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1. Дроздов Олександр Михайлович 

2. Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального 

процесу Національного юридичної університету імені Ярослава Мудрого  

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

«Забезпечення єдності та сталості судової практики під час здійснення 

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами»  

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

«Забезпечення єдності та сталості судової практики під час здійснення 

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

в контексті міжнародних станадартів». 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (монографія, наукові статті.).   

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором, на 

підставі системного аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства, міжнародних стандартів виправлення судових помилок та 

релевантної практики Європейського суду з прав людини проаналізовані 

актуальні для сучасної правозастосовної практики питання, пов’язані, перш за 

все, з реалізацією прав людини та основоположних свобод під час здійснення 

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у розробці Положення про здійснення фінансового моніторингу 

субєктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та 

нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України (2020 р.). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Зауваження та пропозиції проектів Законів України: 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення діяльності Національного агентства з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів» (реєстр. № 3335-1 від 04.05.2020); 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, 

надзвичайного або воєнного стану)» (реєстр. № 3274 від 29.03.2020); 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії 

правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної 

ситуації державного рівня» (реєстр. № 3274-1 від 08.04.2020; перше читання); 
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 «Про внесення зміни до розділу XI «Перехідні положення» 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на 

період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (реєстр. № 3276 

від  29.03.2020; друге читання). 

розглянути проекти Законів України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, 

епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану)» (реєстр. № 

3274 від 29.03.2020) (далі – законопроект № 3274), «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення 

законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або 

надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня» 

(реєстр. № 3274-1 від 08.04.2020; перше читання) (далі – законопроект № 3274-

1) та проекту Закону України «Про внесення зміни до розділу XI «Перехідні 

положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо 

особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб 

у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового 

провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (реєстр. 

№ 3276 від  29.03.2020; друге читання) (далі – законопроект № 3276). 

Розроблено та представлено до робочої групі Комісії з питань правової 

реформи низку пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до 

законодавства про судоустрій і статус суддів, законодавства про адвокатуру.  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Консультантом комітетів Верховної Ради України не працюю 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України: 

- член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (за 

кримінально-правовою спеціалізацією);  

- член Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України 

(за кримінально-правовою спеціалізацією);  

- член науково-консультативної ради при Національній асоціації 

адвокатів 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, правозастосовних та 

інших державних органів. 

Доповідні записки не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 
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Підготовлені наукові висновки:  

- з питань, порушених у конституційному поданні Верховного Суду, 

затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду № 7  

від 29 травня 2020 року; 

- не звернення судді Касаційного кримінального суду Г.Анісімова 

стосовно питання про те, «Чи є показання особи самостійним джерелом доказів, 

порядок отримання якого встановлено ч. 1 ст. 95 КПК, яке необхідно 

розмежовувати з іншим процесуальним джерелом доказів – протоколом 

процесуальної дії (слідчого експерименту), де зафіксовані в документі 

(протоколі) результати слідчого експерименту не є тотожними наданим 

слідчому, прокурору показанням, про які йдеться у частинах 1 та 4 ст. 95 КПК 

України» (липень 2020 р.);  

- не звернення голови, судді Касаційного кримінального суду Кравченка 

Станіслава Івановича у справі № 133/3337/19 щодо можливості оскарження в 

апеляційному порядку ухвал слідчих суддів за результатами розгляду скарги на 

бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР, які постановлені до 17 червня 2020 

року (листопад 2020 р.).  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Читав лекції адвокатам та співробітникам СБУ 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не надавав. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не є депутатом місцевої ради, не вхожу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 

– 15 квітня 2020 р. Вебінар «Реалізація засади змагальності в судовій 

практиці ККС та ВП ВС». Організатор заходу суддя Верховного Суду 

Олександра Яновська.   В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    

–  23 квітня 2020 р. вебінар «Аналітичний огляд окремих ключових 

рішень ЄСПЛ» Організатор Асоціація адвокатів України.  В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM.    

