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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

за 2016 р. 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Дроздов Олександр Михайлович. 
2. Вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості процесуальної форми провадження у Верховному Суді України», 
(2 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Особливості процесуальної форми провадження у Верховному Суді України» 
(8,95 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових повідомлень, 
підготовка 17-томного видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит». 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в науковому 
аналізі положень Кримінального процесуального кодексу України з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини та надання 
пропозицій, спрямованих на вдосконалення кримінального судочинства.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів – не приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – 
не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативно-правових актів: 

- зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України» (до Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших 
законодавчих актів, що регулюють адвокатську діяльність); 

- підготовка науково-консультативного висновку щодо конституційності 
проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (в частині 
Правосуддя); 

- підготовка конституційного звернення щодо юрисдикції спорів з 
органами адвокатського самоврядування. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 
виконував. 

5.4 Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Член Науково-консультативної ради та Експертної ради з питань акредитації та 
сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній 
асоціації адвокатів України. Заступник Голови Громадської ради при 
Міністерстві юстиції України. 
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6. Зв'язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. Узагальнено практику 
застосування Верховним Судом України положень Глави 33 (Провадження у 
Верховному Суді України) КПК за період 2015-2016 р.р. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів – не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування – не розробляв. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
− лекції для працівників СБУ по темам «Міжнародне співробітництво під 

час кримінального провадження» та «Екстрадиція у кримінальному 
провадженні»; 

−  відкрита лекція на тему «Професійні права та обов'язки адвоката» для 
перших заступників керівників місцевих прокуратур, яка відбулась 4 квітня 
2016 року у приміщенні Національної академії прокуратури (м. Київ);  

−  лекції для адвокатів під час проведення 25 заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готував. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 
органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – 
Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної адвокатури; Президент Спілки 
адвокатів України. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 
конференції, дату та місце проведення: брав участь у якості доповідача у 
наступних 32 заходах: 

- семінар Національної асоціації адвокатів України з підвищення 
кваліфікації для адвокатів Полтавської та Сумської областей (12.11.2016 р., 
м. Полтава); 

- міжнародна конференції адвокатів на тему «Сильні, коли об'єднані: нові 
завдання та перспективи». організованому Республіканською колегією 
адвокатів (Казахстан) спільно з Міжнародною асоціацією адвокатів та який 
проведено (26-27 листопада 2016 р., м. Астана, Казахстан); 

- засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин з доповіддю щодо 
посилення захисту адвокатів через зміни до КПК; 

- відкрита лекція для студентів та професорсько-викладацького складу 
факультету міжнародних відносин юридичного факультету Львівського 
університету ім. І. Франка на тему: «Право на справедливий суд у світлі 
практики Європейського суду з прав людини» (31 жовтня 2016 р., м. Львів). 

- семінар Національної асоціації адвокатів України з підвищення 
кваліфікації адвокатів (29 жовтня 2016 року, м. Львів); 
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- всеукраїнська науково-практична конференція “Протидія злочинності: 
теорія та практика” (19 жовтня 2016 р., м. Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Харківської області 
організованому Фундацією адвокатів України (11 жовтня 2016 р., м. Харків); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Донецької області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (1 жовтня 2016 р., 
м. Маріуполь); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Дніпропетровської 
області організованому Національною асоціацією адвокатів України 
(17 вересня 2016 р., м. Дніпро); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Харківської області 
організованому Радою адвокатів Харківської області в приміщенні Інституту 
кримінальної юстиції та прокуратури Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (15 вересня 2016 р., м. Харків, вул. Пушкінська, 106);  

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Харківської області 
організованому Адвокатським об'єднанням “Колегія Адвокатів України” щодо 
проблемних питань урахування практики Європейського Суду з прав людини в 
аспекті поваги до приватного та сімейного життя (23 серпня 2016 р., м. Харків); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Херсонської та 
Миколаївської областей. організованому Національною асоціацією адвокатів 
України (23 липня 2016 р., м. Херсон); 

- екстрене засідання комітету з захисту прав адвокатів Національної 
асоціації адвокатів України (13 липня 2016 р., м. Київ); 

- щорічний форум «Захист прав людини в кримінальному провадженні: 
докази і доказування», організованому Національною асоціацією адвокатів 
України та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ (8 липня 2016 р., м. Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Одеської області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (2 липня 2016 р., 
м. Одеса); 

- п’ятий Всеукраїнський форум з публічного права, організованого 
Асоціацією адвокатів України (1 липня 2016 р., м. Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Луганської області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (25 червня 2016 р., 
м. Сєвєродонецьк); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Волинської та 
Рівненської областей організованому Національною асоціацією адвокатів 
України (4 червня 2016 р., м. Луцьк); 

- круглий стіл на тему «Актуальні проблеми реформування адвокатури 
України», який відбувся у приміщенні Харківського економіко-правового 
університету Харківським регіональним відділенням Всеукраїнської 
громадської організації «Спілка адвокатів України» (3 червня 2016 р., 
м. Харків); 
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- навчальний семінар для адвокатів та стажистів організованому Радою 
адвокатів Полтавської області в приміщенні Апеляційного Суду Полтавської 
області (28 травня 2016 р., м. Полтава); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Запорізької області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (27 травня 2016 р., 
м. Запоріжжя); 

- круглий стіл на тему: "Дитина, як учасник кримінального процесу", який 
організовано Національною Асоціацією адвокатів України спільно з 
Уповноваженим Президента України з прав дитини (26 травня 2016 р., м. Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Івано-Франківської та 
Чернівецької областей, організованому Національною асоціацією адвокатів 
України (23 квітня 2016 р., м. Івано-Франківськ); 

