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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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ЗА 2019 РІК

1. Степанюк Анатолій Хомич.
2. Доктор  юридичних  наук,  професор  кафедри  кримінології  та

кримінально-виконавчого права.
3. Удосконалення практики застосування покарань,  2,0 друк. арк.
4. Проаналізовано теоретичні засади і практику застосування покарань в

Україні.
  Опубліковано 6,83 друк. арк.

4.1  Форма впровадження:

   Статті:  
- Степанюк А.Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ виконання

покарань  закритого  типу.  Вісник  пенітенціарної  асоціації  України.  2018.  №  2  (4).
С.148-159.  (0,75 друк. арк.)

-  Степанюк  А.Ф. Право  на  особистий  простір  у  кримінально-виконавчих
установах. Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 37. Харків: Право, 2019. С.73-91.
(0,75 друк. арк.)

- Степанюк А.Ф. До питання про реформи у сфері виконання покарань. Право
України. 2019. № 7. С.53-65.  (0,75 друк. арк.).

Тези:

-  Степанюк А.Ф.  Залучення засуджених до позбавлення волі до обов’язкової
праці в історичному розрізі.  Матеріали наукової конференції за результатами роботи
фахівців  НДІ  ВПЗ  імені  академіка  В.В.  Сташиса  НАПрН  України  за
фундаментальними  темами  у 2018 р. (м.  Харків,  26  берез. 2019 р.).  редкол.  :  В.С.
Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків. Право, 2019. С. 58 – 61.  (0,25
д.а.).

-  Степанюк  А.Ф. Законність  як  принцип  нормотворчості  та  діяльність
центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері
виконання кримінальних покарань і пробації. Інститут пробації в Україні: сучасний
стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу (16 квітня 2019
року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 156-159. (0,25 д.а.).

- Степанюк А.Ф. Від режиму виконання покарання до режиму поводження з
ув’язненими.  Адаптація  правової  системи України до права  Європейського Союзу:
теоретичні  та  практичні  аспекти:  Матеріали  IV Всеукраїнської  за  міжнародною
участю науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. – Полтава :
Россава, 2019. – Ч.1. – с. 68-70. (0,25 д.а.).

Підручник:
-  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. (18,5/2,83 д.а)



Навчальний посібник:
Степанюк  А.Ф.,  Журавська   З.В.  Персонал  органів  та  установ  виконання

покарань  України  як  об’єкт  запобігання  корупційним  та  іншим  злочинам  у  сфері
виконання покарань// Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання
покарань:  кримінологічна характеристика та запобігання: навч. посібник /за заг. ред.
д.ю.н., проф. О.Г. Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. С.52-90.  (2,0/1,0 друк.
арк.).

4.3.  Усі  публікації  виконані  в  рамках  цільової  комплексної  програми
«Теоретичні  і  прикладні  проблеми запобігання  злочинності  та  реформування
Державної кримінально-виконавчої служби в Україні», оскільки зроблені у них
висновки  і  рекомендації  спрямовані  на  удосконалення  діяльності  органів  і
установ  виконання  покарань  і  в  цілому  Державної  кримінально-виконавчої
служби України

4.4.  Виконаній  робота  притаманна  наукова  новизна,  оригінальність  і
самостійність
          5. Участь у законотворчій діяльності:

5.1. Участь у розробці законопроектів: 
   

 1.  «Про внесення  змін до КВК України щодо надання  засудженим до
позбавлення волі щорічних відпусток»  з аргументованою пропозицією внести
зміни у Кримінально-виконавчий кодекс. Даний законопроект направлений  у
Верховну Раду України (у спіавт. з Гальцовою О.В. ).
    2.  Проект  Закону  «Про  внесення  змін  до  Кримінального Кодексу
України»,  «Кримінально-виконавчого  кодексу  України»  та  «Про  пробацію»
щодо кримінального покарання у виді обмеження волі» (у спіавт. з  Гальцовою
О.В. ).

6. Зв’язок з практикою:
6.1.3   Прочитана  лекція  для  прокурорів  Харківської  області  на  тему

«Реформа Державної кримінально-виконавчої служби».
8. Участь у конференціях:
26 березня 2019 р. наукова конференція за результатами роботи фахівців

НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними
темами  у 2018 р., м.  Харків,  Науково-дослідний  інститут  вивчення  проблем
злочинності імені академіка В.В. Сташиса (тези).

16  квітня  2019  р.   міжнародний  круглий  стіл,  м.  Київ,  Національна
академія прокуратури України. (тези).

23  жовтня  2019  р.  ІУ  Всеукраїнська  за  міжнародною  участю  науково-
практична конференція, Полтава, Полтавський юридичний інститут (тези).

9. Видавнича діяльність

Підручник:



-  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. (18,5/2,83 д.а)

Навчальний посібник:
Степанюк А.Ф.,  Журавська  З.В.  Персонал органів  та  установ  виконання  покарань

України як об’єкт запобігання корупційним та іншим злочинам у сфері виконання покарань.
Корупційні  та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань:  кримінологічна
характеристика та запобігання:  навч. посібник /за заг.  ред. д.ю.н.,  проф. О.Г. Колба. – К.:
Видавничий дім «Кондор», 2019. С.52-90.  (2,0/1,0 друк. арк.).

 Статті:
Степанюк А.Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ виконання покарань

закритого типу. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2018. № 2 (4). С.148-159.  (0,75 друк.
арк.)

