
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК

1. Лисодєд Олександр Володимирович.
2.  Кандидат  юридичних  наук,  доцент,  декан  вечірнього  факультету,  доцент

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (0,25 ст.).
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4.1. Форма впровадження фактично виконаної  науково-дослідницької роботи: 
Статті включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 2/ 2,2 д.а.
Стаття - 1/0,96 д.а.
Тези – 8/1,87 д.а.
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Енциклопедія – 1/ 1,63 д.а.

Опубліковано 13/8,76 друк.арк.

8.2. Участь у конференціях та інших наукових заходах:
№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. Четвертий  Харківський  міжнародний  юридичний  форум  (23-25

вересня 2020 р.,  м. Харків,  Національний юридичний університет
імені  Ярослава  Мудрого,  Національна  академія  правових  наук
України)

тези

2. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Діджиталізація  і
безпека»  (19  листопада  2020  р.,  м.  Харків,  Національний
юридичний  університет  імені  Ярослава  Мудрого,  Національна
академія правових наук України)

тези

Всеукраїнські
1. III Всеукраїнська  науково-практична  інтернет-конференція

«Актуальні  проблеми формування  громадянського  суспільства  та
становлення  правової  держави»  (21  травня  2020  р.,  м.  Черкаси,
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

тези

2. ХХ  Всеукраїнська  наукова  конференція  з  кримінології  для
студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених  «Злочинці  і  жертви
злочинів»  (16  листопада  2020  р.,  м.  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого)

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»

1. Міжвузівський науково-практичний круглий стіл «Кримінологічна
теорія  і  практика:  досвід,  проблеми  сьогодення  та  шляхи  їх
вирішення»  (28  травня  2020  р.,  м.  Київ,  Національна  академія
внутрішніх справ)

тези

2. ХХІV науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної
юриспруденції»  (30  травня  2020  р.,  м.  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого)

тези



9. Видавнича діяльність: 
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. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. –
2019. – 544 с. (43,9 д.а./1,63 д.а.) (не увійшла до звіту за 2019 р.)

Терміни: 
– Виправний центр / О. В. Лисодєд. – С. 56-58 (0,17 д.а.); 
– Законні інтереси засуджених / О. В. Лисодєд. – C. 149-151 (0,1 д.а.); 
– Кореспонденція засуджених / О. В. Лисодєд. – С. 224-227 (0,22 д.а.); 
– Короткочасні виїзди засуджених / О. В. Лисодєд. – С. 227-229 (0,22 д.а.); 
– Кримінально-виконавче законодавство / О. В. Лисодєд. – С. 234-236 (0,2 д.а.); 
– Насиченість злочинністю / О. В. Лисодєд. – С. 305-306 (0,05 д.а.); 
– Національний превентивний механізм / О. В. Лисодєд. – С. 308-310 (0,14 д.а.); 
– Обов’язки засуджених / О. В. Лисодєд. – С. 315-316 (0,13 д.а.); 
– Права засуджених / О. В. Лисодєд. – С. 357-361 (0,22 д.а.); 
– Правовий статус засуджених / О. В. Лисодєд. – С. 362-364 (0,18 д.а.).

Підручник:
Кримінологія : підручник [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.] ; за

заг. ред. Б. М. Головкіна . – Харків : Право, 2020. – 384 с. Розд. 3 (3.1, 3.2, 3.3 - у спів-
авт. з Головкіним Б.М.), розділ 6 (6.6, 6.7), розд. 22 (22.1 – у співавт. з Остапко К.С.,
22.2, 22.3) (24,0/2,1 д.а.).

Статті
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:

– Shevchuk O., Mokhonchuk S., Lysodyed O.,  Mamonova V. Оn some features of the
implementation of the right to inclusive educations of human with disabilities in Ukraine (О
некоторых  особенностях  реализации  права  на  инклюзивное  образование  людей  с
инвалидностью  в  Украине).  Humanities &  Social Sciences Reviews (Обзоры
гуманитарных и социальных наук, Индия). 2020. Vol. 8, No. 2e. Р. 102-108. doi: https  ://  
doi  .  org  /10.18510/  hssr  .2020.82  e  11   (Проіндексовано в Scopus 03.07.2020 р.) (1,0 д.а.)
– Shevchuk O., Lysodyed O., Borysenko I., Bululukov O., Babaieva O. Legal support

of the patient's right to innovation in health (Правовое обеспечение права пациента на
инновации в области здравоохранения).  European Journal  of  Sustainable  Develop-
ment (Европейский журнал устойчивого развития,  Италия).  2020. Vol. 9 (4).  Р.
337-350. doi:  https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p337 (Проіндексовано: в  Scopus –
21.10.2020 р., в Web of Science – 22.10.2020 р.) (1, 2 д.а)

У фаховому виданні:
–  Лисодєд  О.  В.  Служба  пробації  Латвії:  правові  засади  діяльності  /  О.  В.

Лисодєд // Часопис Київського університету права. – 2020. – № 3 (0,96 д.а.).

