
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2020 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  -  Захист  і

забезпечення  прав  засуджених,  як  складова  загальної  мети  покарання  та
кримінально-виконавчої діяльності (1,5 д.а.)

4.  Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  -  Захист  і
забезпечення  прав  засуджених,  як  складова  загальної  мети  покарання  та
кримінально-виконавчої діяльності  (2,9 д.а.).

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Стаття включена до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 1/ 0,3 д.а.
Статті- 2/1,7 д.а.
Тези – 2/0,6 д.а.
Підручник – 1/0,2 д.а.
Енциклопедія – 1/ 0,1 д.а.

Опубліковано 7/2,9 друк.арк.

Включені до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS:
Oleksandr V. Petryshyn, Svіtlana H. Erohina,  Mikhail V. Romanov.  Penitentiary

healthcare:  Ligal  and  practical  aspects  (Пенитенциарная медицина:  правовой и
практические аспекты) // Wiadomosci Lekarskie (Лечебные ведомости), tom LXXII,
2019, Nr 12 cz. II, grudzien. Польша. 2591 (0,7/ 0,3 д.а.) 

Була проіндексована Scopus (березень 2020 р.), не входила у звіт за 2019 рік.

Статті:
-  Романов  М.В.  Історичні  етапи становлення ідеї  захисту прав засуджених//

Проблеми законності :  республік. міжвід.  наук. зб. /  Нац. юрид. універ. Вип. 150
(2020). - с. 173-187  (1,0 д.а.)

-  Романов М.В.  Захист прав засуджених,  як правовий феномен.  Юридичний
науковий електронний журнал. № 7 (2020). URL: http://www.lsej.org.ua/   (0,7 д.а.)

Тези:
-  Романов  М.В.  Цифровізація  і  забезпечення  прав  людини  під  час  пандемії

COVID-19 // Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи: матеріали панельної
дискусії  ІV Харків.міжнар.юрид форуму,  м.  Харків,  23-24 верес.2020 р.  /редкол.:
В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін. – Харків: Право, 2020 – С.
181-187   (0,3 д.а.)

-  Романов  М.В.  Зміст  поняття  безпеки  при  визначені  мети  пробації//
Діджиталізація  і  безпека:  матеріали  міжнародної  конференції  //  за  ред.  проф.  А.  П.
Гетьмана і проф. Б. М. Головкіна, м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 19
листопада 2020 р. – Харків: Право, 2020. – 410 с. (0,3 д.а.)



Підручник:
Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.А. Лисодєд та ін.]; за

заг. ред Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2020. – 384 с. (Підрозд. 6.2 у співавт. з В.В.
Голіною) (0,2 д.а.)

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18:

Кримінологія.  Кримінально-виконавче  право  /  редкол.:  В.І.  Шакун  (голова),  В.І.
Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права
імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. –
2019.- 544 с. : іл. – Автор 2-х термінів: Кримінально-виконавчий кодекс України С.
238, Органи виконання покарань С. 320 (обсягом 0,1 д.а.) не входила у звіт за 2019
рік.

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми: 
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  наукових статтях положення є  самостійними дослідженнями,  які

містять окремі нові положення і здобутки в сфері кримінально-виконавчого права.

    5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1. Приймав участь у розробці законопроектів щодо амністування засуджених в

2020  році  та  вдосконалення  процедур  дострокового  звільнення  від  відбування
покарання шляхом редагування та надання редакції законопроектів, а також надання
пропозицій  щодо  вдосконалення  проектів.  Зокрема,  щодо  наступних
законопроектів:

- проект № 3181 Закону «Про амністію в 2020 році»
-  проект  № 3765  Закону  «Про  підстави  та  коло  осіб,  до  яких  застосовується

амністія в 2020 році»
-  проект  №  3396  Закону  "Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів

України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2,  в  установах  виконання
покарань та місцях попереднього ув'язнення"

5.2. Рецензування  (підготовка  експертних  висновків)  проектів  законів  та
інших  нормативно-правових  актів. Участь  в  розробці  та  обговоренні  проектів
постанов вищих судових органів:

 Надавав експертні  висновки щодо законопроектів  (проект № 3181 Закону
«Про амністію в 2020 році», проект № 3765 Закону «Про підстави та коло осіб, до
яких застосовується амністія в 2020 році», проект № 3396 Закону "Про внесення
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  запобігання  виникненню  і
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення").
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5.2. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.:
 Входив  до  складу  робочої  групи  з  підготовки  Концепції  реформування

пенітенціарної  системи  України,  сформованої  Офісом  Генерального  прокурора
України. 