- вебінар «Аналітичний огляд окремих ключових рішень ЄСПЛ» 

23.04.2020р. (доповідачі – О.М. Дроздов, І.В. Гловюк). В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM; 

 

 – 29 квітня 2020р. вебінар «Провокація злочину та її приховування» 

Організатор Асоціація адвокатів України. В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    

– 30 квітня 20202 р. Вебінар "Застосування практики ЄСПЛ у 

національній судовій практиці (кримінальне судочинство)" Організатор 
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Верховний Суд України , Асоціація правників України, спікер – суддя ВС - 

Расім Бабанли. Он-лайн форматі на платформі Zoom.  

 вебінар «Провокація злочину та її приховування в контексті практики 

ЄСПЛ та рішень ККС ВС», ключові спікери – к.ю.н., доцент О. М. Дроздов та 

д.ю.н., професор І. В. Гловюк (30.04.2020 р.); 

– 15 травня 2020 р. Вебінар: «Застосування Верховним Судом нових 

касаційних фільтрів на початковому етапі не має бути формальним» 

Організатор заходу  – суддя Верховного Суду Дмитро Луспеник На платформі 

ZOOM.  

– 16 травня 2020 року  Вебінар «Актуальні проблеми кримінального 

процесу» Організатор заходу: суддя Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду Микола Мазур, Ліга студентів, Асоціація правників України. 

–  Науково-практичний семінар «Напрями реформування кримінальної 

юстиції в Україні» (м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 22 травня 2020 р.). В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    

– Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві» 22 травня 2020 р. / НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. Харків. В он-лайн режимі на платформі ZOOM. 

 вебінар «Тримання під вартою: помста за незговорливість чи засіб 

запобігання ризикам», ключові спікери – к.ю.н., доцент О. М. Дроздов та д.ю.н., 

професор І. В. Гловюк (04.06.2020 р.); 

 

– 24 червня 2020, 15:20 Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» онлайн-

обговорення на тему «Можливості та виклики цифровізації правосуддя в час 

фізичного дистанціювання» для представників правничої спільноти України. 

На платформі ZOOM.  

– Міжнародна он-лайн конференція «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії "За демократію через право" і органів конституційної юстиції та 

проблеми тлумачення у конституційному судочинстві» з нагоди  24-ї річниці 

Конституції України та 30-річчя заснування Венеційської комісії (25 червня 

2020 р.)  Організатори конференції: Конституційний Суд України, Європейська 

Комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія), за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    

– 3 липня 2020 р. Вебінар Процесуальні фільтри касаційного перегляду 

рішень у кримінальному провадженні. Організатор заходу – Верховний Су, 

Асоціація правників України, спікер – суддя ВС Надія Стефанів.  На платформі 

Zoom.  

– 6 липня 2020 р. Вебінар «Міжнародний та міждержавний розшук. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження». 

Організатори: Національна школа суддів України, Вищий антикорупційний суд 

за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя».    

– 30 жовтня 2020 р. Вебінар «Окремі питання застосування КПК під час 

розгляду кримінальних проваджень в суді» Організатор заходу – Верховний 

https://nlu.edu.ua/
https://nlu.edu.ua/
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Суд, Асоціація правників України, спікер – суддя ВС Світлана Яковлева. В он-

лайн режимі на платформі ZOOM.    

– 19 листопада 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція 

"Діджиталізація і безпека" Організатори: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого,  Координатор проектів ОБСЄ в Україні.  Харків. В он-

лайн режимі на платформі ZOOM.    

–  26-27 листопада 2020 р. ІХ Щорічний судовий форум «Підтримка 

впровадженню судової реформи в України» Тема форуму "Вектор розвитку 

2020". Організатори Асоціація правників України  спільно з проектом Ради 

Європи. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    

На базі кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності щомісяця проводяться науково-методичні 

семінари:  

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання 

кримінального процесу в  рішеннях Конституційного Суду України та 

Верховного Суду»», організатори – кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (21.02.2020 р.);  

–  міжкафедральний методичний семінар «Кримінальні процесуальні 

проблеми інформатизації досудового розслідування», організатори – кафедри 

кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової 

діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

(13.03.2020 р.);  

– міжкафедральний методичний семінар «Теоретико-правові основи 

використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній 

процесуальній формі», організатори – кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (12 червня 2020 р.);  

–  кафедральний методичний семінар «Процесуальний порядок арешту 

майна у кримінальному провадженні», організатори – кафедра кримінального 

процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

(16.06.2020 р.); 

–  міжкафедральний методичний семінар «Особливості досудового 

розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби (статті 407-409 Кримінального Кодексу України) в режимі 

відеоконференції, організатори – кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (30.06.2020 р.)  

