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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Техніко-юридичні 

недоліки нормативно-правових актів як корупціогенний фактор у діяльності органів 

публічної влади», 1,0 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Техніко-юридичні 

недоліки нормативно-правових актів як корупціогенний фактор у діяльності органів 

публічної влади», 1,1 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи монографії, наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено техніко-юридичні недоліки 

нормативно-правових актів, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень; 

визначено способи виявлення цих недоліків, як корупціогенних факторів, під час 

проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів, а також 

шляхи усунення зазначених корупціогенних факторів 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. Загальновідомим є той 

факт, що проблеми, які породжуються корупцією створюють серйозну загрозу для 

стабільності й безпеки суспільства, підривають демократичні інститути та завдають шкоди 

стійкому розвитку правопорядку. Саме тому важливого значення набуває дослідження 

правових причин корупції, через існування яких нормативна основа правового 

регулювання виявляється неспроможною ефективно протидіяти корупційним ризикам, що 

притаманні насамперед сфері діяльності органів публічної влади.  

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

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

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

нормативно-правових актів. –  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Є помічником – 

консультантом народного депутата України, голови підкомітету з питань антикорупційної 

політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету 

Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Одарченка А.М.  



  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень – не проводив. 

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

органів – не готував. 

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

Конституційного Суду України – не приймав участі. 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам – не проводив. 

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

самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян. Відповідей на запити не 

готував. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є депутатом та до складу інших 

органів не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах  

1) International conference: “Contemporary challenges in administrative law from an 

interdisciplinary perspective - fourth edition. May 21, 2021, The Faculty of Law of the Bucharest 

University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative 

Sciences, Bucharest, Romania.  (м. Бухарест, Румунія, 21 травня 2021 р.).; отримано 

сертифікат про участь. 

9. Видавнича діяльність  

Статті: 

1. Прогалини у правовому регулюванні як корупціогенний фактор у діяльності органів 

публічної влади // Актуальні проблеми держави і права. – 2021. – № 89. – С. 42-48 (0, 

54 друк. арк.). 

2. Technical and legal defects of regulatory legal acts as a corruptogenic factor in public 

authority activities // Visegrad Journal on Human Rights. – 2021. – № 1. – P. 321-325. (0, 

56 друк. арк.). 

Участь в колективній монографії: 

1. Matat Y.,еt. al.  (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal models 

in Ukraine and foreign countries. P. 39-60. зі змісту // Shevchuk O. Administrative law: 



  

concepts, human rights, innovations : A selection of scientific papers in English 

indexed by Scopus and Web of Science and other scientometric databases. 

– Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  укр.: Адміністративне право: концепції, права 

людини, інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web of Science та 

іншими наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк. арк.; 

авторський внесок 0,3 друк.арк.). 

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

Scopus, Web of Science  

1. Matat Y.,еt. al.  (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal models in 

Ukraine and foreign countries. укр..: Державно-приватне партнерство у сфері охорони 

здоров'я: правові моделі в Україні та зарубіжних країнах. Amazonia Investiga,  2021. 10 (37), 

168-179. https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17. Проіндексовано Web of Science.  Всього 

5 авторів. (заг. 1,5 друк.арк. ;автор. внесок 0,3 друк. арк.). 

інше: 

Matat Y.,еt. al.    (2021) Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues and 

enforcement problems. // Juridical Tribune - Tribuna Juridica, Vol. 11, Special Issue, October, 

2021. –  P.302 -315. (журнал включено до наукометричних баз 

Scopus і Web of Science)  укр.: Право людини на віртуальну реальність в охороні здоров'я: 

юридичні питання та проблеми правового забезпечення. Всього 5 авторів.  (заг. 1,5 

друк.арк.; автор. внесок 0,3 друк.арк.). 

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

даних. 

Статті: 

1. Прогалини у правовому регулюванні як корупціогенний фактор у діяльності органів 

публічної влади // Актуальні проблеми держави і права. – 2021. – № 89. – С. 42-48 (0, 54 

друк. арк.).  Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща). 

2. Technical and legal defects of regulatory legal acts as a corruptogenic factor in public 

authority activities // Visegrad Journal on Human Rights. – 2021. – № 1. – P. 321-325. (0, 56 

друк. арк.). Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не являюсь. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був опонентом. 

13. Підготовка відгуків на автореферати. – 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. –  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брав участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував. 

 

 

_________ ас. Ю.І. Матат  

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 03 грудня 2021 р. 
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