
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

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

доцент, доцент. 

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

Концептуальні засади реалізації практики ЄСПЛ у кримінальному 

провадженні (2, 0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

– робота виконана у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези 

наукових повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в 

роботі розглянути концептуальні засади врахування практики Європейського 

суду з прав людини; конкретизовано критерії завдяки яким забезпечено 

ефективне право на захист у кримінальному провадженні, у тому числі й у 

випадках надання правової допомоги підозрюваному, обвинуваченому, які 

перебувають в умовах несвободи; аргументовано, що слід переглянути 

обмеження, встановлене ч. 5 ст. 46 КПК України, що підозрюваний, 

обвинувачений мають право на таку зустріч не більш як із двома 

захисниками одночасно; проаналізовано такі проблемні теоретико-практичні 

питання, як: тлумачення поняття «спосіб захисту»; можливість / 

неможливість застосування цієї підстави відмови від виконання обов’язків 

захисника, якщо її немає в договорі; процесуальний документ, який має 

подати захисник: клопотання / заява / заява про самовідвід / повідомлення 

про відмову від виконання обов’язків із захисту обвинуваченого; предмет 

звернення (про відмову від захисту; про відмову від виконання обов’язків 

захисника; відмова від виконання повноважень захисника; самовідвід); якщо 
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така підстава для одностороннього розірвання є у договорі про надання 

правової допомоги, то до чи після одностороннього розірвання договору 

захисник має звернутися до слідчого / прокурора / суду; яке рішення має 

прийняти слідчий / прокурор / суд, отримавши відповідне звернення 

захисника; можливість / неможливість відмови, якщо така підстава для 

одностороннього розірвання відсутня у договорі. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

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

– не брав участі у підготовці законопроектів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів  

Брав участь у підготовці пропозицій та зауважень до: 

– проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо започаткування реальної судової реформи в частині 

забезпечення єдності судової практики та рівності учасників судових 

проваджень перед законом» (реєстр. № 5565) 

- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та 

підвищення якості її надання» (реєстр. № 5107); 

– проекту Закону України «Про внесення змін до деяких положень 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення 

ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 4661 від 27.01.2021 р.); 

– проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих 

судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490 

від 7.09.2021 р.); 
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- проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства, яка затверджена Указом Президента України від 11 червня 2021 

року № 231/2021. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працювала консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України  

– є членом Комісії з питань правової реформи при Президентові 

України, а також членом науково-консультативних рад при Верховному 

Суді, Конституційному Суді України та Національній асоціації адвокатів 

України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень – постійне проведення 

узагальнення практики застосування кримінального процесуального 

законодавства під час здійснення адвокатської діяльності. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних 

та інших державних органів –  

- брав участь у підготовці пропозицій на лист Заступника Голови 

Вищої ради правосуддя О. Маловацького від 15 січня 2021 року про надання 

пропозицій щодо нагальних питань діяльності судової влади, вирішення яких 

потребує удосконалення законодавства. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – постійно беру 

участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України.  

Зокрема, брав участь у підготовці наукових висновків: 

- за зверненням судді Конституційного Суду України В.В. Городовенко 

стосовно конституційної скарги О.В. Кротюка щодо відповідності 
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Конституції України (конституційності) положення пункту 4 частини першої 

статті 284 Кримінального процесуального кодексу України; 

- за зверненням Голови Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України Ю.Г. Барабаша щодо відсторонення від 

посади судді Конституційного Суду України у кримінальному провадженні 

(у співавторстві із Афанасьєвою М., Терлецьким Д., Шакуном В.) (URL: 

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/vysnovok_nkr_shchodo_instytutu_vidstoronen

nya.pdf ) 

- за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду Іваненко І. В. щодо апеляційного перегляду за 

нововиявленими обставинами (справа №145/1444/18) (у співавторстві із 

Гловюк І.В.); 

- за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду Григор’євої І. В. щодо апеляційного перегляду за 

нововиявленими обставинами (справа №481/1754/18) (у співавторстві із 

Гловюк І.В.); 

- за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду Огурецького В. П щодо апеляційного перегляду за 

нововиявленими обставинами (справа №477/426/17) (у співавторстві із 

Гловюк І.В.). 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – були прочитані 

лекції для працівників різних підрозділів Управління Служби Безпеки 

України, а також для адвокатів. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не брав участь у підготовці відповідей (висновків) на запити органів 

державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

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

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

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/vysnovok_nkr_shchodo_instytutu_vidstoronennya.pdf
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/vysnovok_nkr_shchodo_instytutu_vidstoronennya.pdf
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не є депутатом місцевої ради, не входжу 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) 

Брала участь у наступних конференціях, семінарах, вебінарах: 

– 25 березня 2021 р. – вебінар з суддею Верховного Суду Фоміним С.Б. 

