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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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: «Емоційне 

забарвлення текстів юридичних документів в правовому регулюванні суспільних 
відносин», 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Емоційне 
забарвлення текстів юридичних документів в правовому регулюванні суспільних 
відносин», 1,6 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукова стаття, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
 - вперше у вітчизняній юридичній науці емоційне забарвлення текстів юридичних 

документів через поняття експресивності досліджувалася як особливість юридичного 
письма і як засіб юридичної техніки; 

- вперше у вітчизняній юридичній науці досліджувалися загальні причини 
експресивності у текстах юридичних документів; 

- вперше у вітчизняній юридичній науці експресивність юридичних документів 
досліджувалася з точки зору практичного призначення – для чого юристи можуть і 
повинні використовувати емоційне забарвлення текстів, які вони складають. 

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

1) Міжнародна науково-практична конференція «Одеські юридичні читання», м. 
Одеса, 8-9 листопада 2019 року; 

2) X Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, практикуючих 
юристів, аспірантів та студенті «Актуальні шляхи удосконалення українського 
законодавства», м. Харків, 16 листопада 2019 року; 

3) Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Юридична осінь 
2019 року», м. Харків 28 листопада 2019 року. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1. Експресивність у текстах юридичних документів // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. – 17 с. 
(0,8 друк. арк.) 
Тези: 

1. Експресивність у нормативно-правових документах (на прикладі актів «м’якого» 
та «твердого» міжнародного права) // Міжнародна науково-практична конференція 
«Одеські юридичні читання», м. Одеса, 8-9 листопада 2019 року, 0,3 друк. арк. 
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2. Експресивність преамбул законів як засіб нормотворчої аргументації // X 
Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, практикуючих юристів, 
аспірантів та студенті «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства», 
м. Харків, 16 листопада 2019 року, 0,3 друк. арк. 

3. Експресивність в аргументаційних юридичних документах // Міжнародна 
науково-практична конференція молодих учених «Юридична осінь 2019 року», м. 
Харків 28 листопада 2019 року, 0,2 друк. арк. 

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

Експресивність у текстах юридичних документів // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. – 17 с. 
(0,8 друк. арк.)Index Copernicus International (Республіка Польща) 

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. 

Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації (червень, 2019 р.) 
 
 

_________ доц. І.О. Биля-Сабадаш 
 

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 



 3

Додаток № 1 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

3 
Експресивність у текстах юридичних документів // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2019. – 
№ 59. – 17 с.  

150 

14 

1) Експресивність преамбул законів як засіб нормотворчої аргументації 
// X Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, 
практикуючих юристів, аспірантів та студенті «Актуальні шляхи 
удосконалення українського законодавства», м. Харків, 16 листопада 
2019 року. 80 

2) Експресивність в аргументаційних юридичних документах // 
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 
«Юридична осінь 2019 року», м. Харків 28 листопада 2019 року. 

15 

Експресивність у нормативно-правових документах (на прикладі актів 
«м’якого» та «твердого» міжнародного права) // Міжнародна науково-
практична конференція «Одеські юридичні читання», м. Одеса, 8-9 
листопада 2019 року. 

20 

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 
Наукові статті:  
1) Дерев’янко С. Релігійна свобода vs свобода слова, 0,4 друк.арк.  
2) Лисюк А. О. До питання розвитку судового прецеденту як джерела 
права України (історичний аспект), Журнал «Світ освіти і науки», 0,4 
друк арк. 

 
 
 
 

140 

Тези: 
1) Дерев’янко С. Право народу на повстання (до питання про 
формалізацію) 
2) Логойко О. О. До питання про особливості судової практики як 
джерела права 
3) Рябошапко М. О. До питання про вплив договірної теорії 
походження держави на сучасне розуміння її соціального призначення 
4) Бондаренко О. В. До питання про взаємозв’язок негативної і 
позитивної свободи 

 Всього: 390 
 


