
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 

1. Лисодєд Олександр Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (0,25), декан вечірнього факультету. 

 

8.2. Участь у конференціях та інших наукових заходах: 

№ 
п/п 

Повна назва конференції Дата, країна, місто та установа 
проведення 

Міжнародні 

1. Міжнародна науково-практична 
конференція «20 років Конституції 
України: європейська правова 
традиція і український контекст – 
виміри правової реформи»  
 

19-20 травня 2016 р., 
Національна академія правових 
наук України, Координатор 
проектів ОБСЄ в Україні, 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого, Лодзинський 
університет (Польща), 
Університет Миколаса 
Ромеріса (Литва) 

2 Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА 
КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
присвяч. 50-річчю каф. кримінології 
та кримінально-виконавчого права 

9 грудня 2016 року, 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого 

Інші 
3. Круглий стіл «Правовий статус 

засуджених в Україні: реалії 
сьогодення та перспективи 
удосконалення»  
 

17 травня 2016 р.,  м. Харків, 
Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності 
ім. акад. В. В. Сташиса 

 

9. Видавнича діяльність:  

– Лисодєд О. В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів 
поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві 
України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII) / О. В. 
Лисодєд // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. 



 2

Борисов та ін. − Х. : Право, 2015. − Вип. 30. − С. 64-76 (0,7 д.а.) (у звіт за 2015 
р. не включалась, так як вийшла друком у лютому 2016 р.); 

– Лисодєд О. В. Окремі нотатки щодо законопроекту № 2490а «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» / О. В. 
Лисодєд // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Юрид. науки. – 2016. – Вип. 
1 : в 4-х т. – Т. 4. – С. 7-11 (0, 66 д.а.); 

– Лисодєд О. В. Сучасний стан прав засуджених в Україні / О. В. Лисодєд 
// Часопис Київ. ун-ту права. − 2016. − № 2. − С. 317-320 (0,54 д.а.). 

− Лисодєд О. В. Виправний центр / О. В. Лисодєд // Вісн. Асоц. кримін. 
права України : електрон. наук. видання. – 2016. – Вип. 1(6) – С. 450-452. – 
Режим доступу:http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/39_Centr.pdf 
(0,14 д.а.) 

 

Загальна кількість друкованої продукції – 4. 

 Загальний обсяг друкованої продукції – 2,04 д.а., з них: 

 – статті − 3 (1,9 д.а.); 

– енциклопедична публікація – 1 (0,14 д.а.); 

 
14.1. Нагороджений Почесною грамотою Харківської міської ради за 

високий професіоналізм, вагомий вклад у розвиток юриспруденції, 
підготовку кваліфікованих спеціалістів та з нагоди професійного свята – Дня 
юриста. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5   від «21 » листопада 2016 р.) 
    

/доц. О.В. Лисодєд/ 
 
 