«Докази та доказування». (В он-лайн режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 

- 20 травня 2021 р. – Семінар НААУ на тему: «Особливості надання 

правничої допомоги особам, які перебувають в умовах несвободи»; 

- 22 жовтня 2021 р. – Міжнародна конференція: «Адміністративна 

процедура: нова сторінка у відносинах держави, громади та бізнесу» (м. 

Одеса); 

- 14 квітня 2021 р. - Всеукраїнська науково-практична конференція для 

студентів, аспірантів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» (URL: https://zib.com.ua/ua/147489-

yak_vidrizniti_pidburyuvannya_do_habara_vid_zakonnih_slidchi.html); 

– 24 квітня 2021 р. – конференція «Форум вищої освіти». (В он-лайн 

режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 

– 29 квітня 2021 р. – круглий стіл «Академічна доброчесність в 

освітньому середовищі: виклики та практики». В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM; 

– 17 травня 2021 р. – міжнародна науково-практична конференція 

«Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

– 18 травня 2021 р. – онлайн-зустріч зі стейкхолдерами щодо 

проблемних питань правового регулювання у сфері правосуддя та 

кримінальної юстиції. (В он-лайн режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 

- 30 липня 2021 р. – Онлайн практикум «Кредитні спори: практика 

ЄСПЛ та Верховного Суду», брав участь як доповідач за темою: «Огляд 

https://zib.com.ua/ua/147489-yak_vidrizniti_pidburyuvannya_do_habara_vid_zakonnih_slidchi.html
https://zib.com.ua/ua/147489-yak_vidrizniti_pidburyuvannya_do_habara_vid_zakonnih_slidchi.html
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практики ЄСПЛ по кредитним спорам» (організатори Видавництво «Право 

України» та Юридичний портал «Ratio Decidendi»); 

– 20 вересня 2021 р. – семінар на тему: «Практика застосування позицій 

ЄСПЛ у кримінальних провадженнях та особливості підготовки скарг» (м. 

Харків); 

– 20 - 24 вересня 2021 р. – V Харківський міжнародний юридичний 

форум. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків): 

               Заходи в рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму: 

  - панельна дискусія «Захист економіки від впливу організованої 

злочинності» (20 вересня 2021 р.). 

  - міжнародна науково-практична конференція «Протидія 

злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України» (22 вересня 

2021 р.) 

                   - тренінг для студентів та викладачів: «Застосування прав людини в 

сфері цифрових технологій (22 вересня 2021 р.) 

                  - панельна дискусія «Права людини в умовах цифрової трансформації 

суспільства: сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту» 

(24 вересня 2021 р.); 

- 23 вересня 2021 р. – Круглий стіл щодо актуальної практики касаційного 

оскарження рішень Вищого антикорупційного суду (м. Київ); 

- 1 жовтня 2021 р. – Онлайн практикум «Юридична доктрина, практика 

ЄСПЛ та Верховного Суду у кримінальних провадженнях», брав участь як 

доповідач за темою: «Огляд практики ЄСПЛ по статтям 6 та 8 ЄКПЛ 

(кримінальний-процесуальний аспект)» (організатори Видавництво «Право 

України» та Юридичний портал «Ratio Decidendi»); 

- 22 жовтня 2021 р. – Онлайн практикум «Юридична доктрина, практика 

ЄСПЛ та Верховного Суду у цивільних справах», брав участь як доповідач за 

темою: «Правові позиції ЄСПЛ (цивільно-правовий аспект)» (організатори 

Видавництво «Право України» та Юридичний портал «Ratio Decidendi»); 
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- 29 жовтня 2021 р. – Онлайн практикум «Юридична доктрина, практика 

