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

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

Співвідношення понять забезпечення і захисту прав засуджених (1,5 д.а.)
4.  Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  -
Співвідношення понять забезпечення і захисту прав засуджених  (9,88 д.а.).

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Монографія – 1/5,6 д.а.
Статті- 8/3,9 д.а.
Тези – 3/0,38д.а.

Опубліковано 12/9,88 друк.арк.

Монографія: 
- Романов М.В. Криза каральної парадигми, яка лежить в основі виконання

кримінальних покарань. Монографічна збірка наукових есе. – Харків. 2021. – 96 с.
(5,6 д.а.)

Статті:
- Романов М.В. Місце захисту прав засудженого у змісті покарання// Проблеми

законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. універ. Вип. 153 (2021). - с.
119-130  (0,4 д.а.) 

-  Романов  М.В. Поняття  захисту  прав  засудженого//  Теорія  і  практика
правознавства. 2021. Вип. 1(19). URL: http  ://  tlaw  .  nlu  .  edu  .  ua   ›   article   ›   view   (0,8 д.а.)

- Романов М.В. Забезпечення прав і безпеки засуджених під час пандемії covid-
19. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021, № 1(15). С. 256- 275. URL:
http://www.lsej.org.ua/   (1,0 д.а.)

-  Хоменко  М., Романов  М. Європейський  суд  з  прав  людини  у  механізмі
захисту прав засуджених // Підприємництво, господарство і право. 3/2021. С. 244-
248. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/41.pdf (0,5/0,3 д.а.)

-  Романов  М.В.,  Кахнова  М.Г. Сутність  та  значення  інституту  пробації  в
Україні  та  пострадянських  країнах  (на  прикладі  Росії,  Латвії)//  Міжнародний
науковий  журнал  "Інтернаука".  3(37)2021.  С.  38-46.  URL:  https://www.inter-
nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf (0,8/0,4 д.а.)

-  Романов  М.В.,  Жувак  А.С. Особливості  ресоціалізації  неповнолітніх
засуджених:  досвід  зарубіжних  країн  //  Міжнародний  науковий  журнал
"Інтернаука".  №  5.  2021.  С.  38-46.  URL:  https  ://  www  .  inter  -  
nauka  .  com  /  uploads  /  public  /16195493706997.  pdf     (0,56/0,3 д.а.)

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/41.pdf


-  Овдієнко М.С., Сорокіна А.А.,  Романов М.В. Тримання осіб, засуджених до
довічного  позбавлення  волі:  практика  ЄСПЛ  та  українське  законодавство//
Міжнародний  науковий  журнал  "Інтернаука".  5(39)  т.  1.  2021.  С.  96-107.  URL:
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16237675846929.pdf (1,2/0,4 д.а.)

-  Романов М.В., Сеплива Ю.О., Субота М.С. Пробація як перспективний засіб
ресоціалізації  засуджених  і  забезпечення  безпеки  суспільства  //  Юридичний
науковий  електронний  журнал.  4/2021/  C.  480  –  484.  URL:
http  ://  www  .  lsej  .  org  .  ua  /4_2021/121.  pdf     (0,76/0,3 д.а.)

Тези:
-  Романов  М.В. Права  засудженого  в  структурі  мети  покарання//  Матеріали

науково-практичної  конференції  «Теорія  та  практика  сучасної  юриспруденції»,
випуск № 2, 2021 р., м. Харків, 30 травня. 2021 р. Харків, 2021. С. 446-448. (0,13 д.а.)

-  Романов  М.В.  Організована  злочинність,  як  індикатор,  що сприяє  розвитку
держави//  Захист  економіки  від  впливу  організованої  злочинності:  збірник  тез
панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20
вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 212-215  (0,12 д.а.)

-  Романов  М.В.  Трансформації  захисту  публічного  здоров’я  під  час  пандемії
COVID 19 // Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах
СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 черв. 2021 р. /
НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.  В. Сташиса НАПрН України. – Харків :
Право, 2021. – С. 93-95. (0,13 д.а.)

