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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Назаров Іван Володимирович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

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

реформ судової влади та адвокатури України, 1,0 друк. арк. 

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

реформ судової влади та адвокатури України -  0, 9 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Досліджується практика дисциплінарних проваджень щодо адвокатів України та формулюються 

пропозиції змін до національного законодавства з метою приведення до європейських стандартів; 

аналізуються норми законодавства, що мають відношення до встановлення поняття академічної 

доброчесності, видів порушень академічної доброчесності, процедури розгляду питань про імовірні 

порушення академічної доброчесності, видів відповідальності за порушення академічної 

доброчесності та органи, що мають право їх застосовувати, формулюються пропозиції до діючого 

законодавства з метою оптимізації правового регулювання проблематики дотримання академічної 

доброчесності. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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

Концепції розвитку юридичної освіти, участь у розробці проекту Закону України «Про академічну 

доброчесність». 

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

нормативно-правових актів. Ні. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

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 Верховного Суду; заступник Голови робочої групи з 

розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України; член 

Комітету з державної премії України в галузі освіти МОН України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Ні. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. Ні. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Ні. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

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

проведення): 

- 22-24 вересня 2020 р. III Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків (спікер); 

- Новітні методики викладання галузевих юридичних дисциплін. Школа Педагогічної майстерні 

(13-18 січня 2020 року, м. Харків) (спікер). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 
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- NAZAROV, Ivan V. et al. Independence of an Advocate in Disciplinary Proceedings: 

Comparative Approach with a Focus on Ukrainian Experience. Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 603 – 615, mar. 2020. ISSN 2068-696X. (стаття у співавторстві, 0,3 

др.а.); 

- Назаров І.В. Вища освіта та академічна доброчесність – проблеми поєднання // Часопис Київського 

університету права. – 2020. – № 3. (у редакції, 0,6 др.а.)  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science: 

- NAZAROV, Ivan V. et al. Independence of an Advocate in Disciplinary Proceedings: Comparative 

Approach with a Focus on Ukrainian Experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

[S.l.], v. 10, n. 2, p. 603 – 615, mar. 2020. ISSN 2068-696X. (Scopus). 

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

даних: 

- Назаров І.В. Вища освіта та академічна доброчесність – проблеми поєднання // Часопис Київського 

університету права. – 2020. – № 3. (Index Copernicus). 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є:  
Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні.  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

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

Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

- Учасник програми EDUQAS: Implementation of Education Quality Assurance System                                                                  

via Cooperation of University – Business – Government in HEIs (24-28 лютого 2020 р., Казахстан, Нур-

Султан).  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Назаров І.В. _______________ 

 

Звіт обговорений на затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол № 5 від 07.12.2020 р. 
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