ЄСПЛ та Верховного Суду у господарських справах», брав участь як 

доповідач за темою: «Правові позиції ЄСПЛ (господарсько-правовий 

аспект)»  (організатори Видавництво «Право України» та Юридичний портал 

«Ratio Decidendi»); 

- 5 листопада 2021 р. – Онлайн практикум «Юридична доктрина, практика 

ЄСПЛ та Верховного Суду у адміністративних справах», брав участь як 

доповідач за темою: «Правові позиції ЄСПЛ (адміністративно-правовий 

аспект)» (організатори Видавництво «Право України» та Юридичний портал 

«Ratio Decidendi»); 

– 10 листопада 2021 р. – Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції: ІІІ Харківський кримінальний процесуальний 

полілог: присвячений 90-річчю з дня народження академіка Юрія 

Михайловича Грошевого (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків); 

– 10 листопада 2021 р. – Всеукраїнський круглий стіл з питань 

законності обов’язкової вакцинації; 

– 15 листопада 2021 р. –Науково – практичний семінар «Реформування 

Служби безпеки України: перспективи та проблемні питання очима 

фахівців» (м. Харків); 

- 10 грудня 2021 р.- – Онлайн практикум «Обшук у кримінальному 

провадженні, практика ЄСПЛ та ВАКС», брав участь як доповідач за темою: 

«Обшук у кримінальному провадженні, практика ЄСПЛ» (організатори 

Видавництво «Право України» та Юридичний портал «Ratio Decidendi»); 

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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Посібник 
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- Поліграф і психофізіологічна діагностика особи: навчально-

методичний посібник. – Івано-Франківськ. 2021. 264 с. (у співавторстві 

Томин С.В. та Воробчак А.Р.). 

Статті 

–  Mediation and Court in Ukraine: Perspectives on Interaction and Mutual 

Understanding. Access to Eastern Europe. August 2021. Issue 3 (11). pages: 181-

190. URL : https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3 (у співавторстві з Oleh 

Rozhnov, Valeriy Mamnitskyi) (0,2 друк.арк); 

– The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings 

of Ukraine in the context of the ECHR case-law. Amazonia Investiga. Volume 10 

– Issue 46 / October 2021. pages: 281-289. URL : 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1797/2072 (у 

співавторстві з Volodymyr Hryniuk, Serhii Kovalchuk, Liliia Korytko, Galyna 

Kret) (0,2 друк.арк); 

– Scrap metal procurement and operations with it: today’s criminal situation. 

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. Issue 3. pages: 

145-149. URL : http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf  

(у співавторстві з A.N.Lysenko, V.V.Shendryk, K.O.Cherevko, V.H.Piadyshev) 

(0,2 друк.арк); 

– Експерт з питань права: теоретико-методологічні засади та вектори 

реалізації. Право України. 2021. № 6. С. 221-263 (у співавторстві з 

Григоренко Є., Передерієм О., Стєбєлєвим А.) (0,2 друк.арк) ; 

– Забезпечення затриманому, підозрюваному, засудженому права на 

отримання правової допомоги: аналіз новел за Законом України № 1637-IX. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 220–223. URL : 

http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-9/54 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,2 друк.арк); 

– Проблемні питання відмови захисника від виконання обов’язків у 

кримінальному провадженні (аналіз судової практики). Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 1. С. 268–273. URL : 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1797/2072
http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf
http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
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http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-1/67 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,4 друк.арк); 

Інші видання: 

– Noblesse oblige? Відмова засудженого від касаційної скарги захисника: 

КПК проти Закону про адвокатуру. Закон і Бізнес. 2021. №11. С. 11. URL: 

https://zib.com.ua/ua/146876-vidmova_zasudzhenogo_vid_kasaciynoi_skargi_zahi

snika_kpk_pro.html (у співавторстві з Гловюк І.В.); (0,4 друк.арк); 

– Mission completed? Чим відрізняється закінчення від завершення 

досудового розслідування з погляду допустимості доказів. Закон і Бізнес. 

2021. №13. С. 11. URL: https://zib.com.ua/ua/147094-

chim_vidriznyaetsya_zakinchennya_vid_zavershennya_dosudovogo.html (у 

співавторстві з Гловюк І.В.) (0,2 друк.арк); 

– Приєднання до Міжамериканської конвенції про підтвердження та 

інформацію стосовно іноземного законодавства: актуальні питання. Закон і 

Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/147120-priednannya_do_mizhamerikanskoi_k

onvencii_pro_pidtverdzhenny.html (у співавторстві з Гловюк І. та Дроздова О.) 

