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

(ставка  –  по  29.10.2021  р.),  доцент  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (0,25 ставки – по 29.10.2021 р., повна ставка – з 01.11.2021
р.).

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.
Тема річної науково-дослідної роботи не планувалась.
4.1.  Форма  впровадження  фактично  виконаної  науково-дослідницької

роботи: 
монографія – 1/3,34 д.а.;
статті  у  виданнях,  які  включені  до  міжнародної  наукометричної  бази

SCOPUS і Web of Science – 2/2,5 д.а.;
статті – 6 /3,61 д.а.;
тези – 8/2,01 д.а.

Опубліковано 17/11,46 д.а.

Монографія
– Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства

України та практики його застосування: монографія / К. А. Автухов, О. В. Гальцова,
М. Ю. Кутєпов,  О.В. Лисодєд  та ін.; за заг. ред. А.  Х. Степанюка. Харків: Право,
2021. 488 с. (3,34 д.а.)

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
і   Web of Science  :  

–  Holovkin  B.  M.,  Tavolzhanskyi  O.  V.,  Lysodyed  O.  V.  Corruption  as  a
cybersecurity threat in conditions of the new world’s order. Linguistics and Culture Review.
2021, 5(S3). Р. 499–512. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538     (1 д.а.);

– Shevchuk O., Bululukov O., Lysodyed O., Mamonova V,. Matat Y. Нuman right
to  virtual  reality  in  the  healthcare:  legal  issues  and  enforcement  problems.  Juridical
Tribune.  2021.  Vol.  11  (Special  Issue).  P.  302–315  (1,5  д.а.).  (Scopus)  https://
www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118926798&origin=resultslist

Статті:
– Лисодєд О. В. Обмеження волі, арешт та пенітенціарний пробаційний арешт.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.
2021. № 49. С. 140–144 (0,7 д.а.). doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.30;

– Лисодєд О. В., Остапко К. С. Органи та установи виконання покарання у виді
позбавлення волі в Україні (1917–2004 роки). Форум права. 2021. № 2. С. 31–45 (1,63
д.а./0,81 д.а.). doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273;

–  Лисодєд  О.  В.  Покарання,  пробація,  громадські  санкції:  досвід  Латвії  та
реалії України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 218–224 (1,3
д.а.). doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/52;

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/52
http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273
https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.30
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


– Lysodyed O., еt. al.  Legal support of the patient's right to innovation in health.
Administrative law: concepts, human rights, innovations: a selection of scientific papers in
English indexed by Scopus and Web of Science and other scientometric databases /  O.
Shevchuk. Kharkiv: Pravo, 2021. Р. 21–39 (1,5 д.а./0,3 д.а.);

–  Lysodyed  O., еt.  al. Оn some  features  of  the  implementation  of  the  right  to
inclusive educations of human with disabilities in Ukraine.  Administrative law:  concepts,
human rights,  innovations:  a selection of scientific papers in English indexed by Scopus
and Web of Science and other scientometric databases /  O.  Shevchuk.  Kharkiv:  Pravo,
2021. Р. 266–280 (1,2 д.а./0,3 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:
– Лисодєд О. В. Державна служба пробації Латвії: головні функції. Встановле-

ння  позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації: матеріали наук.-
практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). Харків: Право, 2021. С.
33–39  (0,4  д.а.)  https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18714/1/Lisoded_33-
39.pdf;

– Лисодєд О. В. Щодо запровадження пенітенціарного пробаційного арешту.
Проєкт  Кримінального кодексу України у фокусі академічної думки:  матеріали ве-
бінару  (м.  Харків,  21  січ.  2021  р.)  /  редкол.:  Ю.  В.  Баулін  (голов.  ред.),  Ю.  А.
Пономаренко,  І.  А.  Вишневська.  Харків:  Право,  2021.  С.  38–40  (0,26  д.а.) https://
dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18996/1/38-40.pdf;

–  Лисодєд  О.  В.  Про  арешт  як  вид  кримінального  покарання.  Проблеми
впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України: матеріали
міжнар.  наук.  конф.  (м.  Харків,  7  квіт.  2021  р.)  /  редкол.:  Ю.  В.  Баулін,  Ю.  А.
Пономаренко,  І.  А.  Вишневська.  Харків:  Право,  2021.  С.  126–128 (0,2 д.а.) https://
dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18984/1/126-128.pdf;

– Лисодєд О. В. Обмеження волі і пробаційний нагляд.  Правовий вимір  кон-
ституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Четверті юридичні чи-
тання: матеріали міжнар. щоріч. дистанц. наук. конф. (м. Одеса, 9 квітня 2021 р.) / за
заг. ред. Т. В. Степанової, О. А. Чувакова; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна.
Одеса:  Фенікс,  2021.  С.  164–169  (0,3  д.а.)  https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/
123456789/18994/1/164-169.pdf;

– Лисодєд О. В. Нові реформи Міністерства юстиції України у сфері виконан-
ня  кримінальних  покарань.  Злочинність  і  протидія  їй  в  умовах  сингулярності:
тенденції та інновації: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правлі-
ння Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м.
Харків,  16  квіт.  2021  р.).  Харків:  ХНУВС,  2021.  С.  322–324  (0,19  д.а.)  https://
dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18995/1/322-324.pdf;

– Лисодєд О. В. Арешт і пенітенціарний пробаційний арешт у проєкті нового
Кримінального кодексу України. Причорноморські публічно-правові читання: матері-
али міжнар.  наук.  конф.,  м.  Миколаїв,  10–12 вересня  2021 р.  Миколаїв:  Вид.  дім
«Гельветика»,  2021.  Ч.  2.  С.  65–69  (0,23  д.а.)  https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/
123456789/18985/1/65-69.pdf;
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– Лисодєд О. В. Успіхи «великої приватизації в’язниць». Захист економіки від
впливу організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського між-
народного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021.
С. 179–183 (0,2 д.а.) https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19060/1/179-183.pdf;

– Лисодєд О. В. Суб’єкти запобігання корупції: етапи становлення.  Протидія
злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: зб. тез міжнар.
конф. (м. Харків,  22 вересня 2021 р.).  Харків:  Юрайт, 2021. С. 208–212 (0,23 д.а.)
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/208-212.pdf.

