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1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Дроздов Олександр Михайлович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального процесу. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Забезпечення сталості та єдності судової практики Верховним Судом», 2,0 

друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Забезпечення сталості та єдності судової практики Верховним Судом», 

38,34 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.): монографія, наукові статті, підручник, навчально-практичний 

посібник. 

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 провадження.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

брав участь у розробці законопроекту про внесення змін до закону України про 

адвокатуру та адвокатську діяльність (реєстр. № 9055-1). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів –  член робочої групи з напрацювання 

стандартів якості безоплатної вторинної правової допомоги НААУ та МЮУ. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працював консультантом комітетів Верховної Ради України. 



5.4 Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 

– член Науково-консультативних рад при Національній асоціації адвокатів 

України та Верховному Суді; 

– член Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо 

підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України; 

– член робочої групи з реформування юридичної освіти при МОН України. 

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

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 – участь не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитано лекції для 

співробітників СБУ та адвокатів. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

– науковий висновок на звернення судді – доповідача Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду Володимира Яковлевича Погребняка 

від 21 серпня 2018 року по справа № Б-50/112-09; 

– науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Л. 

М. Лобойка від 19 червня 2018 року. 

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).  

Протягом звітного року брав постійну участь у роботі робочої групи № 1 

ВРУ з розробки змін до Кримінального процесуального кодексу України; у 

засіданнях Ради адвокатів України, під час яких виступав розробником численних 



рішень Ради адвокатів України, а також щомісячне проведення засідань Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Крім того, брав участь у якості учасника/доповідача у близько 40 наступних 

заходах: 

– 24-25 листопада 2018 року у конференції «IX Criminal Law School» (м. 

Харків); 

– 23 листопада 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Рівненської області організованому Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією адвокатури (м. Рівне); 

– 17 листопада 2018 року у конференції ―Адвокатура: минуле, сучасне, 

майбутнє‖ в Національному університеті ―Одеська юридична академія‖ (м. Одеса); 

– 15-16 листопада 2018 року у міжнародній конференції «Роль та 

незалежність адвокатів: порівняльні аспекти», яка організована спільно Радою 

Європи, Міжнародною комісією юристів та Колегією адвокатів Азербайджану (м. 

Баку);  

– 10 листопада 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Черкаської області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Черкаси); 

– 9 листопада 2018 року у ―Підготовчому курсі з кваліфікаційного 

оцінювання кандидатів на посаду суддів судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду та Вищого Антикорупційного Суду: Конвенція про захист 

прав людини та основоположних свобод і практика Європейського суду з прав 

людини‖; 

– 8 листопада 2018 року у семінарі з обговорення законопроекту  про 

внесення змін до закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

організованому Національною асоціацією адвокатів України на базі 

інформаційного агентства «Ліга» (м. Київ); 

– 3 листопада 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Чернігівської області організованому Національною асоціацією адвокатів України 

(м. Чернігів); 



– 2 листопада 2018 року у міжнародній конференції «Адвокатура та 

держава: шляхи взаємодії» (м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

– 26 жовтня 2018 року у спільному засіданні Ради адвокатів України, Ради 

суддів України та Ради прокурорів України щодо розробки спільних етичних 

стандартів правосуддя (м. Київ); 

– 25 жовтня 2018 року у семінарі з обговорення законопроекту про внесення 

змін до закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організованому 

Національною асоціацією адвокатів України на базі інформаційного агентства 

«Ліга» (м. Київ); 

– 20 жовтня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Харківської області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Харків); 

– 19 жовтня 2018 року у міжнародній конференції «Адвокатська монополія, 

обов’язкова участь адвоката в процесі, спеціалізована адвокатура – правове 

регулювання та практика у Німеччині, Росії, Україні та Білорусії та держава» (м. 

Мінськ, Республіка Білорусь); 

– 17 жовтня 2018 року у семінарі «Урахування практики ЕСПЛ щодо 

застосування статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканність) Конвенції з 

прав людини в адвокатській діяльності» (м. Київ); 

– 13 жовтня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Закарпатської області організованому Національною асоціацією адвокатів України 

(м. Мукачево); 

– 4 жовтня 2018 року у семінарі «Актуальні питання застосування статті 6 

(Право на справедливий суд) Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод (кримінальний аспект) в адвокатській діяльності» (м. Київ); 

– 29 вересня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Дніпропетровської області організованому Національною асоціацією адвокатів 

України (м. Дніпро); 

– 26 вересня 2018 року у правовому практикумі «Єдність правозастосовної 

практики у справах про корупційні та пов’язані з корупцією злочини (теорія та 



практика) з підвищення кваліфікації для адвокатів, суддів та прокурорів (м. Київ, 

Національна академія прокуратури України); 

– 25-28 вересня 2018 року у ІІ Харківському міжнародному юридичному 

форумі, який проведено Національним юридичним університетом імені Ярослава 

Мудрого спільно з Національною академією правових наук України за підтримки 

Кабінету Міністрів України та за сприянням Національної асоціації адвокатів 

України і Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

– 22 вересня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Одеської області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Одеса); 

– 21 вересня 2018 року у спільному засіданні Ради адвокатів України, Ради 

суддів України та Ради прокурорів України щодо розробки спільної резолюції (м. 