(0,2 друк.арк);  

– Набула чинності Міжамериканська конвенція про взаємну допомогу в 

кримінальних справах. Актуальні питання. Закон і Бізнес. URL: 

https://zib.com.ua/ua/147222-nabula_chinnosti_mizhamerikanska_konvenciya_pro

_vzaemnu_dopo.html (у співавторстві з Гловюк І. та Дроздова О.) (0,1 

друк.арк);  

– Переваги та особливості застосування висновків експерта в галузі 

права. Закон і Бізнес. 2021. № 18. URL: https://zib.com.ua/ua/147534-

perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_eksperta_v_g.html (у 

співавторстві з Григоренко Є., Передерієм О. та Стєбєлєвим А.) (0,2 

друк.арк); 

– Як час на ознайомлення з матеріалами впливає на завершення 

досудового розслідування та інші дотичні питання. Закон і Бізнес. 2021. №26-

27.URL :https://zib.com.ua/ua/148152 yak_chas_na_oznayomlennya_z_materiala

http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
https://zib.com.ua/ua/146876vidmova_zasudzhenogo_vid_kasaciynoi_skargi_zahisnika_kpk_pro.html
https://zib.com.ua/ua/146876vidmova_zasudzhenogo_vid_kasaciynoi_skargi_zahisnika_kpk_pro.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzib.com.ua%2Fua%2F147094-chim_vidriznyaetsya_zakinchennya_vid_zavershennya_dosudovogo.html%3Ffbclid%3DIwAR0ipFHdisS7peo9ozCGgDO5f7Qkf2tUwn_LH7HGNEkNg5aRymEKlw9Fue8&h=AT3nJP8qb1UEBMZ6fzGc6RXtFki27B6BvLj4zr7e64DKUZeuvUKVjoThmJcYqFxnBZQ-c4ZSQUz6bDK-SYA7yJdVH1ZKHYPLoZhA9skyqZirP2r0zUg_xubykmKxQg7EkFlwmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzib.com.ua%2Fua%2F147094-chim_vidriznyaetsya_zakinchennya_vid_zavershennya_dosudovogo.html%3Ffbclid%3DIwAR0ipFHdisS7peo9ozCGgDO5f7Qkf2tUwn_LH7HGNEkNg5aRymEKlw9Fue8&h=AT3nJP8qb1UEBMZ6fzGc6RXtFki27B6BvLj4zr7e64DKUZeuvUKVjoThmJcYqFxnBZQ-c4ZSQUz6bDK-SYA7yJdVH1ZKHYPLoZhA9skyqZirP2r0zUg_xubykmKxQg7EkFlwmQ
https://zib.com.ua/ua/147120priednannya_do_mizhamerikanskoi_konvencii_pro_pidtverdzhenny.html
https://zib.com.ua/ua/147120priednannya_do_mizhamerikanskoi_konvencii_pro_pidtverdzhenny.html
https://zib.com.ua/ua/147222nabula_chinnosti_mizhamerikanska_konvenciya_pro_vzaemnu_dopo.html
https://zib.com.ua/ua/147222nabula_chinnosti_mizhamerikanska_konvenciya_pro_vzaemnu_dopo.html
https://zib.com.ua/ua/147534-perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_eksperta_v_g.html
https://zib.com.ua/ua/147534-perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_eksperta_v_g.html
https://zib.com.ua/ua/148152 yak_chas_na_oznayomlennya_z_materialami_vplivae_na_zavershen.html
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mi_vplivae_na_zavershen.html  (у співавторстві з Дроздова О. та Шульгін С.) 

(0,3 друк.арк). 

Тези: 

– Міжнародні гарантії захисту інтересів суб’єктів господарювання як 

стратегічний напрям діяльності Бюро економічної безпеки України. 

Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : 

[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) 

/ [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Харків –

Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 212 с. С. 31-36. (0,2 друк. арк.); 

– Непряма провокація вчинення кримінального правопорушення: 

кримінальний процесуальний аспект. Кримінальна юстиція в Україні: реалії 

та перспективи [Текст] : матеріали круглого столу. (м. Львів, 11 червня 2021 

р.). Львів: Львівський державний університет внутрішні справ. 2021. – 414 с. 

