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3. Річна науково-дослідна робота 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. 
 
 
 
 
 
 
 

– міжнародна науково-практична конференція 
«Кримінально-правове регулювання та забезпечення 
його ефективності» (18-19 жовтня 2018 р., м. Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем 
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, ГО 
«Всеукраїнська асоціація кримінального права) 

 
тези 
 
 
 
 

 

9. Видавнича діяльність:  

Статті: 
– у фахових наукових виданнях України: 
– Лисодєд О. В. Про наукову діяльність кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права [Електронний ресурс] / Б. М. Головкін, О. В. 
Лисодєд // Вісн. Асоц. кримін. права України : електрон. наук. видання. – 
2018. – Вип. 1(10) – С. 232-245. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/07/20_Golovkin.pdf (0,7/0,35 д.а.); 

  
– у інших виданнях України: 
– Лисодєд О. Забезпечення прав засуджених до позбавлення волі : 

останні новели Кримінально-виконавчого кодексу України / О. Лисодєд // 
Захист прав людини в парадигмі верховенства права : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2017 р. – К. : ВЦ Акад. адвокатури 
України «АРress», 2017. – С. 335-341 (0,33 д.а.) – стаття не увійшла до звіту за 
2017 р. у зв’язку з тим, що матеріали конференції вийшли друком у 2018 р.; 

 
Тези:  
– Лисодєд О. В. Про практику нормативного забезпечення процесу 

виконання та відбування кримінальних покарань / О. В. Лисодєд // 



 2

Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : 
матеріали міжнар.  наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. / редкол. 
: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : 
Право, 2018. – С. 484-488 (0,25 д.а.). 

 
9.5. Кількість цитувань, що входять до науковометричних баз даних: 
– індекс Хірша (h) – 4. 
 
9.6. Загальна кількість друкованої продукції – 3. 

 Загальний обсяг друкованої продукції – 0,93 д.а., з них: 
– статті − 2 (0,68 д.а.); 
– тези – 1 (0,25 д.а.). 
 
13.1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук Остапко Ксенії Сергіївни «Правова регламентація 
виконання покарання у виді позбавлення волі у виправних колоніях 
мінімального рівня безпеки» (21 листопада 2018 р., спеціалізована вчена рада 
Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого) – науковий керівник доц. Лисодєд О.В. 

 
13.2. Наукове керівництво аспірантом   першого року навчання Бурдою 

Олександром Миколайовичем (тема дисертації «Запобігання крадіжкам у 
мережі роздрібної торгівлі», 10% виконання). 

 
14.1. Нагороджений: 
– почесною грамотою Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну працю в університеті (червень  
2018 р.);  

– почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки 
освіти і науки України за високий професіоналізм, відданість справі, 
ефективність у досягненні завдань організації, значний особистий внесок у 
вирішення питань соціально-економічного захисту членів профспілки 
(червень 2018 р.);  

– почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів 
України за активне сприяння діяльності Союзу та сумлінне виконання своїх 
професійних обов’язків (червень 2018 р.). 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (протокол № 4 від 16 листопада 2018 р.). 
 

доц. О.В. Лисодєд 
 