Степанюк  А.Ф. Право  на  особистий  простір  у  кримінально-виконавчих  установах.
Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 37. Харків: Право, 2019. С.73-91.  (0,75 друк. арк.)

Степанюк А.Ф. До питання про реформи у сфері виконання покарань. Право України.
2019. № 7. С.53-65.  (0,75 друк. арк.).

Тези:

Степанюк А.Ф.  Залучення засуджених до позбавлення волі до обов’язкової  праці  в
історичному розрізі.  Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ
ВПЗ  імені  академіка  В.В.  Сташиса  НАПрН  України  за  фундаментальними  темами
у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол. : В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва
та ін. Харків. Право, 2019. С. 58 – 61.  (0,25 д.а.).

Степанюк А.Ф. Законність  як  принцип  нормотворчості  та  діяльність  центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних
покарань  і  пробації.  Інститут  пробації  в  Україні:  сучасний  стан  і  перспективи  розвитку:
матеріали міжнародного круглого столу (16 квітня 2019 року). – Київ: Національна академія
прокуратури України, 2019. С. 156-159. (0,25 д.а.).

Степанюк  А.Ф. Від  режиму  виконання  покарання  до  режиму  поводження  з
ув’язненими.  Адаптація  правової  системи  України  до  права  Європейського  Союзу:
теоретичні  та  практичні  аспекти:  Матеріали  IV Всеукраїнської  за  міжнародною  участю
науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. – Полтава : Россава, 2019.
– Ч.1. – с. 68-70. (0,25 д.а.).
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10.  Член  редколегії  збірника  наукових  праць  «Питання  боротьби  зі
злочинністю» та наукового журналу Вісник пенітенціарної асоціації України»



11.  Член  спеціалізованої  вченої  ради  Д  64.086.01  у  Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

12. Був офіційним опонентом по дисертації Кернякевич-Танасійчук Ю.В.
«Кримінально-виконавча  політика  України»,  поданої  на  здобуття  наукового
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право
та кримінологія;  кримінально-виконавче право.

19.  Член Робочої  групи з  питань удосконалення  законодавства  у  сфері
застосування кримінальних покарань, не пов’язаних з  позбавленням волі при
Міністерстві юстиції України.

Додаток №1

№
з/п

Назва виду роботи Години

3

Статті
 Степанюк А.Ф.  Історичний досвід  становлення  в  Україні  установ

виконання покарань закритого типу. Вісник пенітенціарної асоціації України.
2018. № 2 (4). С.148-159.  (0,75 друк. арк.)

Степанюк  А.Ф. Право  на  особистий  простір  у  кримінально-
виконавчих установах.  Питання боротьби зі  злочинністю.  Вип. 37.  Харків:
Право, 2019. С.73-91.  (0,75 друк. арк.)

Степанюк А.Ф. До питання про реформи у сфері виконання покарань.
Право України. 2019. № 7. С.53-65.  (0,75 друк. арк.)

225
годин  за

2,25
друк.арк.

7

Публікація  підручника  (навчального  посібника),  рекомендованого  до  видання
кафедрою університету:
    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. (18,5/2,83 д.а)

141

9

     Наукове редагування підручника (навчального посібника), рекомендованого до
видання кафедрою університету:
     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 д.а)

277

15 Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без
виступу на відповідному заході, що проходив в Україні:

Степанюк  А.Ф.  Залучення  засуджених  до  позбавлення  волі  до
обов’язкової праці в історичному розрізі.  Матеріали наукової конференції за
результатами  роботи  фахівців  НДІ  ВПЗ  імені  академіка  В.В.  Сташиса
НАПрН  України  за  фундаментальними  темами  у 2018 р. (м.  Харків,  26
берез. 2019 р.). редкол. : В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін.
Харків. Право, 2019. С. 58 – 61.  (0,25 д.а.).

Степанюк А.Ф. Законність як принцип нормотворчості та діяльність
центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у
сфері  виконання  кримінальних  покарань  і  пробації.  Інститут  пробації  в
Україні:  сучасний  стан  і  перспективи  розвитку:  матеріали  міжнародного
круглого  столу  (16  квітня  2019  року).  –  Київ:  Національна  академія
прокуратури України, 2019. С. 156-159. (0,25 д.а.).

60 



Степанюк  А.Ф. Від  режиму  виконання  покарання  до  режиму
поводження  з  ув’язненими.  Адаптація  правової  системи України до права
Європейського  Союзу:  теоретичні  та  практичні  аспекти:  Матеріали  IV
Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (23-
24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. – Полтава : Россава, 2019. – Ч.1. – с. 68-70.
(0,25 д.а.)

16

Рецензування   дисертації Кернякевич-Танасійчук  Ю.В.  «Кримінально-
виконавча  політика  України»,  поданої  на  здобуття  наукового  ступеня
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08  (17,0 д.а.) і 5  наукових
статей  (2 д.а.) 

70 

17

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:
2. Наукових статей:
 5-ти студентів Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 150 

21

Участь у розробці законопроектів: 
    1. «Про внесення змін до КВК України щодо надання засудженим до 
позбавлення волі щорічних відпусток»  з аргументованою пропозицією 
внести зміни у Кримінально-виконавчий кодекс. Даний законопроект 
направлений  у Верховну Раду України.
    2. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України»,
«Кримінально-виконавчого  кодексу  України»  та  «Про  пробацію»  щодо
кримінального покарання у виді обмеження волі».

200 

                                                     Всього: 1073 

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

проф. А.Х. Степанюк


