
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2019 РІК

1. Романов Михайло Васильович. 
2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  кримінології  та  кримінально-

виконавчого права
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи  -  Проблеми

забезпечення прав засуджених, які живуть з ВІЛ, під час відбування ними покарання
у виді позбавлення волі – 1,5 д.а.

4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  –  Проблеми
забезпечення прав засуджених, які живуть з ВІЛ, під час відбування ними покарання
у виді позбавлення волі -1,5 д.а.

Опубліковано - 5,74 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Статті:
-  Романов М.В. Міжнародний досвід  права на медичну допомогу засудженим  //

Право і суспільство, 2019 - № 4. - С. 261-266 . – 0,6 д.а.
-  Романов  М.В. Теоретичне  обгрунтування  необхідності  скасування  довічного

позбавлення волі // Журнал східноєвпроейського права, 2019. - № 60. - С. 132-139. – 0,6
д.а.

Тези:
-  Романов М.В. Особливості правового регулювання забезпечення права на медичну

допомогу для осіб з ВІЛ/СНІД, які тримаються в кримінально-виконавчих установах /
Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матер. 1 міжнар. наук.-практ.
конф., 16 травня 2019 р. - 711 с. 543-546 (0,3 д.а.) 
-  Романов  М.В. Скасування  довічного  позбавлення  волі  /  Довічно  важливе:  матер.
міжнар. конф., 26 квітня 2019 р. – (0,4 д.а.)

Підручники:

- Запобігання корупції : підручник /  [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков та
ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/1,2 д.а)

- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,  О.В.
Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб. і допов.
– Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/2,64 д.а)

4.3.  Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 4.2.
Виконані публікації відповідають основним напрямам реформування Державної

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

4.4. Наукова новизна отриманих результатів. Викладені в науквоих стаття положення
є  самостіними дослідденнями,  які  містять  окремі нові  положення і  здобутки в  сфері
кримінально-виконавчого права.
    
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.



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

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення

інших соціологічних досліджень.  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,  публічний  захист  якої  відбувся
22.10.2019  року.  Отриманий  акт  впровадження  результатів  дослідження  ДП
«Холодногірська виправна колонія (№ 18)» від 12 квітня 2019 року.

6.2. Доповідна  записка  за  результатами  проведенного  узагальнення  практики
направлена до Державної установи «Холодногірська виправна колонія (№ 18).
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»  23 вересня - 04 жовтня 2019 р. :
Лекція  (2  год)  -  тема «Практичні  аспекти взаємодії  спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції в умовах сьогодення».
Лекція  (2 год) -  тема «Антикорупційне застереження в договорах та  тендерній
документації»
Практичне  заняття  (2  год)  –  тема  «Спеціально  уповноважені  суб’єкти  у  сфері
запобігання корупції».
Практичне заняття (2 год) – тема «Основні правила складання антикорупційних
розділів в тендерній та договірній документації».

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    8.1. Підготовка і проведення Вами на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів,
наукових конференцій (перелік). Приймав участь в організації та виступав модератором
та  доповідачем  на  Міжнародній  конференції  з  питань  довічного  позбавлення  волі
«Довічно важливе», Харків, 26 квітня 2019 р.

Член  редакційної  колегії  круглого  столу  для  студентів,  молодих  вчених  та
правозахисників  «Рефоромування  кримінально-виконавчої  системи  України:  шлях  до
викоренення тортур», Харків, 24 квітня 2019 р.

    8.2. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. Довічно  важливе:  міжнародна  конференція  з  питань  довічного

позбавлення волі, Харків, 26 квітня 2019 р.
Доповідач
-
модератор

2



2. Захист  прав  людини:  міжнародний  та  вітчизняний  досвід.  Перша
міжнародна науково-практична конференція, Київ, 16 травня 2019 р.

Тези

Інші

1. Круглий стіл  для  студентів,  молодих  вчених  та  правозахисників
«Рефоромування  кримінально-виконавчої  системи  України:  шлях  до
викоренення тортур», Харків, 24 квітня 2019 р.

Член
редколегії

     
9. Видавнича діяльність:

9.2. Опубліковані за звітний період підручники: 

-  Запобігання  корупції:  підручник  /  Б.М.  Головкін,  К.А.  Автухов,  М.В.,  М.В.
Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 296
с. (розділ 9 - 1,2 д.а.)

- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,  О.В.
Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб. і допов.
– Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/2,64 д.а)

 9.4. Статті у наукових виданнях:

-  Романов М.В. Міжнародний досвід  права на медичну допомогу засудженим  //
Право і суспільство, 2019 - № 4. - С. 261-266 . – 0,6 д.а.

-  Романов  М.В. Теоретичне  обгрунтування  необхідності  скасування  довічного
позбавлення волі // Журнал східноєвпроейського права, 2019. - № 60. - С. 132-139. – 0,6
д.а.

9.4.3. Вказати  публікації,  з  зазначенням вихідних даних,  у  інших наукометричних
базах даних.

№ 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. Теоретичне

обгрунтування
необхідності
скасування довічного
позбавлення волі

Журнал східно-
євпроейського права, 
2019. - № 60. - С. 
132-139. – 0,6 д.а.

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

2 Романов М.В. Міжнародний  досвід
права  на  медичну
допомогу
засудженим

Право і суспільство, 
2019 - № 4. - С. 261-
266 . – 0,6 д.а.

Журнал  індексується  в
науко-метричній  базі
Index  Copernicus
International  (Польша)  та
у  наукометричній  базі
даних Google Scholar

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

ПІБ Індекс Хірша (h)
Романов Михайло Васильович 5

3



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

6 2/ 
1,2

2/
0,7

2/
3,84

5,74

10. Член  редакційної  колегії  круголого  столу  для  студентів,  молодих  вчених  та
правозахисників  «Рефоромування  кримінально-виконавчої  системи  України:  шлях  до
викоренення тортур», Харків, 24 квітня 2019 р.

13. Підготував:
Відгук  на  автореферат  кандидатської  дисертації  за  спеціальністю

12.00.08:

Тернавської  А.  А.  «Запобігання  суїциду  серед  засуджених  у  виправних
колоніях України» (жовтень 2019 р.)

13.1.  В 2019 році під науковим керівництвом Романова М.В. відбувся захист
кандидатської дисертації здобувачем:  

- Краснокутський О.В. «Міжнародно-правові механізми забезпечення прав
засуджених до позбавлення волі» (22 жовтня 2019 р.);

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Керівник  гуртка  з  проблем  кримінально-виконавчого  права,  працюючого

при кафедрі, кількість студентів, які беруть в ньому участь - 5-7 студентів. 
18.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом Романова

М.В. студентами самостійно – 8 тез /загальним обсягом 1,6 д.а.
19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:

Підготовлено аналітичний звіт:
Особливості  правового  регулювання  забезпечення  права  на  медичну допомогу

людям  що  живуть  з  ВІЛ/СНІД  та  хворим  на  туберкульоз,  які тримаються  в  місцях
несвободи / М. Романов, Н. Козаренко, за ред.: О. Павліченка / Українська Гельсінська
спілка з прав людини. — К., 2019. — 53 с.
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Додаток №1

Назва виду роботи Години

3

Публікація наукової статті  у  виданні,  включеному до переліку наукових фахових
видань України
-  Романов  М.В.  Міжнародний  досвід  права  на  медичну  допомогу
засудженим // Право і суспільство, 2019 - № 4. - С. 261-266 . – 0,6 д.а.

120

-  Романов  М.В.  Теоретичне  обгрунтування  необхідності  скасування
довічного  позбавлення  волі  //  Журнал  східноєвропейського  права,
2019. - № 60. - С. 132-139. – 0,6 д.а.

120

7

Публікація  підручника  (навчального  посібника),  рекомендованого  до  видання
кафедрою університету
 - Запобігання корупції: підручник / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.В.
Романов, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна. – Харків :
Право. 2019. – 296 с. (розділ 9/ 1,2 д.а.)