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам –1:
–  навчально-методичний  семінар  на  тему:  «Проблемні  питання  нагляду  за

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а
також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи громадян» (прокуратура Харківської області,  21 квітня 2021
р.).  Тема  «Проблемні  питання  виконання  кримінальних  покарань  у  зв’язку  з  ре-
формами Міністерства юстиції України та розробкою проєкту нового Кримінального
кодексу України».

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. 7  квітня  2021  р.,  міжнародна  наукова  конференція  «Проблеми

впровадження  нового  Кримінального  кодексу  в  правову  систему
України», Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, м. Харків

тези

2. 9  квітня  2021  р.,  міжнародна  щорічна  дистанційна  наукова
конференція  «Правовий  вимір  конституційної  та  кримінальної
юрисдикції в  Україні  та  світі.  Четверті  юридичні  читання»,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

тези

3. 10–12  вересня  2021  р.,  міжнародна  наукова  конференція
«Причорноморські  публічно-правові  читання»,  Національний
університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова,  м.
Миколаїв

тези,
сертифікат

4. 20 вересня 2021 р., V Харківський міжнародний юридичний форум,
панель  «Захист  економіки  від  впливу організованої  злочинності»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.
Харків

тези,
сертифікат

5. 22 вересня 2021 р., міжнародна конференція «Протидія злочинності
і корупції: міжнародні стандарти та досвід України», Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
6. 21 січня 2021 р., вебінар «Проєкт Кримінального кодексу України у

фокусі  академічної  думки»,  Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

тези

7. 16 квітня  2021 р.,  науково-практична  конференція  «Злочинність  і
протидія  їй  в  умовах  сингулярності:  тенденції  та  інновації»,
Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

тези

8.3. Участь у зарубіжних конференціях:
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–  мay  21,  2021,  4th International  conference  «Contemporary  challenges  in
administrative  law  from  an  interdisciplinary  perspective»,  The  Faculty  of  Law  of  the
Bucharest University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative
Sciences, Bucharest, Romania; (21 травня 2021 р., 4 Міжнародна конференція «Сучасні
виклики  адміністративного  права  з  міждисциплінарної  точки  зору»,  юридичний
факультет  Бухарестського  університету  економічних  досліджень  та  Товариство
юридичних  та  адміністративних  наук,  Бухарест,  Румунія)  –  отримано  сертифікат
учасника.

9. Видавнича діяльність: 
9.4. Список статей у наукових виданнях – 7.
з них:
9.4.1. за кордоном – 2.
9.4.2.  Перелік  публікацій  з  зазначенням  вихідних  даних,  у

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Включені до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS:

№
п/п

Прізвище,
ініціали

Назва статті Журналу, в якому
вона опублікована

Рік
видання, 

номер

Обсяг
(сторін

ки)
1 2 3 4 5

Scopus

1. Holovkin B. M.,
Tavolzhanskyi 
O. V., Lysodyed
O. V. 

Corruption  as  a
cybersecurity  threat  in
conditions  of  the  new
world’s order
(Корупція як загроза 
кібербезпеці в умовах 
нового мирового 
порядку)

Linguistics and 
Culture Review 
(Огляд лінгвістики 
та культури), США,
https://doi.org/
10.21744/
lingcure.v5nS3.1538

2021, 5(S3), 
р. 499–512

14

2. Shevchuk O., 
Bululukov O., 
Lysodyed O., 
Mamonova V,. 
Matat Y.

Нuman right to virtual 
reality in the healthcare: 
legal issues and 
enforcement problems 
(Право людини на 
віртуальну реальність 
в охороні здоров’я: 
юридичні питання та 
проблеми правового 
забезпечення)

Juridical Tribune 
(Юридична трибу-
на), Румунія,
http://
www.tribunajuridica.e
u/arhiva/An11vs/
3.%20Shevchuk
%20O.pdf
(проіндексована в 
Scopus 19.11.2021 р.)

2021, Vol. 11
(Special 
Issue), р. 
302–315

14

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)

Лисодєд О.В. 0 0 445 10

14.1. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:
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https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=p8M9QI4AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210578433
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


–  Почесна  грамота  Харківської  міської  ради  за  активну  життєву  та
громадянську позицію, вагомі трудові досягнення, з нагоди Дня міста та Дня
незалежності України (серпень 2021 р.).

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

18.1. Керівник гуртка, працюючого при кафедрі, кількість студентів, які
беруть в ньому участь:

– керівник наукового гуртка з кримінології (10 студентів).

18.2. Кількість наукових статей та тез,  надрукованих під керівництвом
Лисодєда О.В. студентами самостійно (одиниць/друк. арк.) – тези – 31 /4,6 д.а.)

Звіт затверджено на засіданні  кафедри  кримінології  та кримінально-
виконавчого права (протокол № 5  від 17 листопада 2021 р.).

________________________    /доц. О.В. Лисодєд/
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	________________________ /доц. О.В. Лисодєд/