4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:
Викладач  сертифікатної  програми  «Юрист  у  сфері  запобігання  та  протидії

корупції» (травень-червень 2021 р.; листопад 2021 р.).
Викладання курсу «Запобігання корупції в публічній сфері» в межах програми

підвищення кваліфікації для державних службовців ДСЦ МВС України в Одеській
області (вересень 2021 р.)

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 та
пробації.

    5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Приймав участь у розробці законопроектів шляхом редагування та надання
редакції законопроектів, а також надання пропозицій щодо вдосконалення проектів.
Зокрема, щодо наступних законопроектів:

-  проект  Закону  про  внесення  змін  до  Кримінального  кодексу  України  та
Кримінального  процесуального  кодексу  України  щодо  заходів,  спрямованих  на
поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними
умовами тримання, № 5653 від 11.06.2021
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-  проект  Закону  про  внесення  змін  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення  та  Кримінального  кодексу  України  щодо  боротьби  з  проявами
дискримінації, № 5488 від 13.05.2021

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення інституційної спроможності національного превентивного механізму та
приведення національного законодавства до міжнародних стандартів».

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  Закону  про

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального
кодексу України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та
осіб,  взятих  під  варту,  у  зв'язку  з  неналежними умовами тримання,  № 5653  від
11.06.2021. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення  та  Кримінального  кодексу  України  щодо  боротьби  з  проявами
дискримінації, № 5488 від 13.05.2021.

Проект  Закону  «Про внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  України
щодо  посилення  інституційної  спроможності  національного  превентивного
механізму та приведення національного законодавства до міжнародних стандартів».

5.3. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.:
 Входив до складу робочої групи з питань передачі пенітенціарної медицини до

складу  Міністерства  охорони  здоров’я  при  підкомітеті  Верховної  Ради  з  питань
забезпечення  епідемічної  безпеки,  боротьби  із  ВІЛ/  СНІД  та  соціально
небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування (Голова – Л. Булах). 

6. Зв’язок з практикою:

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

 Відповіді на запити норвезького проекту з впровадження інституту пробації в
Україні «NORLAU» з окремих питань функціонування пробації в Україні.

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами. 

7.1 Лекції, семінари для практичних працівників :
- Читання  лекцій  з  антикорупційної  тематики  в  рамках  сертифікатної

програми  кафедри  «Юрист  в  сфері  запобігання  та  протидії  корупції»  (травень-
червень 2021 року, листопад 2021 року);

- Читання лекцій курсу «Запобігання корупції в публічній сфері» в межах
програми підвищення кваліфікації для державних службовців ДСЦ МВС України в
Одеській області.
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7.4. Інша консультаційна діяльність: 
Консультування  адвокатів  та  правозахисників  з  питань  забезпечення  та

дотримання медичних прав засуджених.
  

    
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів,
наукових конференцій:

Організація  і  модерація  гостьової  лекції  Prof.  dr.  Jelle  Janssens Associate
professor Criminology and Criminal Law Institute for International Research on Criminal
Policy, яка була проведена для студентів профілю «Запобігання корупції» 21.10.2021
року на тему: «The prevention of corruption: Belgian and international perspectives»

 Залучення  студентів  до  участі  у  конференції  «Протидія  злочинності  і
корупції», яка проводилася кафедрою 16.11.2021 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. 20  вересня  2021  р.  Панельна  дискусія  «Захист  економіки  від  впливу

організованої  злочинності»  V  Харківського  міжнародного  юридичного
форуму, м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
2. 30 травня 2021 р. Науково-практична конференція «Теорія та практика

сучасної юриспруденції», м. Харків
тези

3. 22  червня  2021  р.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Юридичні  гарантії  захисту  конституційних  прав  і  свобод  людини  в
умовах  СOVID-19»,  м.  Харків,  Науково-дослідний  інститут  вивчення
проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України

тези

     
9. Видавнича діяльність:

9.1.  Монографія: Романов М.В. Криза каральної парадигми, яка лежить в основі
виконання  кримінальних  покарань.  Монографічна  збірка  наукових  есе.  –
Харків. 2021. – 96 с. (5,6 д.а.)

9.4. Список статей у наукових виданнях:
- Романов М.В. Місце захисту прав засудженого у змісті покарання// Проблеми

законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. універ. Вип. 153 (2021). - с.
119-130  (0,4 д.а.) 