–  міжкафедральний методичний семінар «Формування стратегії наукових 

досліджень харківської школи кримінального процесуального права» 9 

листопада 2020 р.  

–  міжкафедральний методичний семінар «Сучасні освітні технології у 

викладанні кримінального процесу» 12 грудня 2020 р.   
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

9.1. Публікації, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science: 

Не маю 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних: 

1) О. М. Дроздов. Окремі аспекти  захисту прав і законних інтересів 

громадян під час оцінки доказів, отриманих в результаті проведення 

спеціального слідчого експерименту. Південноукраїнський правничий часопис. 

2020. № 1 (т) С. 44-49. 

2) О. М. Дроздов. Недопустимість підбурювання особи на вчинення 

злочину  під час проведення  агентурних операцій. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2020. № 2 (т) С. 70-77. 

3) О. М. Дроздов. Оперативна закупка заборонених в обігу товарів з 

елементами провокації, як підстава визнання доказу недопустимим. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3-4 (т) С. 28-35. 

 

Публікації у виданнях інших держав 

 

 Drozdov O.M. Some indications of provocation of a person to commit an 

offense involving the gain of an undue advantage in the light of the decisions of the 

European human rights courts. European Reforms Bulletin. No 3. 2019. P. 18-21. 

 

Тези виступів на наукових конференціях:  

Не маю 

  

Навчально-практичні посібники:  

Не маю 

 

Інші видання:  

1) О. М. Дроздов. Провадження за нововиявленими та  виключними 

обставинами у кримінальному процесі України: теорія і практика в контексті 

європейських стандартів належної правової процедури: моногр. / 

О. М. Дроздов. Одеса : видавець ОДУВС, 2020. 390 с. 

 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право. 

ISBN 978-966-937-048-8 

Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / 

редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – 2020. – 960 с. : іл. ISBN 978-966-998-076-2 

Автор термінів: АРЕШТ ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ, ВІДМОВА У ВИДАЧІ ОСОБИ 

(ЕКСТРАДИЦІЇ), ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ В 
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ПРОСТОРІ, ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ, 

ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЗА КОЛОМ ОСІБ, 

ЕКСТРАДИЦІЯ, ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЗАПИТ 

ПРО МІЖНАРОДНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ, ЗАПИТУВАНА СТОРОНА, 

ІСТОРИЧНІ ТИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КОМПЕТЕНТНИЙ 

ОРГАН, КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ, МІЖНАРОДНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ, КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

УКРАЇНИ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, 

МІЖНАРОДНА СУДОВА УСТАНОВА, МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, 

НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ, ПЕРЕДАЧА ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ, 

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ 

ОБСТАВИНАМИ, ВИКЛЮЧНІ ОБСТАВИНИ, КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ, МІЖНАРОДНА ПРАВОВА 

ДОПОМОГА, УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

РАДІОЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ (2,5 д.а.).  

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редакційної ради юридичного журналу «Право України» (Київ).  

Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу 

"Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (2019).  

Член редакційної колегії Науково-практичного журналу «Світ науки та 

освіти» (The World of Science and Education) 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не є членом спеціалізованої вченої ради  

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не був опонентом дисертаційних захистів 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

- Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Галини Романівни 

Крет «Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: 

теоретико-правові та практичні основи», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 Національного університету «Одеська 

юридична академія» (листопада 2020 р.) 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

Не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
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Національний консультантом проекту Ради Європи «Подальша підтримка 

виконання Україною рішень в контексті статті 6 Європейської конвенції з прав 

людини».  

Національний консультантом Координатору проектів ОБСЄ в Україні. 

Учасник семінару “Справедливість, закон і суспільство”, організованого 

Аспен Інститу Київ 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не брав участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Не брав 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Нагороджений Подякою Голови Національної асоціації адвокатів України 

(жовтень 2020 р.).  

19. Наукове керівництво аспірантами/здобувачами (наукове 

консультування). 

Не здійснював. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол  ____ від  ______грудня 2019 р. 

 

 

Доцент кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого,  

доктор юридичних наук, доцент    О. М. Дроздов 

 

 


