
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 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. 

3. Не планувалась. 
  

8.2. Участь у конференціях та інших наукових заходах: 
 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

– міжнародна науково-практична конференція «Захист прав 
людини в парадигмі верховенства права» (17-18 травня 2017 р., м. 
Київ, Академія адвокатури України); 
– Перший Харківський юридичний форум (3-6 жовтня 2017 р., м. 
Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, Національна академія правових наук України); 
– міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-
правове забезпечення сталого розвитку України в умовах 
глобалізації» (12-13 жовтня 2017 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-
дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. 
Сташиса) 

тези 
 
 
учасник 
 
 
тези 

Інші конференції, семінари, «круглі столи» 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

– міжвузівська науково-практична конференція «Кримінологічна 
теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 
вирішення» (24 березня 2017 р., м. Київ, Національна академія 
внутрішніх справ, Координаційне бюро з проблем кримінології 
НАПрН України); 
– круглий стіл «Актуальні питання кримінально-виконавчого 
законодавства та практики» (30 березня 2017 р., м. Київ, Інститут 
кримінально-виконавчої служби); 
– навчально-методичний семінар «Організація та здійснення 
нагляду за додержанням законодавства щодо забезпечення 
конституційних прав затриманих, узятих під варту та засуджених 
осіб, порядку та умов їх тримання, надання медичної допомоги, 
застосування до громадян заходів адміністративного примусу» (26 
квітня 2017 р., м. Харків, прокуратура Харківської області). 
 

тези 
 
 
 
 
тези 
 
 
 
 
доповідач 
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9. Видавнича діяльність:  

Статті: 
– у фахових наукових виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз: 
– Лисодєд О. В. Новий закон уніс нові корективи у правовий статус 

засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII) / 
О. В. Лисодєд // Право і суспільство. – 2017. – № 1 : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 229-
235 (0,63 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

– Лисодєд О. В. Про нормотворчість у сфері забезпечення прав 
засуджених в Україні / О. В. Лисодєд // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія 
Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 209-212 (0,5 д.а.) – журнал включено до 
наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 

  
– у інших фахових виданнях України: 
– Лисодєд О. В. Правовий статус засуджених в Україні: реалії 

сьогодення та перспективи удосконалення [Електронний ресурс] / О. В. 
Лисодєд // Вісн. Асоц. кримін. права України : електрон. наук. видання. – 
2016. – Вип. 2(7) – С. 270-279. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/12/20_Lysodyed.pdf (0,48 д.а.) – стаття не увійшла до 
звіту за 2016 р. у зв’язку з тим, що випуск вийшов 27 грудня 2016 р.; 

 
Тези:  
– Лисодєд О. В. Недоліки нормотворчості у кримінально-виконавчому 

законодавстві / О. В. Лисодєд // Кримінологічна теорія і практика : досвід, 
проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. 
конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, 
С. С. Чернявський та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 189-
192 (0,2 д.а.); 

– Лисодєд О. В. Щодо останніх змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України / О. В. Лисодєд // Актуальні питання кримінально-
виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 
30 березня 2017 р.) / від. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 
2017. – С. 81-84 (0,24 д.а.); 

– Лисодєд О. В. Удосконалення правового статусу засуджених до 
позбавлення волі : новели Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII / 
О. В. Лисодєд // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 
України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 
жовт. 2017 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Х. : Право, 2017. – С. 495-499 (0,24 д.а.) 

– Лисодєд О. В. Окремі питання оптимізації навчального процесу на 
вечірньому факультеті університету // Методика, дидактика та освітні 
практики. Частина 1: тези доповідей та повідомлень учасників ХІ 
конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
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університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017.- 182 с.-  С. 88-91 (0,2 д.а.) 

 
Енциклопедичні публікації: 
– Лисодєд О. В. Необережна злочинність [Електронний ресурс] / О. В. 

Лисодєд // Вісн. Асоц. кримін. права України : електрон. наук. видання. – 
2016. – Вип. 2(7) – С. 355-357. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/12/39_Lisoded.pdf (0,15 д.а.) – не увійшла до звіту за 
2016 р. у зв’язку з тим, що випуск вийшов 27 грудня 2016 р. 

 
Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. 

Валуйська та ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 
2017-  с. 308 - розд. 8 (8.2), розділ 9 (17,9/1,13 д.а.)   
 

Загальна кількість друкованої продукції – 9. 

 Загальний обсяг друкованої продукції – 3,77 д.а., з них: 

– статті − 3 (1,61 д.а.); 

– тези – 4 (0,88 д.а.); 

–   енциклопедична публікація – 1 (0,15 д.а.); 

– навчальний посібник – 1 (1,13 д.а.) 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5 від « 29 » листопада 2017 р.) 
 

________________________       /доц. О.В. Лисодєд/ 
 
 
 
 