-  Романов  М.В. Поняття  захисту  прав  засудженого//  Теорія  і  практика
правознавства. 2021. Вип. 1(19). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua › article › view (0,8 д.а.)

- Романов М.В. Забезпечення прав і безпеки засуджених під час пандемії covid-
19. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021, № 1(15). С. 256- 275. URL:
http://www.lsej.org.ua/   (1,0 д.а.)
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-  Хоменко  М., Романов  М. Європейський  суд  з  прав  людини  у  механізмі
захисту прав засуджених // Підприємництво, господарство і право. 3/2021. С. 244-
248. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/41.pdf (0,5/0,3 д.а.)

-  Романов  М.В.,  Кахнова  М.Г. Сутність  та  значення  інституту  пробації  в
Україні  та  пострадянських  країнах  (на  прикладі  Росії,  Латвії)//  Міжнародний
науковий  журнал  "Інтернаука".  3(37)2021.  С.  38-46.  URL:  https://www.inter-
nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf (0,8/0,4 д.а.)

-  Романов  М.В.,  Жувак  А.С. Особливості  ресоціалізації  неповнолітніх
засуджених:  досвід  зарубіжних  країн  //  Міжнародний  науковий  журнал
"Інтернаука".  №  5.  2021.  С.  38-46.  URL:  https  ://  www  .  inter  -  
nauka  .  com  /  uploads  /  public  /16195493706997.  pdf     (0,56/0,3 д.а.)

-  Овдієнко М.С., Сорокіна А.А.,  Романов М.В. Тримання осіб, засуджених до
довічного  позбавлення  волі:  практика  ЄСПЛ  та  українське  законодавство//
Міжнародний  науковий  журнал  "Інтернаука".  5(39)  т.  1.  2021.  С.  96-107.  URL:
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16237675846929.pdf (1,2/0,4 д.а.)

-  Романов М.В., Сеплива Ю.О., Субота М.С. Пробація як перспективний засіб
ресоціалізації  засуджених  і  забезпечення  безпеки  суспільства  //  Юридичний
науковий  електронний  журнал.  4/2021/  C.  480  –  484.  URL:
http://www.lsej.org.ua/4_2021/121.pdf     (0,76/0,3 д.а.)

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.

Місце  захисту
прав
засудженого  у
змісті
покарання

Проблеми  законності  :
республік.  міжвід.
наук.  зб.  /  Нац.  юрид.
універ. Вип. 153 (2021).
- с. 119-130 

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
М.В. 

Поняття
захисту  прав
засудженого

Теорія  і  практика
правознавства.  2021.
Вип.  1(19).  URL:
http://tlaw.nlu.edu.ua  ›
article › view 

Журнал  індексується  в  наступних
наукометричних базах:
The European Reference Index for the Humanities
and  the  Social  Sciences  (ERIH  PLUS),  DOAJ,
CrossRef,  Academic  Search  Complete  (EBSCO),
Central  and  Eastern  European  Online  Library
(CEEOL),  (BASE)   Bielefeld  Academic  Search
Engine,  Elektronische  Zeitschriftenbibliothek  (The
Electronic  Journals  Library,  MIAR,  Ulrichsweb
(Ulrich’s  Periodicals  Directory),  WorldCat,  Index
Copernicus,  Google  Академия,  Научная
периодика  Украины  -  проект  Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
(НБУВ), OpenAIRE.
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http://www.lsej.org.ua/4_2021/121.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/41.pdf


3 Романов
М.В. 

Забезпечення
прав  і  безпеки
засуджених під
час  пандемії
covid-19. 

Вісник  Асоціації
кримінального  права
України. 2021, № 1(15).
С.  256-  275.  URL:
http://www.lsej.org.ua/

Журнал  індексується  в  базах  данних  наукової
інформації: 
Indexed by Index Copernicus Journals Master List
Index Copernicus Journals Master List, 
Каталоги та системи пошуку:
Indexed by Bielefeld Academic Search Engine
Bielefeld  Academic  Search  Engine  (BASE),
Indexed by General  Impact Factor (GIF),  Indexed
by  Google  Академія,  Indexed  by  ResearchBib,
Indexed  by  Scientific  Indexing  Services  (SIS),
Indexed  by  WorldCat,  Indexed  by  Наукова
періодика України НБУВ,

4 Романов
М.В.,
Кахнова
М.Г. 

