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1. Матат Юрій Ігорович 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави і права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Забезпечення 

права на справедливий суд в умовах недосконалості правового регулювання 
суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Забезпечення 
права на справедливий суд в умовах недосконалості правового регулювання 
суспільних відносин», 1,55 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Досліджено сутність та основні структурні елементи права на справедливий суд; 
проаналізовано сучасне розуміння права на справедливий суд у практиці 
Європейського суду з прав людини; визначено концептуальні засади застосування 
практики ЄСПЛ, а також положень Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод як правового інструменту, покликаного компенсувати 
відсутність «конкретизуючого» законодавства, а також сприяти вирішенню 
юридичних справ за умов наявності прогалин у національному законодавстві. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна юридична науково-практична конференція «Правовий розвиток 
суспільства і держави: традиції та новації», м. Київ, 07 грудня 2017 р. 
9. Видавнича діяльність: 

Статті: 
1. The Role of the European Court of Human Rights in Ensuring the Right to a Fair 

Trial in Ukraine // Visegrad Journal on Human Rights. – 2017. – № 3. – p. 106 – 111 
(0,6 друк. арк.) 

2. Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми забезпечення в 
Україні // «Jurnalul juridic national: teorie si practica». – 2017. – № 6 (28) (0,7 друк. 
арк.) 

Тези: 
1. Ensuring the Right to a Fair Trial under Conditions of Legal Gaps // Міжнародна 
юридична науково-практична конференція «Правовий розвиток суспільства і 
держави: традиції та новації», м. Київ, 07 грудня 2017 р., 0,25 друк. арк. (у друці) 

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

– Y. Matat. The Role of the European Court of Human Rights in Ensuring the Right to 
a Fair Trial in Ukraine» // Visegrad Journal on Human Rights. – 2017. – № 3. – p. 106 – 
111 (0,6 друк. арк.). Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Республіка Польща);  

– Ю. Матат. Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми 
забезпечення в Україні // «Jurnalul juridic national: teorie si practica». – 2017. – № 6 (28) 
(0,7 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Республіка Польща). 
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10. – 17. –  
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Сертифікат про участь у тренінгу на тему: «Сучасні інтерактивні методи 
викладання курсу «Етика правника», м. Харків, 3-4 жовтня 2017 року 
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