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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Назаров Іван Володимирович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

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

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Проблеми погодження реформ судової влади та адвокатури 
України, 3,15 друк. арк. 

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

Статті, тези, розділ підручника 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

   На підставі наукового аналізу положень Конституції 
України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 
інших нормативних актів доводиться наявність значних 
недоліків у визначенні гарантій забезпечення незалежності 
суддів та пропонуються варіанти їх усунення. 
   Обґрунтовується необхідність удосконалення та 
реформування вітчизняного антикорупційного 
законодавства та діяльності спеціалізованих 
антикорупційних органів в Україні, особливо в процесі 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. 

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 

1). Висновок на проект Закону України «Про Державне бюро  
військової юстиції» № 8387 та  проект Закону України «Про 
Державне бюро військової юстиції» № 8387-1. 
2). Висновок на проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
гармонізації кримінального законодавства з положеннями 
міжнародного права». 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

член Науково-консультативної ради Верховного Суду 



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

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

Узагальнення практики роботи спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, жовтень, 2018 р.  

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 

1). Висновок на звернення Вищої ради правосуддя щодо 
застосування положень ч. 4 ст. 49 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та ч. 1 ст. 481 КПК України від 
30.05.2018 р. 
2). Висновок на звернення судді Конституційного Суду 
України С. П. Головатого щодо тотожності (подібності) та 
відмінності статусу судді та статусу прокурора,  поняття 
терміну «правоохоронний орган» та місце прокуратури у 
системі «правоохоронних органів» України від 23.09.2018 р. 
3). Висновок на звернення Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду щодо особливостей розгляду 
спорів з відносин публічної служби від 25.10.2018 р. 

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). 14 грудня 2017 р. Всеукраїнска науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми адвокатури», м. Харків 

2). 2 лютого 2018 р. Регіональний форум «Правовладдя і 
суспільство», Національна академія правових наук, м. 
Харків 

3). 23 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми судового права», м. 
Харків 

4). 01 червня 2018 р. зустріч з Головою Конституційного 
Суду України Шевчуком С.В. та суддею Конституційного 
Суду України Городовенком В.В. на якій обговорювались 
проблеми щодо запровадження конституційної скарги та 
проведення судової реформи в Україні. 

5). 10 грудня 2018 р. круглий стіл «Дотримання прав 
людини під час досудового розслідування, НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, 
Національної академії правових нацу України, віддліл 
дослідження проблем кримінального процесу та 
судоустрою, м. Харків 

  



9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1). Організація судових та правоохоронних органів: навч. 
посіб.: у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін.; за ред. Л. М. Москвич. – 2-ге вид., 
перероб. і допов. – Ч. 1: Основи судоустрою України. – 
Харків: Право, 2018. – 244 с. С. 110-144. (особистий доробок 
2 друк.арк.). 
2). Назаров І. В. Вища рада правосуддя у системі 
забезпечення незалежності суддів в Україні // Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: 
матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 
(Чернівці, 18-19.10.2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк 
(голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. 
Чернівці, 2018. – 392 с. – С. 25-26. (тези, 0,2 д.а.). 
3). Назаров І. В. Особливості забезпечення незалежності 
суддів в Україні // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія «Право». – 2018. – № 53 
(у редакції) (стаття, 0,5 д.а.). 
4). Назаров І. В., Розсоха К. О. Напрямки удосконалення 
законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури 
України щодо протидії корупції // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2018. – № 6. (у редакції) (стаття, 0,25 
д.а.). 
5). Назаров І. В. Недоліки нормативного регулювання 
незалежності суддів в Україні // Міжнародні стандарти 
справедливого правосуддя та їх імплементація в українське 
законодавство: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ, 17.12.2018 р.). (тези, 0,2 д.а.). (у редакції).  

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science 

- 

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

Назаров І. В. Особливості забезпечення незалежності суддів 
в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». – 2018. – № 53 (у редакції). 
Index Copernicus International. 

Назаров І. В., Розсоха К. О. Напрямки удосконалення 
законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури 

України щодо протидії корупції // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2018. – № 6. (у редакції).  

Index Copernicus International 
10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-
небудь видання. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник 
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 

- 

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

1). Підготовлено відгук на автореферат дисертації Косткіної Юлії 
Олександрівни «Правовий статус Вищої ради правосуддя», 
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; 



прокуратура та адвокатура». Київ, 2018.  
2). Підготовлено відгук на рукопис монографії Святоцької 
Вікторії Олександрівни «Стандарти організації та професійної 
діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження», 
Харків. 2018. 
3). Підготовлено відгук на дисертацію Скоромного Данили 
Анатолійовича «Правове регулювання прийняття кримінальних 
процесуальних рішень», представленої на здобуття вченого 
ступеня доктора філософії (кандидата юридичних наук) за 
спеціальністю 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність”. 
 Харків. 2018. 

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). Подяка Президії Національної академії наук України від 
11.07.2018 р. 
2). Грамота Департаменту науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації 2018 р. 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018 р. 
 
 
 
Звіт склав                                                                                                     