6. Зв’язок з практикою:
6.2.  Підготовка  доповідних  записок  до  судових,  правозастосовчих  та  інших

державних  органів.  Відповідь  на  запит  Верховної  Ради  України  №  04-27/3-
2020/39839  від  30.04.2020  щодо  законопроекту  №  3396  "Про  внесення  змін  до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  запобігання  виникненню і  поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення"

6.3.  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та
місцевого самоврядування, організацій та громадян:

 Відповіді  на запити правозахисних організацій  з  питань дотримання прав
засуджених на медичне забезпечення.

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 
7.4. Інша консультаційна діяльність: 
Консультування  адвокатів  та  правозахисників  з  питань  медичних  прав

засуджених,  доступу  адвокатів  до  установ  виконання  покарань  під  час  дій
карантинних заходів.

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:

 Участь  у  підготовці  круглого  столу  «Проблеми  розвитку  кримінально-
виконавчої системи» 05.05.2020 р., м. Харків.

8.2. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. ІV  Харківський  міжнародний  юридичний  форум,  м.  Харків,  23-24

верес.2020 р. Національний юридичний університет
тези

2. Міжнародна  конференція  «Діджиталізація  і  безпека»  
19 листопада 2020 р. м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого,

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
1. Круглий  стіл  «Проблеми  розвитку  кримінально-виконавчої  системи»

05.05.2020 р., м. Харків
особиста
участь

     
9. Видавнича діяльність:

9.2. Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.А. Лисодєд та ін.];
за заг.  ред Б.М. Головкіна.  – Харків:  Право,  2020.  – 384 с.  (Підрозд.6.2 у
співавт. з В.В. Голіною) (0,1 д.а.)

9.4. Список статей у наукових виданнях:
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1. Романов М.В. Історичні етапи становлення ідеї захисту прав засуджених. 
Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. універ. Вип. 150 
(2020). - с. 173-187  (1,0 д.а.)

2.  Романов  М.В.  Захист  прав  засуджених,  як  правовий  феномен.  Юридичний
науковий електронний журнал. № 7 (2020). URL: http  ://  www  .  lsej  .  org  .  ua  /     (0,7 д.а.)

9.4.2. Перелік публікацій з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах
даних Scopus та Web     of     Science  .

Oleksandr V. Petryshyn, Svіtlana H. Erohina,  Mikhail V. Romanov.  Penitentiary
healthcare:  Ligal  and  practical  aspects  (Пенитенциарная медицина:  правовой и
практические аспекты) // Wiadomosci Lekarskie (Лечебные ведомости), tom LXXII,
2019, Nr 12 cz. II, grudzien. Польша. 2591 (0,7/ 0,3 д.а.) 

Була проіндексована Scopus (березень 2020 р.), не входила у звіт за 2019 рік.

№
п/п

Прізвище,
ініціали

Назва статті Журналу, в якому вона
опублікована

Рік видання, 
Номер

Обсяг
(сторі
нки)

1 2 3 4 5

Scopus

Oleksandr V. 
Petryshyn, 
Svіtlana H. 
Erohina, 
Mikhail V. 
Romanov 

Penitentiary
healthcare:  Ligal
and  practical
aspects
(Пенитенциарна
я медицина:
правовой и
практические
аспекты)

Wiadomosci  Lekarskie
(Лечебные  ведомости),
tom  LXXII,  2019,  Nr  12
cz.  II,  grudzien.  Польша.
2591-2596
Було  проіндексовано
березень 2020 р. Scopus

grudzien 
2019,
tom LXXII, 
2019, Nr 12 
cz. II
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9.4.3. 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 

1. Романов
М.В.