Тези
– Лисодєд О. В. Щодо кримінологічної характеристики злочинів, учинених з не-

обережності [Електронний ресурс] / О. В. Лисодєд // Сучасні кримінологічні дослі-
дження : методи, напрями, перспективи : збірник тез міжнарод. наук.-практ. столу
(Київ,  14  лист.  2019  р.).  –  К.  :  ДНДІ  МВС  України,  2019.  –  С.  88-91.  –  Режим
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https://doi.org/10.18510/hssr.2020.82e11
https://doi.org/10.18510/hssr.2020.82e11
https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p337
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219246220
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219242200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219243826
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217253601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205370746


доступу  :  http://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/Materialy_kruglogo_stolu_2019_11_14.pdf
(0,28 д.а.) (не увійшли у звіт за 2019 р.);

– Лисодєд О.В. Щодо суб’єктів, що беруть участь у здійсненні заходів запобіга-
ння і протидії корупції / О. В. Лисодєд, Б. М. Головкін //Актуальні проблеми протидії
злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. про-
блем 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. – С. 227-229 (0,12/0,06 д.а.) (не увійшли у звіт за
2019 р.);

–  Лисодєд  О.  В. Віктимологічна  характеристика  злочинців  і  жертв  злочинів,
учинених  з  необережності  /  О.  В.  Лисодєд  //  Актуальні  проблеми  формування
громадянського суспільства  та становлення правової  держави :  зб.  матеріалів  ІІІ-ї
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р. / ред. кол. : Г. А. Воло-
шкевич (відп. ред.) та ін. – Черкаси : видавець Вовчок О. Ю., 2020. – С. 151-155 (0,24
д.а.); 

– Лисодєд О. В. Співвідношення понять «особа злочинця» та «особистість зло-
чинця» / Б. М. Головкін, О. В. Лисодєд // Кримінологічна теорія і практика : досвід,
проблеми  сьогодення  та  шляхи  їх  вирішення  :  матеріали  міжвузів.  наук.-практ.
круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) / у 2 ч. [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв,
С. С. Чернявський та ін.].  –  Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020.  –  Ч. 1.  – С. 34-39
(0,34/0,17 д.а.);

– Лисодєд О. В.  Сучасне шахрайство в Україні /  О.  В. Лисодєд //  Матеріали
ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції»,
м. Харків, 30 травня. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 306-308 (0,24 д.а.);

– Лисодєд О. В. Покарання та громадські санції за законодавством Латвії / О. В.
Лисодєд // Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи : матеріали панельної
дискусії IV Харків. міжнар. форуму, м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол. : В. Я.
Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін. – Харків: Право, 2010. – С. 136-
143 (0,34 д.а.)

– Лисодєд О. В. Наглядові функції служби пробації Латвії / О. В. Лисодєд // Ді-
джиталізація і безпека суспільства : 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. – С. 222-227 (0.28 д.а.);

–  Лисодєд  О.  В.  Злочинці  і  жертви  необережних  злочинів  [Електронний
ресурс] / О. В. Лисодєд //  Злочинці і жертви злочинів : матеріали ХХ Всеукр. наук.
конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 16 лист.
2020 р. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; за ред. проф. А. П. Гетьмана і
проф. Б. М. Головкіна. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 5-10.  – Режим доступу : http://
criminology.nlu.edu.ua/news/hh-vseukra%d1%97nska-naukova-konferencziya-z-
kriminologi%d1%97-dlya-studentiv-aspirantiv-ta-molodih-vchenih-zlochinczi-i-zhertvi-
zlochiniv/ (0,26 д.а.).

9.4.2. Перелік публікацій з зазначенням вихідних даних, у наукометричних
базах даних Scopus та Web of Science.

№
п/
п

Прізвище,
ініціали

Назва статті Журналу, в якому вона
опублікована

Рік
видання, 

номер

Обсяг
(сто-
рінки)

1 2 3 4 5 6

Scopus
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1. Shevchuk O.,
Mokhonchuk
S., Lysodyed

O.,
Mamonova

V. 

Оn some features of the 
implementation of the right 
to inclusive educations of 
human with disabilities in 
Ukraine (Про деякі 
особливості реалізації 
права на інклюзивну 
освіту людей з 
обмеженими 
можливостями в Україні)

Humanities & Social 
Sciences Reviews 
(Огляди гуманітар-
них та соціальних 
наук); Індія; doi: 
https://doi.org/
10.18510/
hssr.2020.82e11; 
проіндексовано в 
Scopus 03.07.2020 р.

2020, 
vol. 8, 
No. 2e, 
р. 102-
108
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2. Shevchuk O.,
Lysodyed O.,
Borysenko I.,

Bululukov
O., Babaieva

O.

Legal support of the
patient's right to innovation
in health (Правове
забезпечення  права
пацієнта  на  інновації  у
галузі охорони здоров’я)

European Journal of
Sustainable
Development (Євро-
пейський  журнал
сталого  розвитку);
Італія;  doi:  https://doi.
org/  10.14207/ejsd.
2020.v9n4p337;
проіндексовано  в
Scopus 21.10.2020 р.

2020,
Vol. 9
(4), р.

337-350
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9.4.3. Публікації,  з  зазначенням вихідних даних,  у інших наукометричних базах
даних:

№
п/п

Прізвище,
ім’я, по

батькові

Назва статті
мовою оригіналу

Країна,
назва журналу,

вихідні дані

Наукометрична база даних 

1 2 3 4 5
1. Лисодєд

О. В.
Служба  пробації
Латвії:  правові
засади діяльності

Часопис 
Київського 
університету права.
– 2020. – № 3 (0,96 
д.а.)

Часопис  індексується у
міжнародних  наукометричних
базах  «Index  Copernicus
International»  (Польща)  та
«HeinOnline» (США) 

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Лисодєд Олександр Володимирович 119 5

9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції (одиниць/друк. арк.): 

Всього
друк.
про-

дукції

Моно-
графії

Наукові
статті в
наук.

журн. та
наук. зб.

Тези доп.
та

повідомл.
на конф.

Підруч. та
навч. посіб.

з грифом
МОН 

Підруч. та
навч.

посіб. без
грифа
МОН

Зб.
норма-
тивної

літерату
ри

Енцикло-
педія

Заг.
кільк.
друк.
арк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 – 3/1,46 8/1,87 – 1/2,1 – 1/1,63 7,06 

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (протокол № 6 від 08 грудня 2020 р.).
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________________________       /доц. О.В. Лисодєд/
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