
Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 1,7 д.а) 
  

9.4. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних: 
  

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Назва статті мовою 
оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-метрична база 
даних  

1. Романов 
М.В. 

Кризис 
карательной 
парадигмы 
исполнения 
наказаний  

Журнал 
східноєвропей
ського права. 
– 2018. - № 47. 
– С. 53-59. 
 
 

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

2 Романов 
М.В. 

Телесные 
практики в 
уголовно-
исполнительной 

Право і 
суспільство. – 
2018. - № 1. – 
С. 258-263 

Журнал  індексується в 
науко метричній базі 
Index Copernicus 
International (Польша) та 
у наукометричній базі 



деятельности: 
возможности и 
перспективы  

даних Google Scholar 

  
  
9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних: 
 

ПІБ Індекс Хірша 
Романов М.В. 5 

 
9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції  
 

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 
 

 2/1,5 1/0,3  1/1,7   3,5 

 
13. Підотував відгук  на автореферат кандидатської дисертації Руденко 

В.І. «Мотиви вчинення злочинів персоналом установ виконання 
покарань України: поняття та запобігання їх реалізації на практиці» 
(грудень 2018 р.) 

 
13.2.  Наукове керівництво аспірантами і здобувачами: 
 - здобувач Краснокутський О., 3-й рік, Міжнародно-правові механізми 

забезпечення прав засуджених до позбавлення волі, 2 – тез, текст дисертації 
(98% від всього обсягу). 
       
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. Керівник гуртка з проблем кримінально-виконавчого права. 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

Романова М.В. студентами самостійно (одиниць/друк.арк.)  - 
17/3,4 д.а. 

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 4 від « 16 » листопада 2018 р.) 

 
 

 доцент М.В. Романов 


