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1. Биля-Сабадаш Ірина Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. (на 2021 рік):  

Юридико-технічні засоби підвищення доступності та зрозумілості юридичних 

документів для їх адресатів, 1, 5 д.а.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. (за 2021 рік):  

Юридико-технічні засоби підвищення доступності та зрозумілості  юридичних 

документів для їх адресатів, 1, 5 д.а.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: розвиваються положення щодо 

систематизації, взаємозв’язку і взаємодії основних юридико-технічних засобів 

вираження змісту юридичних документів в аспекті забезпечення доступності 

(зрозумілості) юридичних документів. Робиться висновок, що суб’єкти, які складають 

юридичні документи, з метою забезпечення доступності таких документів повинні 

контролювати текст на таких основних рівнях: а) слова і юридична термінологія; б) 

речення (юридична фрази); в) юридичні поняття та логічні зв’язки між ними; г) 

загальна структура тексту. На прикладі нормативно-правових актів розвивається 

положення про те, що юридико-технічні засоби не можуть розглядатися як 

самодостатні, ізольовано від соціального аспекту юридичних документів. Отже, 

належна підготовка до складання останніх є запорукою ефективності юридико-

технічного вираження змісту документів з огляду на їх доступність (зрозумілість).   

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. (за 2021 р.): в останні 

роки одним з визнаних напрямків удосконалення юридичної практики є підвищення 

доступності (зрозумілості) юридичних документів для їх адресатів. Врешті-решт, 

підвищення доступності (зрозумілості) юридичних документів ґрунтується, зокрема, на 

тому, що а) мова права - це мова, яка звернена до всіх, хто підпадає під правове 

регулювання, незалежно від наявності в них юридичної спеціальності; б) гідність як 

базова правова цінність вимагає поваги до особи, яка проявляється у зрозумілості 

документів, через які здійснюється правове регулювання щодо неї чи надаються 

відповідні юридичні консультації; в) концепція «доброго врядування» вимагає, 

зокрема, від суб’єктів публічних повноважень, щоб юридичні акти-документи таких 

суб’єктів були належної якості (яка включає і зрозумілість таких актів). Саме тому 

вимога підвищувати доступність (зрозумілість) юридичних документів висувається і до 

суб’єктів нормотворчих повноважень, і до суддів, і до юристів, які працюють в 

приватній юридичній практиці, що зумовлює актуальність теоретичних узагальнень 

щодо засобів доступного юридичного письма. 

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



5.2. Рецензування проекту закону «Про правотворчу діяльність». 

6. -7. - 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) XIII Всеукраїнська науково-практична конференція вчених, практикуючих юристів, 

аспірантів та студентів «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства», 

м. Харків, 15 травня 2021 р. 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та 

перспективи», м. Запоріжжя, 25 - 26 червня 2021 р. 

 3) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука України: історія, 

сучасність, майбутнє», м. Харків, 5 - 6 листопада 2021 р.  

9. Видавнича діяльність  

Статті: 

1. Биля-Сабадаш І. О., Суходубова І. В. Принцип обґрунтованості нормотворчої 

діяльності: загальнотеоретична характеристика та нормативно-правове 

закріплення // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 11. - [в 

редакції] (1 друк. арк. Особистий внесок - 0,7 друк арк.) 

2. Биля-Сабадаш І. О. Засоби підвищення доступності (зрозумілості) юридичних 

документів: загальнотеоретична характеристика // Юридичний науковий 

електронний журнал. - 2021. - № 12. - [в редакції] (0,6 друк арк.) 

3.   Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. Jurisdictional Issues in 

the Digital Age (2021). Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167-183 (1 друк. арк.) 

Тези: 

1. Засоби забезпечення доступності (зрозумілості) нормативно-правових актів // 

Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і 

повідомл. XIII Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юристів, 

аспірантів та студентів «Актуальні шляхи удосконалення українського 

законодавства» (м. Харків, 15 трав. 2021 р.). (0, 25 друк. арк.) 

2. Термінологія нормативно-правових актів в контексті забезпечення доступності 

(зрозумілості) нормативно-правових актів // Юридичні науки: проблеми та 

перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 25 - 26 червня 2021 р. (0, 25 друк. арк.) 

3. Засоби забезпечення доступності (зрозумілості) індивідуальних правових 

договорів // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 5 - 6 листопада 2021 р. 

(0,25 друк. арк.) 

9.1. Web of Science: Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, 

I. Jurisdictional Issues in the Digital Age (2021). Ius Humani. Law Journal, 10(1), 

167-183 (1 друк. арк.) 

9.2.  Index Copernicus International (Республіка Польща):  

1. Биля-Сабадаш І. О., Суходубова І. В. Принцип обґрунтованості нормотворчої 

діяльності: загальнотеоретична характеристика та нормативно-правове 

закріплення // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 11. - [в 

редакції] (1 друк. арк. Особистий внесок - 0,7 друк арк.) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html


2. Биля-Сабадаш І. О. Засоби підвищення доступності (зрозумілості) юридичних 

документів: загальнотеоретична характеристика // Юридичний науковий 

електронний журнал. - 2021. - № 12. - [в редакції] (0,6 друк арк.) 

10. - 11. –  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

12.1. Підготовка відгуків на дисертації - одна рецензія на дисертацію, поданої на 

здобуття ступеня доктора філософії (рекомендація до разової спеціалізованої вченої 

ради для захисту на здобуття ступеня доктора філософії).. 

13. Підготовка відгуків на автореферати - один відгук на автореферат дисертації, 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
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