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  4.1  Форма впровадження:
Монографія – 1/ 1,4 д.а.
Статті- 3/1,83 д.а.
Тези – 4/0,78 д.а.
Енциклопедія – 1/ 0,2 д.а.

Опубліковано 4,21 друк. арк.
4.1. Монографія:

-    Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому
законодавстві,  виконанні і  відбуванні покарань: монографія /О.В. Гальцова,  А.Х.
Степанюк. – Харків: Право, 2020. – 224 с. (14,0/1,4 д.а.)

Статті:
-  Степанюк  А.  Х. Колонія  чи  в’язниця?  Погляд  на  установи  виконання

покарань  з  позицій  історичного  ревізіонізму//  Вісник  пенітенціарної  асоціації
України. 2020. № 1 (11). С.20-37 (0,65 д.а.)

-  Степанюк  А.Х.  Режим  -   це  не  «порядок  виконання  і  відбування
покарання», а програма соціальної допомоги при поводжені з ув’язненими// Вісник
пенітенціарної асоціації України. 2020. № 2 (12). С.110-125 (0,78 д.а.)

- Olena V. Galtsova, Maksym Yu. Kutiepov, Anatolii F. Stepaniuk Recommendations of
the Council of Europe as a Guide for the Development of Criminal Executive Law of Ukraine//
International Journal of Criminology and Sociology. 2020, 9 (0,4 д.а.).

Тези:
Степанюк  А.Ф. Рівні  безпеки  виправних  колоній//   Кримінальне  право  в

умовах глобалізації суспільних процесів:  традиції  та новації  :  матеріали міжнар.
наук.-практ.  круглого  столу,  м.  Харків,  15  трав. 2020 р.  /  [редкол.:  В.  Я.  Тацій
(голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків :
Право, 2020. – 786 с.    (с.355-359)(0,25 д.а.)

Степанюк  А.Ф. Рівень  безпеки  виправних  колоній  //Діджиталізація  і
безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац.
юрид.  ун-т ім.  Ярослава Мудрого ;  за ред.  А.  П. Гетьмана і  Б.  М. Головкіна.  –
Харків : Право, 2020. – 402 с. С. 334-339 (0, 27 д.а.)



Опубліковано 2019 роком, 
але вийшло друком в 2020 році і не входило у звіт за 2019 року:

Тези:
Степанюк А. Х. Нормативно-правові підстави запровадження електронного

моніторингу  засуджених. Актуальні  проблеми  протидії  злочинності :  матеріали
наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім.
акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків,
23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін.
Харків : Право, 2019. – 430 с.  С.  306-309 (0,19 д.а.)
  Степанюк  А.  Х.,  Гальцова  О.  В. Електронний  моніторинг  як  складова
громадських санкцій. Актуальні проблеми протидії  злочинності :  матеріали наук.
конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.
В.  Сташиса  НАПрН  України  за  фундаментал.  темами  у 2019 р.  (м.  Харків,  23
груд. 2019 р.)  /  редкол.:  В.  С.  Батиргареєва,  В.  І.  Борисов,  Д.  П.  Євтєєва  та  ін.
Харків : Право, 2019. – 430 с. С.  310-314 (0,14/0,07 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 3-х термінів: Будинок дитини при виправній колонії С.
48, Виправлення засудженого С. 54, Яковець Ірина Станіславівна C. 520 (обсяг 0,2
д.а.)

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів:
5.1. За  власною  ініціативою  розроблено  проект  Закону  України  «Про

внесення  змін  до  Кримінально-виконавчого  кодексу  України  щодо  приведення
положення  ст.  18  КВК  України  у  відповідність  до  Закону  України  «Про
застосування амністії  в  Україні».  Проект  Закону направлено до  Верховної  Ради
України.

Надані зауваження та пропозиції на законопроект № 4048 від 03.09.2020 р.
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  щодо  виконання  рішень
Європейського суду з прав людини»

8.  Участь у конференціях, семінарах та ін.: 
 

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні  
1 14  лютого  2020  р.  VІI  міжнародна  науково-практична  конференція

«Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті  з
законом,  крізь  призму  правових  реформ»,  м.  Київ,  у  Київському
регіональному науковому центрі НАПрН України). Конференція проведена
Науковим  центром  дослідження  проблем  кримінальної  юстиції  при
Київському  регіональному  центрі  НАПрН  України.  Співорганізаторами
заходу виступають: Громадська організація "Всеукраїнська пенітенціарна
асоціація  України",  Національна  академія  внутрішніх  справ,  Державна