Київ); 

– 10 вересня 2018 року у розширеному засіданні Ради адвокатів Харківської 

області щодо обговорення з обговорення законопроекту про внесення змін до 

закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (м. Харків); 

– 8 вересня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Херсонської області організованому Національною асоціацією адвокатів України 

(м. Херсон); 

– 30 серпня 2018 року у міжнародній конференції «Захист прав адвокатів» 

(м. Київ); 

– 11 серпня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Вінницької області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Вінниця); 

– 14 липня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Волинської та Рівненської областей області організованому Національною 

асоціацією адвокатів України (м. Луцьк); 

– 7 липня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Миколаївської області організованому Національною асоціацією адвокатів України 

(м. Миколаїв); 



– 6 липня 2018 року у правовому практикумі «Нові інституційні та 

процесуальні механізми здійснення судочинства як етап реформи системи 

кримінальної юстиції» з підвищення кваліфікації для адвокатів, суддів та 

прокурорів (м. Київ, Національна академія прокуратури України); 

– 16 червня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Запорізької області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Запоріжжя); 

– 9 червня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Івано-Франківської та Чернівецької областей організованому Національною 

асоціацією адвокатів України (м. Івано-Франківськ); 

– 19 травня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Львівської області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Львів); 

– 21 квітня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Сумської області організованому Національною асоціацією адвокатів України (м. 

Суми); 

– 9-13 квітня 2018 року у міжнародному семінарі з підвищення кваліфікації 

адвокатів України та Росії «Успішне звернення до Європейського суду з прав 

людини: від теорії до практики» (Європейський суд з прав людини, Рада Європи, м. 

Страсбург, Франція); 

– 24 березня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Тернопільської області організованому Національною асоціацією адвокатів України 

(м. Тернопіль); 

– 17 березня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

Кіровоградської області організованому Національною асоціацією адвокатів 

України (м. Кропивницький); 

– 15-16 березня 2018 року у ІІ Семінарі-практикумі по дизайну модельного 

навчального курсу «Професійна відповідальність правника» (м. Київ; 



– 3-4  березня 2018 року у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів 

"Актуальні питання застосування практики ЄСПЛ в адвокатській діяльності" (м. 

Київ); 

– 21 – 23 лютого 2018 року у міжнародному конгресі адвокатів США, 

України та Росії (м. Нью-Йорк, США); 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Монографія:  

1. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / 

О. М. Дроздов, О. В. Дроздова; за заг. ред. О. М. Дроздова, М. С. Ковтун, В. І. 

Ковтуна. – Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. – 624 с. (19,5 друк. арк.). 

Підручник:  

1. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шилов, В. М. 

Трофименко та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2018. – 

584 с. (5,14 друк. арк.). 

Навчально-практичний посібник:  

1. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний 

посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – 3-е 

видання, розшир. й доповн. Х.: Оберіг, 2018. – 540 с. (8,4 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Кримінальне провадження за новоявленими або виключними 

обставинами: нові виміри за європейськими стандартами/ О. Дроздов // Право 

України (Журнал внесено до Міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus International). – 2018. - № 1. – С. 196-213 (0,5 друк. арк.); 

2. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом листопада 

2017 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 

України. – 2018. – № 1-2. – С. 55 - 72 (0,8 друк. арк.); 



3. Рішення ЄСПЛ з питань мови ненависті: аналітичний огляд (частина 5) / 

О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. 

– № 1-2. – С. 73 - 78 (0,3 друк. арк.); 

4. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом грудня 

2017 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 

України. – 2018. – № 3. – С. 45 - 60 (0,6 друк. арк.); 

5. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом січня 

2018 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 

України. – 2018. – № 4. – С. 40 - 47 (0,3 друк. арк.); 

6. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом січня — 

березня 2018 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 

адвокатів України. – 2018. – № 5. – С. 45 - 58 (0,5 друк. арк.); 

7. Огляд рішень Великої Палати КСУ за період з листопада 2017 року по 

травень 2018 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 

адвокатів України. – 2018. – № 6. – С. 48 - 59 (0,4 друк. арк.); 

8. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом березня 

— червня 2018 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 

адвокатів України. – 2018. – № 7-8. – С. 68 - 80 (0,5 друк. арк.); 

9. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом червня 

2018 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 

України. – 2018. – № 9. – С. 41 - 55 (0,5 друк. арк.); 

10. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом 2018 

року, або наступні кроки з вивчення абетки з прав людини / О. Дроздов, О. 

Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 10. – С. 

41 - 52 (0,4 друк. арк.); 

11. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом другої 

половини 2018 року, або подальші кроки з вивчення абетки з прав людини / О. 

Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – 

№ 11. – С. 39 - 52 (0,5 друк. арк.); 



12. Адвокатів зможуть карати за надто активний захист і не пускати в суд 

без клієнта / О. Дроздов // Закон і Бізнес. № 38 (1388). - 22.09—28.09.2018. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/134567-

advokativ_zmozhut_karati_za_nadto_aktivniy_zahist_i_ne_puska.html#; 

13. Невідкладний нормотворчий свербіж, як зловживання правом 

законодавчої ініціативи / О. Дроздов // Юрліга. - 12.09.2018. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/180183_nevdkladniy-

normotvorchiy-sverbzh-yak-zlovzhivannya-pravom-zakonodavcho-ntsativi;  

14. Гарантії адвокатської діяльності в контексті міжнародних стандартів або 

«больові точки» сьогодення Адвокатури України / О. Дроздов // Національна 

асоціація адвокатів України. - 4.09.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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15. Аналітичний огляд прецедентного права ЄСПЛ з 1 січня до 15 червня 

2018 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація адвокатів України. - 

3.08.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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16. Керівні принципи щодо впровадження процедури надання 
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через провокацію хабаря / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація 

адвокатів України. - 24.07.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://unba.org.ua/publications/3428-espch-viznav-porushennya-konvencii-u-spravi-

chohonelidze-proti-gruzii-cherez-provokaciyu-habarya.html;  

18. Судді створюють небезпечну практику, яка може вдарити по їхньому 
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27.07.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/133814-

golova_vkdka_oleksandr_drozdov_suddi_stvoryuyut_nebezpechnu_.html;  

19. Решение ВС о гонораре успеха: а нужны ли судьям адвокаты? / О. 

Дроздов // Юридическая практика. - 20.07.2018. [Електронний ресурс]. - Режим 
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20. ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі Хасанов проти 

Азербайджану через необґрунтованість підозри / О. Дроздов, О. Дроздова // 

Національна асоціація адвокатів України. - 12.07.2018. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://unba.org.ua/publications/3391-espl-viznav-porushennya-

konvencii-u-spravi-hasanov-proti-azerbajdzhanu-cherez-neobgruntovanist-pidozri.html;  

21. ЄСПЧ зобов‖язав Росію компенсувати 14 громадянам виплати за 

облігаціями 1982 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація адвокатів 

України. - 11.07.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://unba.org.ua/publications/3388-espch-zobovyazav-rosiyu-kompensuvati-14-
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22. ЄСПЛ встановив відсутність порушення Конвенції при використанні 

доказів від перевірки мобільних телефонів / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна 

асоціація адвокатів України. - 10.07.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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pri-vikoristanni-dokaziv-vid-perevirki-mobil-nih-telefoniv.html; 

23. ЄСПЛ встановив порушення Конвенції у справі Гафа проти Мальти 

щодо надмірної застави / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація 

адвокатів України. - 8.06.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://unba.org.ua/publications/3328-espl-vstanoviv-porushennya-konvencii-u-spravi-
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У справі Бенедік проти Словенії ЄСПЧ визнав порушення Конвенції через 

ідентифікацію користувача по ІР-адресі / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна 

асоціація адвокатів України. - 1.06.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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24. Відмова у видачі закордонного паспорту визнано порушенням Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод — огляд практики ЄСПЛ / О. 

Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація адвокатів України. - 18.05.2018. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unba.org.ua/publications/3269-

vidmova-u-vidachi-zakordonnogo-pasportu-viznano-porushennyam-konvencii-pro-
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25. Аналітичний огляд окремих рішень ЄСПЛ щодо заборони дискримінації 

/ О. Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація адвокатів України. - 7.05.2018. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unba.org.ua/publications/3248-

analitichnij-oglyad-okremih-rishen-espl-shodo-zaboroni-diskriminacii.html4; 

26. Практика ЄСПЛ у справах щодо позбавлення батьківських прав та 

національне законодавство - аналітичний огляд / О. Дроздов, О. Дроздова // 

Національна асоціація адвокатів України. - 30.04.2018. [Електронний ресурс]. - 
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pozbavlennya-bat-kivs-kih-prav-ta-nacional-ne-zakonodavstvo-analitichnij-oglyad.html; 

27. ЄСПЛ у справі «Войкін та інші проти України» встановив порушення 

Конвенції при проведенні обшуків житла / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна 

асоціація адвокатів України. - 23.04.2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://unba.org.ua/publications/3199-espl-u-spravi-vojkin-ta-inshi-proti-ukraini-

vstanoviv-porushennya-konvencii-pri-provedenni-obshukiv-zhitla.html; 

28. Копенгагенська декларація / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна 
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приватного життя – практика ЄСПЛ / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна 
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lyudini-ta-osnovopolozhnih-svobod.html; 

31. ―Доступ до Інтернету та свобода одержувати і передавати інформацію та 

ідеї‖ у рішеннях ЄСПЛ / О. Дроздов, О. Дроздова // Національна асоціація 
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Режим доступу: http://unba.org.ua/publications/3073-espl-viznav-vidsutnist-

porushennya-konvencii-za-skargoyu-advokata-ramanauskasa-proti-litvi-pro-
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33. ЄСПЛ прийняв рішення у справі Бен Файза проти Франції / О. Дроздов, 
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ресурс]. - Режим доступу: http://unba.org.ua/publications/3016-espl-prijnyav-

rishennya-u-spravi-ben-fajza-proti-francii.html;  
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