60

-  Кримінально-виконавче  право  :  підручник  /  Б.М.  Головкін,  А.Х.
Степанюк,   О.В.  Лисодєд  та  ін.;  за  заг.  ред.  Б.М.  Головкіна,  А.Х.
Степанюка. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Харків : Право. 2019. – 296
с. (18,5/2,64 д.а)

132

14

Публікація  тез  доповідей  на  конференції  (круглому  столі,  семінарі,  форумі)  з
виступом на відповідному заході, що проходив в Україні
-  Необхідінсть  скасування  довічного  позбавлення  волі/  Довічно
важливе:  міжнародна  конференція  з  питань  довічного  позбавлення
волі, Харків, 26 квітня 2019 р.

40 

15

Публікація  тез  доповідей  на  конференції  (круглому  столі,  семінарі,  форумі)  без
виступу на відповідному заході, що проходив в Україні
-  Романов  М.В.  Особливості  правового  регулювання  забезпечення
права на медичну допомогу для осіб з ВІЛ/СНІД, які тримаються в
кримінально-виконавчих  установах  /  Захист  прав  людини:
міжнародний  та  вітчизняний  досвід:  матер.  1  міжнар.  наук.-практ.
конф., 16 травня 2019 р. - 711 с. 543-546 (0,3 д.а.)

20

16

Рецензування  монографії,  підручника,  навчального  посібника,  енциклопедії,
словника, дисертації, автореферату, наукової статті
- Відгук на автореферат дисертації Тернавської Анастасії Андріївни на
тему: «Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях
України»,  подану  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата
юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та
кримінологія; кримінально-виконавче право   

30 

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:
3. Тез доповідей на конференцію:
 «Реформування  кримінально-виконавчої  системи  України:  шлях  до  викоренення
тортур»  //  Матеріали  круглого  столу  для  студентів,  молодих  вчених  та
правозахисників  (м. Харків, 24 квітня 2019 р.)

1. Дем’янчук І.О., студентка 1 курсу магістратури , 5 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України НЮУ імені Ярослава

Мудрого ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ. С. 40-42.
2.  Кушнір І.  М.,  студент 1 курсу магістратури, 5 групи, Інституту підготовки

кадрів  для  органів  юстиції  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого,  КОНЦЕПЦІЇ
ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ. С. 93-95.

3. Мусієнко А.О., студентка 1 курсу магістратури, 5 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України НЮУ імені Ярослава

Мудрого ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
ЗАХОДІВ  ФІЗИЧНОГО  ВПЛИВУ  ТА  СПЕЦІАЛЬНИХ  ЗАСОБІВ  І  ЗБРОЇ  У
ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ С. 115-117.

4.  Околот М. Г.,  студент 1 курсу магістратури,  7  групи Інституту підготовки
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кадрів  для  органів  юстиції  України  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого  ЗВ’ЯЗОК
РІШЕНЬ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СУДУ  З  ПРАВ  ЛЮДИНИ  ТА  КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОГО ПРАВА С. 125- 127.

5. Халілова А.Г., студентка 1 курсу магістратури , 8 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України НЮУ імені Ярослава

Мудрого  СПРИЯННЯ  ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ  ДО  ЗАКЛАДІВ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я
ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ, ЯК ЗАХІД ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПРОБАЦІЇ С. 178-180.

6. Члдрян А. Т., студентка 1 курсу магістратури, 6 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України НЮУ імені Ярослава

Мудрого ПРОБЛЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ
ЗДОРОВ’Я ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ С. 185-188

7. Юрлагіна В.В., студентка 1 курсу магістратури , 9 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України НЮУ імені Ярослава

Мудрого  ПРАЦЯ  ЗАСУДЖЕНИХ  ДО  ПОЗБАВЛЕННЯ  ВОЛІ:  ДОТРИМАННЯ
МІЖНАРОДНИХ  СТАНДАРТІВ  ТА  РЕФОРМУВАННЯ  НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА С. 198-201.

19

Узагальнення судової, слідчої та іншої юридичної практики
-  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,  публічний  захист  якої  відбувся  22.10.2019  року.
Отриманий  акт  впровадження  результатів  дослідження  ДП
«Холодногірська виправна колонія (№ 18)» від 12 квітня 2019 року.
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Надання науково-практичних висновків на запити:
Подані 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 внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання кримінальних покарань 
та організаційно-правового забезпечення діяльності органу пробації», 
реєстр. № 7494
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Всього 962

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (Протокол №  6   від «09» грудня 2019 р.)

Доцент М.В. Романов
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