доповідач



установа "Центр пробації"

2

15  травня  2020  р.  Міжнародний  науково-практичний  круглий  стіл
«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та
новації : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.
Харків

доповідач

3
25 вересня 2020 р.  ІV Харківський міжнародний юридичний форум;

панельна дискусія  «Римський статут Міжнародного кримінального суду:
проблеми імплементації до національного законодавства України»

доповідач

4

22-23  жовтня  2020  р.  Міжнародна наукова конференція:
«Реформування  кримінального  законодавства  України:  сучасність  та
майбутнє», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків

тези

5

19  листопада  2020  р.  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Діджиталізація  і  безпека:.  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого, м. Харків тези

9. Видавнича діяльність: 

9.1. Монографія:
Гальцова О.В.,  Степанюк А.Х. Принцип поваги до прав і свобод людини у

кримінально-виконавчому  законодавстві,  виконанні  і  відбуванні  покарань:
монографія /О.В. Гальцова, А.Х. Степанюк. – Харків: Право, 2020. – 224 с. (1,4 д.а.)
Рекомендована до друку вченою радою Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого (протокол № 3 від 25 жовтня 2019 р.)   

9.4. Статті:
Степанюк  А.  Х.  Колонія  чи  в’язниця?  Погляд  на  установи  виконання

покарань  з  позицій  історичного  ревізіонізму.  Вісник  пенітенціарної  асоціації
України. 2020. № 1 (11). С.20-37 ( 0,65 д.а.)

Степанюк А.Х. Режим -   це не «порядок виконання і відбування покарання»,
а  програма  соціальної  допомоги  при  поводжені  з  ув’язненими.  Вісник
пенітенціарної асоціації України. 2020. № 2 (12). С.110-125.(0,78 д.а.)

9.4.1.  за кордоном:  
Olena V.  Galtsova,  Maksym Yu.  Kutiepov, Anatolii F. Stepaniuk Recommendations of

the Council of Europe as a Guide for the Development of Criminal Executive Law of Ukraine//
International Journal of Criminology and Sociology. 2020, 9 (0,4 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 (якщо
входить)

1. Степанюк
А.Х.

Колонія чи 
в’язниця? Погляд на
установи виконання 
покарань з позицій 
історичного 
ревізіонізму

Вісник 
пенітенціарної 
асоціації 
України. 2020. 
№ 1 (11). С.20-
37.(1,3 д.а.)

Журнал внесено до бази даних цитувань
CrossRef (Нью-Йорк, США) й усім 
статтям присвоюється DOI (Digital 
Object Identifier) з префіксом 10.34015
Журнал індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних Index 



Copernicus International (Польща)

2.
Степанюк
А.Х.

Режим -   це не 
«порядок виконання
і відбування 
покарання», а 
програма соціальної
допомоги при 
поводжені з 
ув’язненими 

Вісник 
пенітенціарної 
асоціації 
України. 2020. 
№ 2 (12). С.110-
125.(1,3 д.а.)

Журнал внесено до бази даних цитувань
CrossRef (Нью-Йорк, США) й усім 
статтям присвоюється DOI (Digital 
Object Identifier) з префіксом 10.34015
Журнал індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних Index 
Copernicus International (Польща)

 

 Таблиця. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор,:

 

№ 
з/п

Автори Назва роботи
Назва видання, де 
опубліковано роботу

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 
роботи

Статті, прийняті редакцією до друку
Olena V.
Galtsova,
Maksym
Yu.
Kutiepov,
Anatolii F. Stepaniuk

Recommendations of 
the Council of Europe 
as a Guide for the 
Development of 
Criminal Executive 
Law of Ukraine

International Journal
of Criminology and 
Sociology. 2020, 9

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)

Степанюк Анатолій Фомич 253 6

10. Член редколегій:
- збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»
-  наукового журналу «Вісник пенітенціарної асоціації України».

11. Член спеціалізованих вчених рад:

-  Д  64.086.01  у  Національному  юридичному  університеті  імені  Ярослава
Мудрого,

- К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

 
13. Підготовка відгуків на автореферати:

Відгук  на  автореферат  дисертації  Мовчана Романа  Олександровича
«Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин», поданої на
здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук, за спеціальністю 12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 



17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових
наук України.
 

19. Голова координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права
відділення  кримінально-правових  наук  Національної  академії  правових  наук
України.

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

проф. А.Х. Степанюк

 


