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

прогалин у законодавстві в процесі здійснення правозастосовної діяльності», 1,5 друк. 
арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Засоби подолання 
прогалин у законодавстві в процесі здійснення правозастосовної діяльності», 1,61 
друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Установлено шляхи подолання прогалин у законодавстві в процесі здійснення 

правозастосовної діяльності; розкрито підстави і умови застосування засобів 
подолання прогалин у законодавстві; досліджено питання щодо критеріїв визначення 
допустимості використання аналогії з метою подолання прогалин у законодавстві. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
Прогалини в законодавстві традиційно розглядаються юридичною наукою в якості 

одного з найпоширеніших видів дефектів права. Наявність прогалин нівелює 
внутрішню узгодженість системи права і, як наслідок, призводить до збоїв в 
правовому регулюванні. Тому ефективність останнього залежить насамперед від 
зведення прогалин як одного з дефектів законодавства до мінімального рівня, від 
того, наскільки оперативно вони можуть бути подолані в процесі реалізації норм 
права. Зазначене дає підстави стверджувати про актуальність і доцільність наукової 
розробки шляхів подолання прогалин в законодавстві в процесі здійснення 
правозастосовної діяльності. 

5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції», м. Харків, 25 травня 2018 р. 

2) Міжнародна юридична науково-практична конференція «Модернізація 
законодавства та правозастосування: вимоги часу», м. Київ, 06 грудня 2018 р. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1) Legal analogy as a tool of overcoming gaps in the legislation // Visegrad Journal on 
Human Rights. – 2018. – № 4. – P. 76–80 (0, 6 друк. арк.).  

2) Subsidiary application of legal rules as a means to eliminate legislative lacunae // 
Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2018. – № 5 (33). – P. 16–19 (0, 63 друк. 
арк.)  
Тези: 

1) Аналогія права як засіб подолання прогалин у законодавстві // Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 
м. Харків, 25 травня 2018 р., 0, 2 друк. арк. 
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2) Застосування аналогії закону як засобу подолання прогалин у законодавстві: 
основні вимоги та умови // Міжнародна юридична науково-практична конференція 
«Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу», м. Київ, 06 грудня 
2018 р., 0, 18 друк. арк. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних: 

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Республіка 
Польща): 

1) Legal analogy as a tool of overcoming gaps in the legislation // Visegrad Journal on 
Human Rights. – 2018. – № 4. – P. 76–80 (0, 6 друк. арк.).  

2) Subsidiary application of legal rules as a means to eliminate legislative lacunae // 
Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2018. – № 5 (33). – P. 16–19 (0, 63 друк. 
арк.).  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – не отримував. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.) –  2 тези (0, 3 друк. арк.). 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.) – відсутні. 

22. 22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку 
у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 

 
_________ к.ю.н., ас. Ю.І. Матат  

 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 