Історичні етапи
становлення
ідеї  захисту
прав
засуджених

Проблеми
законності  :
республік.  міжвід.
наук.  зб.  /  Нац.
юрид.  універ.  Вип.
150 (2020). - с. 173-
187 – 1 д.а.

Збірник  індексується в  Google  Scholar,
міжнародних  реферативних  базах  даних  «EBSCO
Publisher»,  «Information  Matrix  for  the  Analysis  of
Journals»  (MIAR),  Index  Copernicus  International,
Scientific  Indexing  Services,  Science  Impact  Factor,
Bielefeld  Academic  Search  Engine,  Directory  of
Research  Journals  Indexing;  має  повнотекстові
мережеві  версії  в  Інтернеті  на  платформах
Національ-ної  бібліотеки  України  імені
В. І. Вернадсь-кого, у базі даних «Наукова періоди-
ка  України» (на  платформі  Uran  –  загаль-
нодержавна технологічна платформа на базі  Open
Journal Systems (OJS), Central and Eastern European
Online  Library,  спеціалізованої  інформаційної
системи Російського індексу наукового цитування
«РІНЦ» та ін.

2. Романов Захист  прав Юридичний Google  Scholar,  міжнародних  реферативних  базах
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М.В. засуджених,  як
правовий
феномен

науковий
електронний
журнал. № 7 (2020).
URL:  http://www.
lsej.org.ua/   (0,7 д.а.)

даних  Index  Copernicus  International;  має
повнотекстові  мережеві  версії  в  Інтернеті
спеціалізованої інформаційної системи Російського
індексу наукового цитування «РІНЦ».

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Романов Михайло Васильович 115 6

     
10. Вказати чи являєтесь членом редакційної колегії: 

Є  рецензентом  республіканського  міжвідомчого  наукового  збірника
«Проблеми законності»

13.1.  Романову  М.В.  в  2020  р.  затверджено  тему  докторської  дисертації
«Теоретичні та практичні засади захисту прав засуджених до позбавлення волі».

15. Співробітництво з закордонними організаціями.

15.1. Участь у міжнародних проектах:
Співпраця з  проектом NORLAU (Норвезькі  радники з  питань верховенства

права в Україні):
 - участь в розробці та погоджені проекту Концепції реформування пенітенціарної
системи України, ініційованих Офісом Генерального Прокурора України;
-  проведення  консультативних  нарад  з  питань  наукової  підтримки  з  боку
співробітників кафедри заходів, які проект NORLAU планує реалізовувати на базі
пілотного офісу в м. Харків.

16.1. Всебічне  висвітлення  проблем  держави  і  права,  роз’яснення  чинного
законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в
друкованих засобах масової інформації:

Виступи  на  телебаченні  (Еспрессо-ТВ)  в  якості  експерта  з  кримінально-
виконавчого  права  в  програмі  «Людина  і  право»  з  питань  дотримання  прав
засуджених під час карантинних заходів. (29.04.2020 р. та 05.07.2020 р.)

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

18.1. Керівник гуртка з проблем кримінально-виконавчого права, працюючого
при кафедрі, в роботі якого беруть участь від 5 до 7 осіб.

18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом
Романова М.В. студентами самостійно (одиниць/друк.арк.) – 17/ 5,1 д.а.

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:

Публікація  науково-популярних  статей  з  загально-правових  та  соціальних
питань  у  засобах  масової  інформації  :  Є.  Захаров,  Г.  Овдієнко,  М. Романов,  Г.
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Токарев Про  готовність  кримінально-виконавчій  системі  України  до  протидії
поширенню COVID-19. URL: http://library.khpg.org/index.php?id=1597036060.

Звіт затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (Протокол № 6  від «08» грудня 2020 р.)

Доцент М.В. Романов
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