
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

 
1. Биля-Сабадаш Ірина Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Спеціально-

юридичні засоби юридичної техніки в аспекті проблеми забезпечення якості 
правового регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Спеціально-
юридичні засоби юридичної техніки в аспекті проблеми забезпечення якості 
правового регулювання суспільних відносин», 2,2 друк. арк. 

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

- вперше спеціально-юридичні засоби, що досліджувалися переважно як елемент 
юридичної техніки нормотворчості (перед усім, законотворчості) досліджено як такі, 
що мають універсальне значення і застосовуються на усіх стадіях правового 
регулювання суспільних відносин; 

- додатково аргументується теза про те, що спеціально-юридичні засоби юридичної 
техніки мають значення для якості правового регулювання на усіх його стадіях; 

- по-новому характеризується такий засіб юридичної техніки, як галузева типізація, 
зокрема, вона розглядається як вияв явища юридичної типізації; доводиться, що 
юридична типізація є таким принципом (методом), який визначає специфіку 
юридичного мислення як такого; 

- вперше комплексно розкриваються особливості застосування галузевої типізації в 
нормотворчості, правотлумаченні, правозастосуванні і правореалізації; 

- розвиваються положення про співвідношення і взаємозв’язок технічного елементу 
в праві і справедливості. Зокрема, відзначається, що юридична техніка забезпечує 
формалізацію цінностей, формування визначених юридичних інструментів (елементів 
правової форми), через які і завдяки яким справедливість може бути реалізована в 
правовому регулюванні суспільних відносин. Водночас, підкреслюється що юридична 
техніка, спеціально-юридичні засоби мають обмежений характер для ефективності і 
справедливості правового регулювання. Не менш значущою є правова і загальна 
культура, як правників, так і усіх суб’єктів права в цілому. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
Актуальність дослідження випливає із значимості права як одного із більш 

важливих соціальних регуляторів. Упорядкування суспільних відносин на основі 
права здійснюється за допомогою різноманітних правових засобів і складає зміст 
поняття правового регулювання суспільних відносин. Це регулювання має бути 
якісним, ефективним як з точки зору прагматичних міркувань, так і в аспекті 
сприяння затвердженню справедливості в суспільстві та окремих соціальних 
інститутах. Якість правового регулювання залежить від якості окремих його 
елементів, зокрема, юридичних актів-документів, які закріплюють результати 
нормотворчої, правореалізаційної, правозастосовної і правотлумачної діяльності. 
Спеціально-юридичні засоби юридичної техніки є одним з важливих інструментів 
формування юридичного змісту документів, які при вмілому і правильному їх 
використанні значно покращують якість правового регулювання суспільних відносин. 
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Актуальність дослідження підсилюється й тим, що якість правового регулювання 
суспільних відносин в Україні з точки зору адекватності, точності, послідовності 
такого регулювання залишається не надто високою.  

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

Семінари: 
1) Семінар судді, заступника голови Полтавського окружного адміністративного 

суду Людмили Яресько «Чи сниться суддям адміністративних судів верховенство 
права?», м. Харків, 6 квітня 2018 р. 

2) Семінар к.ю.н., доц. Алли Федорової (Інститут міжнародних відносин КНУ імені 
Тараса Шевченка) «Захист соціальних права: європейські стандарти і Україна», м. 
Харків, 11 травня 2018 р. 

3) Семінар Микола Гнатовський, к.ю.н., доцента кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародний відносин КНУ, президента Європейського комітету із 
запобігання катуванням, перший віце-президент Української асоціації МП, старший 
юридичний радник Democracy Reporting International «Збройний конфлікт між Росією 
і Україною: міжнародно-правовий вимір», м. Харків, 23 травня 2018 р. 

4) Обучающий интенсив «Искусство юридического письма», м. Харків, 2 – 3 июня, 
2018 р. «Інститут права, технологій і інновацій». 
Конференції: 

1) Науково-практична конференція «Права людини і демократія», м. Харків, 15 
травня 2018 р. 

2) II Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 25 – 28 вересня, 2018 
р.  

3) Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: 
Конституційний контекст», м. Харків, 26 – 27 жовтня 2018 р. 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 2018», м. Харків, 
14 листопада, 2018 р. 

5) XVII Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія та практика 
сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 жовтня, 2018 р. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті:  

1) Галузева типізація у професійній юридичній діяльності та правовому 
регулюванні суспільних відносин // Юридичний науковий електронний журнал. – 
2018. – № 6. – (0,8 друк. арк.) 
Тези:  

1) Галузева типізація у правовому регулюванні суспільних відносин // Наук.-практ. 
конф. «Права людини і демократія», м. Харків, 15 травня 2018 р., 0,3 друк. арк. 

2) Юридичний метод і справедливість // Міжнар. наук. конф. «Сучасний вимір прав 
людини: Конституційний контекст», м. Харків, 26 – 27 жовтня 2018 р., 0, 15 друк. 
арк.. 

3) Преюдиція і ефективність правового регулювання суспільних відносин // Міжн. 
наук.-практ. конф. «Юридична осінь 2018», м. Харків, 14 листопада, 2018 р., 0, 15 
друк. арк. 

4) Юридична конструкція у правовому регулюванні суспільних відносин // XVII 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія та практика сучасної 
юриспруденції», м. Харків, 30 жовтня, 2018 р, 0, 25 друк. арк. 
Есе: 
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1) Мамо! // Право, релігія, кіно / За ред. Д. О. Вовк, О. П. Євсєєва. – Х., 2018. – С. 
34 – 48 (0,6 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 була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
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. – відсутні. 
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. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача: 

– 3  тези (0,3 друк. арк.), які були підготовлені і подані наукову роботу на конкурс 
«Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. Перша приватна 
загальнонаціональна програма з підтримки талановитої молоді». 

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

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., доц. І. О. Биля-Сабадаш 

 
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 


