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практична конференція «Актуальна юриспруденція» «Модернізація законодавства у 
сфері захисту прав та свобод людини: досягнення та перспективи» (м. Київ, 12 грудня 
2019 року), (0, 46 друк. арк.)  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних «Index Copernicus International» (Республіка Польща): 

The Role of Legal Positions Produced by Judicial Practices in the Application of Law in 
the Context of the Legal Regulation Incompleteness // Visegrad Journal on Human Rights. – 
2019. – № 5. – (0, 5 друк. арк.).  

10. – 18. –  
 
 

_________ ас. Ю.І. Матат 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

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



Додаток № 1 
 

 
 
 
 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

2 
1. The Role of Legal Positions Produced by Judicial Practices in the 
Application of Law in the Context of the Legal Regulation Incompleteness // 
Visegrad Journal on Human Rights. – 2019. – № 5.  

120 

15 

1. Субсидіарне застосування норм права в правозастосовній діяльності 
// Міжнародна науково-практична конференція «Реформування 
законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: 
питання взаємодії», м. Ужгород, 10-11 травня 2019 р. 
2. Роль правових позицій, вироблених судовою практикою, в механізмі 
подолання прогалин у законодавстві // Міжнародна юридична науково-
практична конференція «Актуальна юриспруденція» «Правотворчість та 
правозастосування у демократичній державі: теорія і практика», м. Київ, 
3 жовтня 2019 р. 
3. До питання щодо ролі тлумачення права в механізмі подолання 
прогалин у законодавстві в процесі застосування права // Міжнародна 
юридична науково-практична конференція «Актуальна юриспруденція» 
«Модернізація законодавства у сфері захисту прав та свобод людини: 
досягнення та перспективи», м. Київ, 12 грудня 2019 року. 

60 

 Всього: 180 


