
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЗА 2021 РІК

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

та кримінально-виконавчого права (0,5).
3. Теоретичні  і  практичні  проблеми  приведення  умов  тримання

засуджених до міжнародних стандартів поводження з ув’язненими,  1,0 д.а.
4. Теоретичні  і  практичні  проблеми  приведення  умов  тримання

засуджених до міжнародних стандартів поводження з ув’язненими, 10,5 д.а.
  4.1  Форма впровадження:

Монографії – 2/ 6,8 д.а.
Статті- 3/2,1 д.а.
Тези – 5/1,2 д.а.
Енциклопедія – 1/ 0,4 д.а.

Опубліковано 11/10,5 друк. арк.
     
 Монографії:

-  Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку.
Монографія. -  Харків: Право. 2021. 678 с. (п.7.3.  Степанюк А.Х., Яковець І.С.,
Автухов К.А. Наука кримінально-виконавчого права та її вплив на законодавство і
практику виконання покарань.   С.605-619 (авт. 0,3 д.а).

- Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства
України  та  практики  його  застосування:  монографія  /  [К.  А.  Автухов,  О.  В.
Гальцова, М. Ю. Кутєпов та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Степанюка ; [НДІ вивч. проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України]. – Харків : Право, 2021. – 512
с. (Степанюк А.Ф. Історичні витоки сучасних проблем кримінально-виконавчого
права (розділ в монографії) С.8-126 (авт. 6,5 д.а.)

Статті:
-  Степанюк А.Ф.  Радянська  тюрма  –  дітище НКВС. Вісник  пенітенціарної

асоціації України. 2021. № 1 (15). С.21-38.(1,4 д.а.). 
-  Степанюк  А.Ф.,  Гальцова  О.В.  Класифікація  і  розподіл  засуджених  до

позбавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: Б. М.
Головкін та ін. – Харків : Право, 2021. – Вип. 41.  С.73-81 (1,0/0,5 д.а.).

-  Степанюк А.Ф., Автухов К.А., Гальцова О.В., Кутєпов М.Ю., Лисодєд О.В.,
Яковець І.С.  Теоретичні  питання  удосконалення  кримінально-виконавчого
законодавства  України  та  практики  його  застосування.  Питання  боротьби  зі
злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків :
Право, 2021. Вип. 42. С.103-112. (1,2/0,2 д.а.).     

Тези:
– Степанюк А.Х. Деякі нотатки щодо книги з проєкту нового Кримінального

кодексу.   Реформування  кримінального  законодавства  України:  сучасність  та



майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.) / редкол.:
В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. ; Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава  Мудрого,  Робоча  група  з  питань  розвитку  кримінал.  права  Коміс.  з
питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія
Європейського Союзу в Україні. – Харків :  Право, 2021. – 150 с. С.107-110 (0,3
д.а.).

 -  Степанюк  А.Ф.  Поняття  та  зміст  пробації.  Встановлення  позитивних
взаємин  із  правопорушником  як  принцип  пробації  :  матеріали  наук.-практ.
онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). – Харків : Право, 2021. – 86
с. С.54-60 (0,3 д.а.).

-  Степанюк А.Ф. Руйнація особистості в місцях позбавлення волі. Проблеми
саморозвитку  особистості  в  сучасному  суспільстві:  Матеріали  ІІ  Міжнародної
науково-практичної  конференції,  26–27  березня  2021  р.  /  НЮУ  ім.  Ярослава
Мудрого. – Х.: Друкарня Мадрид, 2021. – 364 с. С.106-107 (0,1 д.а.).

- Степанюк А.Ф. Класифікація засуджених до позбавлення волі. Класифікація
як проблема  епістемології у  кримінально-правових  науках:  Матеріали наукового
семінару присвяченого 90-річчю від дня народження  проф. Л. М. Кривоченко 20
квітня 2021 р. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. С.85-90. 102 с. (0,3
д.а.).

-  Степанюк  А.Ф.  Виконання  кримінальних  покарань  чи  поводження  із
засудженими:  динамічні  і  статичні  розбіжності  між  кримінально-виконавчим
правом і міжнародними стандартами. Протидія злочинності і корупції: міжнародні
стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22
вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021 – С.261-266 (0,2 д.а.)  320 с.

Енциклопедія:
-  Степанюк А. Тюрма.  Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2

т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ;
наук. ред. О. М. Литвинов. – Харків : Факт, 2021. 870 с. - С.739-743 (0,4.д.а.)

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

5.1. Участь в законотворчій діяльності:

За  власною  ініціативою  були  розроблені 4  законопроєкти  і  направлені  на
адресу Верховної Ради України:

-  Про  внесення  змін  до  Кримінально-виконавчого  кодексу
України щодо застосування  стягнення  у  виді  переведення  до  приміщення
камерного типу (одиночної камери); 

 -  Про  внесення  змін  до  Кримінально-виконавчого  кодексу  України  щодо
виконання покарання у виді штрафу;

-   Про  узгодження Закону України “Про Державно-кримінальну виконавчу
службу України” з Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України
“Про пробацію”;



- Про внесення змін щодо приведення ст.118 КВК України у відповідність до
ст. 43 Конституції України  Конвенції Міжнародної Організації праці (№29) про
примусову чи обов’язкову працю.

