
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2017 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Назаров Іван Володимирович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Проблеми погодження реформ судової влади та прокуратури 
України, 
2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Проблеми погодження реформ судової влади та прокуратури 
України, 
3,1 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчального посібника, 
наукові статті, тези 
наукових доповідей та 
повідомлень  та ін.) 

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

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Визначено механізми приведення судової системи 
сучасної держави у відповідність до єдиних європейських 
стандартів на прикладі Хорватії та порядок застосування 
позитивного досвіду під час судової реформи в Україні. 

Досліджено наукові точки зору відповідальності 
прокурорів та обґрунтовано пропозиції щодо змін у 
законодавстві з питань визначеної проблематики.   

Досліджено історичні етапи адаптації вітчизняного 
законодавства до стандартів Ради Європи у сфері правового 
регулювання інституту адвокатури, проведено аналіз змісту 
резолюцій та рекомендацій Ради Європи та Європейського 
Союзу у визначеній сфері. Визначаються подальші напрямки 
реформування адвокатури в Україні.         

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

- 

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

- 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) 
проектів законів та інших 
нормативних актів 

- 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

Член Науково-консультативної ради Вищого 
спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень - 



практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 

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

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

Прочитані лекції для працівників Служби безпеки України, 
що проходять підвищення кваліфікації в Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
6.5. Підготовка 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) 

- 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (вказати повну 
назву конференції, дату та 
місце проведення) 

1. 19 квітня 2017 р. розширене засідання 
міжкафедрального семінару кафедр загальноюридичних 
дисциплін, професійних та спеціальних дисциплін 
Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка із залученням в режимі 
відеоконференцзв’язку вчених Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, присвячене 
обговоренню дисертаційного дослідження С.О. Іваницького 
“Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 
принципи та система”,  м. Миколаїв      

2. Учасник семінару «Розвиток системи забезпечення 
якості вищої освіти: кращі європейські практики» 16-17 
травня 2017 року, Київ. 

3. Учасник семінару-практикуму з використання 
методики зовнішньої незалежної оцінки процесів 
забезпечення якості юридичної освіти. М. Одеса, 30-31 
травня 2017 р. 

4. Учасник Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті 
проф. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 20.04.2017 р.). 

5. 17-18 травня 2017 р. міжнародна науково-практична 
конференція «Захист прав людини в парадигмі 
верховенства права», Академія адвокатури України, м. Київ 

6. Учасник експертного обговорення «Спеціалізований 
антикорупційний суд: найкращі світові практики та 
перспективи створення в Україні», Харків, 24 травня 2017 р. 

7. Учасник міжнародного круглого столу «Харків – 
безпека і правопорядок», Харків, 20.11.2017 р. 

8. 24 листопада 2017 р. участь у зустрічі-дискусії 



«Верховний Суд – нова філософія судової влади» 
новообраних суддів Верховного Суду – випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого зі студентами та викладачами вишів і 
представниками активної спільноти регіону 

9. Учасник Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Тенденції та пріоритети реформування 
законодавства України», Херсон, 8-9.12.2017 р. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

 Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. з підготовки до іспиту / уклад.: О. Ю. Дудченко, А. В. 
Іванцова, Ю. І. Крючко  та ін. –  Х. : Право, 2017. – 238 с. 
(1,1 д.а.). 
    1. Назаров І. В. Адвокатура України на шляху 
запровадження міжнародних стандартів / І. В. Назаров // 
Конституційно-правові академічні студії. – 2017. – № 4. 
(стаття у редакції)  (0,5 друк. арк.). 
    2. Назаров І. В. Етапи реформування судової системи 
Хорватії / І. В. Назаров // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. (стаття у редакції) 
(0,5 друк. арк.). 
     3. Назаров І. В., Сурженко М. О. Теоретичні засади 
відповідальності прокурорів / І. В. Назаров, М. О. Сурженко 
// Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». – 2017. – № 47. (стаття у 
редакції) (у співавторстві, 0,3 друк. арк.)  
    4. Назаров І. В. Погляд на майбутні повноваження 
Верховного Суду // Актуальні проблеми судового права: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті проф. 
Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 20.04.2017 р.): у 2 т. – 
Т. 1. – Харків: Право, 2017. – 258 с. – С. 100-103.  (тези). (0,2 
д.а.) 
5. Назаров І. В. Етапи запровадження міжнародних 
стандартів у сфері функціонування адвокатури України // 
Актуальні проблеми адвокатури: матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. (Харків, 14.12.2017 р.). (тези у редакції). (0,2 
д.а.). 

6. Назаров І. В. Адаптація законодавства у сфері судоустрою 
до європейських стандартів на прикладі Хорватії // 
Тенденції та пріоритети реформування законодавства 
України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (Херсон, 8-9.12.2017 р.) (тези у редакції) (0,3 д. 
а.). 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

1. Назаров І. В. Етапи реформування судової системи 
Хорватії / І. В. Назаров // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. (стаття у редакції) 
(0,5 друк. арк.). (Index Copernicus International (Республіка 
Польща). 
2. Назаров І. В., Сурженко М. О. Теоретичні засади 
відповідальності прокурорів / І. В. Назаров, М. О. Сурженко 
// Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». – 2017. – № 47. (стаття у 
редакції) (у співавторстві, 0,3 друк. арк.) Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

10. Чи являєтесь членом Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник 



редакційної колегії якого-
небудь видання. 

Національної академії правових наук України» 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.03 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

Офіційний опонент на захисті дисертації Попова Георгія 
Володимировича на тему «Прокуратура України у 
державному механізмі захисту прав і свобод дітей», подану 
до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та адвокатура. Київ. 27 січня 2017 р. 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати (окремо 
докторські, окремо 
кандидатські) 

1. Підготовлено відгук на автореферат дисертаційного 
дослідження Хотинської-Нор Оксани Зіновіївни «Теоретико-
правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні», 
представленого на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та адвокатура. 
2. Підготовлено відгук на автореферат дисертації Іваницького 
Сергія Олександровича "Теоретичні основи організації адвокатури 
в Україні: принципи та система", представленої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю  
12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. 
3. Підготовлено відгук на автореферат дисертації Сопільника Р. Л. 
на тему «Теоретичні та організаційні засади забезпечення права на 
справедливий суд у світлі євроінтеграції України», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

1. Почесна грамота Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв’язку 
з відзначенням 30-річчя кафедри організації судових та 
правоохоронних органів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. 

2. Почесна грамота Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України за високі наукові досягнення у сфері 
розбудови вітчизняного правознавства, особистий внесок у 
становлення правової держави, забезпечення захисту 
конституційних прав і свобод громадян та з нагоди 
тридцятої річниці з дня заснування кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

3. Почесна грамота Харківської обласної організації 
Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів 
України та вагомий особистий внесок у розбудову правової 



держави, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди 
30-річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів 

4. Подяка Національної школи суддів України за 
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 30-
річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

 

 

Звіт склав   

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри  
Протокол № 5 від 5 грудня 2017р.                                                                                               


