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1. Биля-Сабадаш Ірина Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Аргументація в нормотворчій діяльності як передумова якості 

нормативно-правового регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

«Аргументація в нормотворчій діяльності як передумова якості 

нормативно-правового регулювання суспільних відносин», 3,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника, наукові статті, 

тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- вперше у вітчизняній науці проаналізовано особливості аргументації в 

нормотворчості, її відмінність від наукової аргументації і аргументації в 

правозастосуванні (за суб’єктом, предметом, метою, джерелами аргументів). 

Зокрема, відзначається, що аргументація в нормотворчій діяльності не 

пов’язана з конкретними обставинами справи і збиранням відповідних доказів, 

як це властиве для правозастосування. Водночас, вона не пов’язана з пошуком 

істини в науковому значенні, з побудовою переконливої наукової теорії. 

Нормотворча аргументація пов’язана з діяльністю щодо створення, зміни, 

скасування юридичних правил. В ній використовується положення правової 

доктрини, соціологічні та статистичні дані та ін. для досягнення прагматичного 

результату - ефективного, розумного та справедливого правового регулювання.  

- визначені суб’єкти, які здійснюють аргументацію в нормотворчій 

діяльності, адресати і мета такої аргументації, правові позиції, які стають 

предметом аргументації в нормотворчій діяльності, а також типи аргументів 

залежно від джерела аргументу; 

- вперше аргументація в нормотворчій діяльності проаналізована як 

інструмент реалізації принципів нормотворчої діяльності. Продемонстроване 

значення аргументації в нормотворчій діяльності для забезпечення її 

законності, демократизму, безсторонності, а також технічної досконалості, 

системності нормативно-правових актів; 

- акцентовано на тому, що аргументація в нормотворчій діяльності здатна 

також сприяти забезпеченню та захисту прав людини; виконанню державою 

узятих на себе міжнародно-правових зобов’язань; тлумаченню права (через 

історичний спосіб тлумачення).  

5. – 7. - 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 20 - 21 

листопада 2020 р.; 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії», м. Харків, 4 - 5 грудня; 
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3) Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції 

сучасної юридичної науки», м. Дніпро, 4- 5 грудня 2020 р.  

9. Видавнича діяльність:  

Підручник:  

1. Загальна теорія права: підручник / [О.В.Петришин, Д.В.Лук’янов, 

В.С.Смородинский  та ін.]; за ред.. О.В.Петришина. – Харків: Право, 2020, С. 

300-317  (особистий внесок – 2,5 друк. арк.) 

Статті:  

Нормотворча аргументація: загальнотеоретична характеристика, значення в 

нормотворчій діяльності та правовому регулюванні суспільних відносин. 

Юридичний електронний науковий журнал. 2020. № 9. (0, 8 друк.арк.) 

Тези: 

1. До питання загальної характеристики аргументації в нормотворчій 

діяльності // Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 20 - 21 

листопада 2020 р. (0, 25 друк.арк.) 

2. Нормотворча аргументація як інструмент реалізації принципів 

нормотворчої діяльності // Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії», м. Харків, 

4 - 5 грудня (0, 25 друк.арк.) 

3. Нормотворча аргументації і її значення в нормотворчій діяльності та 

правовому регулюванні суспільних відносин // Міжнародна науково-практична 

конференція «Новітні тенденції сучасної юридичної науки», м. Дніпро, 4- 5 

грудня 2020 р (0, 25 друк.арк.) 

10. – 18. – 

 

 

________доц. Ірина Биля-Сабадаш  
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