
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Назаров Іван Володимирович. 

2. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адвокатури Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

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

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

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

повідомлень та ін. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Проаналізовано практику роботи Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти України як з питань розгляду скарг про порушення 

академічної доброчесності, так і в межах акредитації освітніх програм. Сформульовано 

пропозиції до діючого законодавства з метою оптимізації правового регулювання проблематики 

дотримання академічної доброчесності. Обгрунтовано необхідність акумулювання правового 

регулювання академічної доброчесності в межах одного закону «Про академічну доброчесність», 

запропоновано зміни до переліку порушень академічної доброчесності та конкретизація процедури 

їх встановлення. 

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

- член Робочої групи з розробки нормативно-правової бази незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти, затв. Наказом МОН України від 16.04.2021 р. №424; 

- член Робочої групи з підготовки проекту Закону України про внесення змін до законів України 

щодо регулювання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затв. 

Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України від 14.04.2021 р. 

- член Робочої групи з підготовки проекту Закону України про академічну доброчесність, затв. 

Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України від 14.04.2021 р. 

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): 

- Учасник Презентації результатів оцінки впливу незалежних, зовнішніх оцінювань процесів 

забезпечення якості юридичної освіти проведених за підтримки USAID у 2014 - 2018 рр. (м. Київ, 

23 лютого 2021 р.); 

- Доповідь на вебінарі Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів та 

молодих вчених Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка «Дотримання 
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принципів академічної доброчесності як обов’язкова складова якості вищої освіти та 

наукових досліджень» 5 березня 2021 р.; 

- Доповідь на вебінарі «Проблеми підготовки та акредитації освітньо-професійних програм 

молодшого бакалавра» за темою «Особливості врегулювання питань академічної доброчесності в 

освітньому середовищі», 13 травня 2021 р. 

- Участь у роботі круглого столу «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: 

виклики та практики», 29 квітня 2021 року, тема виступу «Проблеми нормативного врегулювання 

академічної доброчесності в освітньому середовищі»; 

- Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна 

відповідальність», м. Київ, КРЦ НАПрН України, 15 квітня 2021 року. Тема виступу: «Проблеми 

нормативного врегулювання порядку реалізації академічної відповідальності»; 

- Участь у роботі Круглого столу «Забезпечення практикоорієнтованості навчання юристів 

як невід’ємна складова реформи юридичної освіти», м. Одеса, 20 травня 2021 року; 

- Участь у роботі «Тижня академічної доброчесності» Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, 5-9 квітня 2021 р. Виступ 7 квітня 2021 із доповіддю 

«Академічна доброчесність як обов’язкова складова внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої програми»; 

- Виступ на онлайн-зустрічі «Доктор філософії/доктор мистецтва: умови підготовки» Ради 

молодих вчених МОН України на тему: «Новий порядок присудження ступеня доктора філософії: 

запропоновані зміни», 21 травня 2021 р. 

- Виступ на Круглому столі «Актуальні питання унормування вищої юридичної освіти», м. Київ, 18 

листопада 2021 року, КРЦ НАПрНУ; 

- Виступ на Круглому столі «Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти», м. 

Львів, 1 жовтня 2021 року (Львівський державний університет внутрішніх справ, Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти, StrikePlagiarism.com, ГО «Міжнародна фундація 

науковців та освітян») 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

- Kuznietsova, N.S., Nazarov, I.V., & Yefimenko, L.V. (2021). Areas of reforming the statutory 

regulation of academic integrity in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 

28(3), 176-185. 

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

of Science: 

- Kuznietsova, N.S., Nazarov, I.V., & Yefimenko, L.V. (2021). Areas of reforming the statutory regulation 

of academic integrity in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(3), 

176-185. (Scopus). 

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

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: 

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: Грамота Верховної Ради України від 17 

серпня 2021 р. №707-К. 

 

Назаров І.В.  ___________ 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Звіт обговорений та затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол №3 

від 19 листопада 2021 року 
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