- спільний інформаційно-дискусійний захід - Українсько-Німецький 
форум, який провели Федеральна палата адвокатів Німеччини та Національна 
асоціація адвокатів України за підтримки Німецького Фонду міжнародного 
правового співробітництва (14 квітня 2016 р., м. Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Кіровоградської та 
Черкаської областей ї областей, організованому Національною асоціацією 
адвокатів України (9 квітня 2016 р., м. Кіровоград); 

- відкрита лекція на тему «Професійні права та обов'язки адвоката» для 
перших заступників керівників місцевих прокуратур, яка відбулась у 
приміщенні Національної академії прокуратури (4 квітня 2016 р., м. Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Донецької області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (26 березня 2016 
р., м. Краматорськ); 

- захід, організований спільно Національною асоціацією адвокатів 
України та Адміністрацією Президента України щодо обговорення змін до 
закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (25 березня 2016 р., м. 
Київ); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Запорізької області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (12 березня 2016 
р., м. Запоріжжя); 

- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Хмельницької області 
організованому Національною асоціацією адвокатів України (27 лютого 2016 
р., м. Хмельницький); 

- друга (завершальна) сесія тренінгу для голів КДКА регіонів та членів 
ВКДКА, який відбувся за підтримки спільного проекту Ради Європи та 
Європейського Союзу «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в 
Україні» (12-13 лютого 2016 р., м. Київ); 

- перша сесія тренінгу для голів КДКА регіонів та членів ВКДКА, який 
відбувся за підтримки спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу 
«Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» (29-30 січня 2016 р., 
м. Київ); 
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- семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Вінницької та 
Житомирської областей організованому Національною асоціацією адвокатів 
України (26 листопада 2016 р., м. Вінниця); 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Посібники: 
- 17-томне видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит»: Книга 1. 

Нормативно-програмні матеріали: Програма складення кваліфікаційного 
іспиту; Нормативно-правові акти; Довідкові матеріали; Книга 2. Історія 
адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність; Книга 8. 
Кримінальне процесуальне право; Книга 16. Європейська Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод; Книга 17. Складання процесуальних 
документів (3,9 друк. арк.). 

Статті: 
- Дроздов О. Актуальні питання здійснення захисту від провокації 

(підбурювання) особи на вчинення злочину у світлі практики Європейського 
суду з прав людини / Вісник кримінального судочинства. – 2016. - № 2. – С. 31-
44 (1 друк. арк.); 

- Аналітичний огляд окремих справ, розглянутих ЄСПЛ протягом 
вересня-жовтня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. - 2016. - № 11. - С. 28-38 (0,5 друк. арк.); 

- Аналітичний огляд окремих справ щодо іноземних країни, розглянутих 
ЄСПЛ протягом липня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 10. – С. 33-45 (0,6 
друк. арк.); 

- Огляд окремих справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ 
протягом червня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. – 2016. – № 9. – С. 38-47 (0,5 друк. арк.); 

- Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом квітня 
- травня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 7-8. – С. 61-72 (0,6 друк. арк.); 

- Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом 
березня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 6. – С. 36-48 (0, 6 друк. арк.); 

- Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом лютого 
2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 
України. – 2016. – № 5. – С. 33-40 (0,4 друк. арк.); 

- Окремі думки суддів ЄСПЛ у справі «Бедат проти Швейцарії» (щодо 
відповідальності журналіста за порушення таємниці кримінального 
провадження) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 5. –зС. 41-46 (0,2 друк. арк.); 
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- Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом січня 
2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 
України. – 2016. – № 4. – С. 41-48 (0,3 друк. арк.); 

- Щодо відповідальності журналіста за порушення таємниці 
кримінального провадження (на прикладі рішення ЄСПЛ у справі «Бедат проти 
Швейцарії») / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 4. – С. 49-51 (0,1 друк. арк.); 

- Окремі питання захисту честі, гідності і ділової репутації (за практикою 
Європейського суду з прав людини) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 1-2. – С. 75-78 (0,25 
друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. - не має 
публікацій. 

- Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих Європейським судом з 
прав людини протягом січня 2016 р / О. Дроздов, О. Дроздова // Право України. 
(журнал внесено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus 
International»). – 2016. – № 7. – С. 124 - 134 (0,4 друк. арк.); 

- Актуальні питання застосування статті 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод: право на свободу та особисту 
недоторканність / О. Дроздов, О. Дроздова  // Право України (журнал внесено 
до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International»). – 
2016. - № 8. – С. 84-89 (0, 25 друк. арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання  
- член редакційної колегії Офіційного бюлетеню Національної асоціації 

адвокатів України «Вісник Національної асоціації адвокатів України»; 
- член Редакційної колегії юридичного журналу «Право України». 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 
Докторські: 
- на автореферат дисертації Гловюк Ірини Василівни «Кримінально-

процесуальні функції:  теоретико-методологічні засади і практика реалізації»  
поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Кандидатські: 
- на автореферат дисертації Руденко Аліни Едуардівни «Заходи 

забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права 
підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність); 
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- на автореферат дисертації Тютюнника В'ячеслава Володимировича 
«Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення законного та 
обґрунтованого вироку суду» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

- на автореферат дисертації Моторигіної Марини Геннадіївни «Сторона 
захисту в судовому провадженні у першій інстанції» поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії) - не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не 
співробітничав. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: є 
членом Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з 
правової освіти населення при облдержадміністрації та беру постійну участь у 
заходах з питань правової освіти населення, які проводяться Харківською 
облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 
брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  № __ від  «    » листопада 2016 р. 
 
           О.М. Дроздов 
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