С. 189-197. (0,3 друк. арк.); 

– Переваги використання висновків експерта у галузі права у практичній 

діяльності юридичної служби та юрисконсульта. Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення. Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 

травня 2021 р.; м. Харків. Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. 

Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. 224 с. – С. 97-100 (у співавторстві з 

Григоренко Є., Передерієм О. та Стєбєлєвим А.) (0,2 друк.арк) 

– Деякі питання засади non bis in idem у кримінальному провадженні за 

ст. 126-1 КК України у аспекті практики ЄСПЛ. Застосування в 

національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року: збірник тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Хмельницький, 22 жовтня 2021 року). 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2021. С. 67-71 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,3 

друк.арк); 

https://zib.com.ua/ua/148152 yak_chas_na_oznayomlennya_z_materialami_vplivae_na_zavershen.html
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– Актуальні правові позиції Європейського суду з прав людини за статтею 

2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Адвокатура 

України: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) / [редкол.: Т. Б. Вільчик 

(голова) та ін.]. – Харків : Право, 2020. 490 с.- С 160 – 164 (0,3 друк.арк) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Scopus  

Mediation and Court in Ukraine: Perspectives on Interaction and Mutual 

Understanding. Access to Eastern Europe. August 2021. Issue 3 (11). pages: 181-

190. URL : https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3 (у співавторстві з Oleh 

Rozhnov, Valeriy Mamnitskyi) (0,2 друк.арк); 

Scrap metal procurement and operations with it: today’s criminal situation. 

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. Issue 3. pages: 

145-149. URL : http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf  

(у співавторстві з A.N.Lysenko, V.V.Shendryk, K.O.Cherevko, V.H.Piadyshev) 

(0,2 друк.арк); 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних.  

Copernicus International   

– Експерт з питань права: теоретико-методологічні засади та вектори 

реалізації. Право України. 2021. № 6. С. 221-263 (у співавторстві з 

Григоренко Є., Передерієм О., Стєбєлєвим А.) (0,2 друк.арк) ; 

– Забезпечення затриманому, підозрюваному, засудженому права на 

отримання правової допомоги: аналіз новел за Законом України № 1637-IX. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 220–223. URL : 

http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-9/54 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,2 друк.арк); 

– Проблемні питання відмови захисника від виконання обов’язків у 

кримінальному провадженні (аналіз судової практики). Юридичний науковий 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3
http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf
http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
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електронний журнал. 2021. № 1. С. 268–273. URL : 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-1/67 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,4 друк.арк); 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання  

– є членом редакційних колегій наступних наукових видань, включених 

до переліку фахових видань України: Юридичного журналу «Право 

України»; Науково-практичного журналу «Світ науки та освіти» (The World 

of Science and Education); Науково-практичного юридичного журналу 

"Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є  

членом спеціалізованої вченої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були  

– був опонентом дисертаційного захисту Тетерятник Ганни 

Костянтинівни дисертаційного дослідження: «Концептуальні основи 

кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів», 

поданого на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за 

спеціальностями: 12.00.09 − кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.07 – адміністративне 

право і процес;  фінансове право; інформаційне право (081 Право). 

. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські  

– Підготував відгуки на автореферати: 

- докторської дисертації Нікіфоренко В. С. на тему: «Адміністративно-

правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

безпеки державного кордону України».  

- кандидатської дисертації Пристінської К.О. на тему: «Організаційно-

правові засади взаємодії органів публічної адміністрації щодо запобігання 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів»; 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
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14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) – не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – 

- здійснював співробітництво з закордонними організаціями, а саме з 

Радою Європи в проєкті: «Про поліпшення доступу до правосуддя, усунення 

процесуальних бар'єрів і забезпечення права на безсторонній суд в Україні: 

дотримання статті 6 ЄКПЛ та виконання рішень ЄСПЛ», про що мною було 

підготовлено відповідний експертний висновок. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

не брав участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

не брав участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не 

отримував у звітному році відзнаки чи нагороди. 

19. Здійснюю наукове керівництво аспіранткою Колот Н.М. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол №___від__________2021 р.                     

 

 

  Дроздов О.М. 