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
26–27 березня 2021 р., ІІ Міжнародна науково-практична конференція,

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», м. Харків Тези

2

20  травня  2021  р.  Круглий  стіл  «Інститут  пробації  в  контексті
реформування  кримінального  законодавства  України»  (м.  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
https  ://  nlu  .  edu  .  ua  /  vidbuvsya  -  kruglyj  -  stil  -  instytut  -  probacziyi  -  v  -  konteksti  -  reformuvannya  -  
kryminalnogo  -  zakonodavstva  -  ukrayiny  /  

Особиста
участь

3
21  вересня  2021  р.  Науковий  захід  в  рамках  V  Харківського

міжнародного  юридичного  форуму.   «Проєкт  Кримінального  кодексу
України у вимірі верховенства права», м. Харків

Тези

4
22 вересня 2021 р. Міжнародна конференція  «Протидія злочинності і

корупції:  міжнародні  стандарти  та  досвід  України»  в  рамках  V
Харківського міжнародного юридичного форуму. м. Харків

Тези

5

22–23  жовтня  2020  р.  Міжнародна  наукова  конференція
«Реформування  кримінального  законодавства  України:  сучасність  та
майбутнє». Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань
розвитку  кримінал.  права  Коміс.  з  питань прав.  реформи,  Громад.  орг.
«Всеукр.  асоц.  кримін.  права»,  Консульт.  місія  Європейського Союзу  в
Україні,  м. Харків

Тези

Інші конференції, семінари, «круглі столи»

6
20  квітня  2021  р.  Науковий  семінар  присвячений  90-річчю від  дня

народження  проф.  Л. М.  Кривоченко  Класифікація  як  проблема
епістемології у кримінально-правових науках, м. Харків

Доповідь,
Тези

9. Видавнича діяльність: 

9.1. Монографії:
-  Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку.

Монографія. -  Харків: Право. 2021. 678 с. (п.7.3.  Степанюк А.Х., Яковець І.С.,
Автухов К.А. Наука кримінально-виконавчого права та її вплив на законодавство і
практику виконання покарань.   С.605-619 (авт. 0,3 д.а).

- Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства
України  та  практики  його  застосування:  монографія  /  [К.  А.  Автухов,  О.  В.
Гальцова, М. Ю. Кутєпов та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Степанюка ; [НДІ вивч. проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України]. – Харків : Право, 2021. – 488
с. (Степанюк А.Ф. Історичні витоки сучасних проблем кримінально-виконавчого
права (розділ в монографії) С.8-126 (авт. 6,5 д.а.)

9.4. Статті:
-  Степанюк А.Ф.  Радянська  тюрма  –  дітище НКВС. Вісник  пенітенціарної

асоціації України. 2021. № 1 (15). С.21-38.(1,4 д.а.). 



-  Степанюк  А.Ф.,  Гальцова  О.В.  Класифікація  і  розподіл  засуджених  до
позбавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: Б. М.
Головкін та ін. – Харків : Право, 2021. – Вип. 41.  С.73-81 (1,0/0,5 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.Ф.

Радянська тюрма – 
дітище НКВС

Вісник
пенітенціарної
асоціації  України.
2021. № 1 (15). С.21-
38.(1,4 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.Ф.,
Гальцова
О.В.

Класифікація  і
розподіл
засуджених  до
позбавлення волі

Питання боротьби зі
злочинністю  :  зб.
наук.  пр.  /  редкол.:
Б. М. Головкін та ін.
–  Харків  :  Право,
2021.  –  Вип.  41.
С.73-81 (1,0/0,5 д.а.)

Розміщення збірника в наукометричних 
базах, репозитаріях та пошукових 
системах:
ISSUES OF CRIME PREVENTION | ICI 
Journals Master List (indexcopernicus.com)
Збірник  індексується в  Google  Scholar,
міжнародних  реферативних  базах  даних
«EBSCO Publisher», «Information»

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)

Степанюк А.Х. 0 0 324 9

10. Член редколегій:
Заступник  голови  редакційної  колегії  журналу  «Вісник  пенітенціарної

асоціації України».
Член редколегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

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.

14.1.  Нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

На  Щорічному  Конкурсі  імені  Святого  Володимира  на  краще  науково-
правниче видання, який проводиться Євразійською асоціацією правничих шкіл та
правників  спільно  з  Хмельницьким  університетом  управління  та  права  імені



Леоніда  Юзькова Степанюк  А.Х.  отримав  диплом  за  ІІІ  місце  у  номінації
«Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний
процес  та  криміналістика»  за  монографію «Принцип  поваги  до  прав  та  свобод
людини  у  кримінально-виконавчому  законодавстві,  виконанні  і  відбуванні
покарань»  https://nlu.edu.ua/naukovczi-universytetu-staly-peremozhczyamy-konkursu-imeni-svyatogo-
volodymyra-na-krashhe-naukovo-pravnyche-vydannya/

19. Інша інформація щодо наукової діяльності:
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 № 5  від «17» листопада  2021 р.)

проф. А.Х. Степанюк

 