Сутність  та
значення
інституту
пробації  в
Україні  та
пострадянськи
х  країнах  (на
прикладі  Росії,
Латвії) 

Міжнародний
науковий  журнал
"Інтернаука".
3(37)2021.  С.  38-46.
URL:  https://www.inter-
nauka.com/uploads/publi
c/16183048987637.pdf

Журнал  індексується  в  таких  наукових  базах
даних:
Index  Copernicus  International  (ICI),  Ulrichsweb
Global  Serials  Directory,  Google  Scholar,  Open
Academic  Journals  Index,  Research-Bib,  Turkish
Education  Index,  Polish  Scholarly  Bibliography,
Electronic  Journals  Library,  Staats-  und
Universitätsbibliothek  Hamburg  Carl  von
Ossietzky, InfoBase Index Infobaseindex,  Open J-
Gate,  Academic  keys,  Научная  периодика
Украины,  Bielefeld  Academic  Search  Engine
(BASE), CrossRef

5 Овдієнко
М.С.,
Сорокіна
А.А.,
Романов
М.В. 

Тримання осіб,
засуджених  до
довічного
позбавлення
волі:  практика
ЄСПЛ  та
українське
законодавство

Міжнародний
науковий  журнал
"Інтернаука". 5(39) т. 1.
2021.  С.  96-107.  URL:
https://www.inter-
nauka.com/uploads/publi
c/16237675846929.pdf  

6 Романов
М.В.,
Жувак А.С. 

Особливості
ресоціалізації
неповнолітніх
засуджених:
досвід
зарубіжних
країн

Міжнародний
науковий  журнал
"Інтернаука".  №  5.
2021.  С.  38-46.  URL:
https://www.inter-
nauka.com/uploads/publi
c/16195493706997.pdf

7 Романов
М.В.,
Сеплива
Ю.О.,
Субота
М.С. 

Пробація  як
перспективний
засіб
ресоціалізації
засуджених  і
забезпечення
безпеки
суспільства 

Юридичний  науковий
електронний  журнал.
№ 4 (2021). URL: 
http://www.lsej.org.ua/   

Google  Scholar,  міжнародних  реферативних
базах  даних  Index  Copernicus  International;  має
повнотекстові  мережеві  версії  в  Інтернеті
спеціалізованої  інформаційної  системи
Російського  індексу  наукового  цитування
«РІНЦ».

8 Хоменко
М., 
Романов М.

Європейський
суд  з  прав
людини  у
механізмі
захисту  прав
засуджених

Підприємництво,
господарство  і  право.
3/2021.  С.  244-248.
URL:  http://pgp-
journal.kiev.ua/archive/2
021/3/41.pdf 

Журнал  внесений до  переліку  фахових видань
категорії  "Б"  у  галузі  юридичних  наук  (081
"Право", 293 "Міжнародне право").
Журнал  включено  до  міжнародної
наукометричної  бази  Index  Copernicus
International (Республіка Польща).
«Підприємництво,  господарство  і  право»
індексується  у  наукометричній  базі  даних
Google Scholar.

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

ПІБ Scopus Google Scholar
Кількість
цитувань

h-индекс Кількість
цитувань

Індекс Хірша
(h)

Романов М.В. 0 0 157 6
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http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/41.pdf
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https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16237675846929.pdf


10. Член редакційної колегії: 
Є  рецензентом  республіканського  міжвідомчого  наукового  збірника

«Проблеми законності»

15. Співробітництво з закордонними організаціями.

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

права в Україні):
 -  проведення  консультативних  нарад  з  питань  наукової  підтримки  з  боку
співробітників кафедри заходів, які проект NORLAU планує реалізовувати на базі
пілотного офісу в м. Харків.

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.) – 15/ 2,3 д.а.

18.3. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  студентами  у
співавторстві з викладачами (одиниць/друк.арк.) – 5/ 3,6 д.а.

Звіт затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5  від «17» листопада 2021 р.)

Доцент М.В. Романов
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