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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Уварова Олена Олександрівна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Реалізація вимог 
автономії у правовому регулюванні» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Реалізація вимог 
автономії у правовому регулюванні» (10 друк. арк.) 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР. Розділи монографій, наукові статті, тези 
наукових доповідей і повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
1)надано визначення правової автономії як забезпеченої правом можливості 

самостійного, без зовнішнього втручання, регулювання власної поведінки учасниками 
відповідних суспільних відносин; 

2)визначено, що цінність автономії, яка в найбільш простому її визначенні 
розуміється як саморегулювання (self-rule, self-legislation) і самоврядування (self-
government), пояснюється її походженням від ідеї гідності людської особистості. За 
такого розуміння наголос робиться на можливості самоспрямування, вільного від 
зовнішніх сил, або, за образним висловом Дж. Раза, самоавторство (self-authorship), що 
походить ще з романтичного лібералізму Дж. С. Мілля, який наполягав на 
різноманітності «експериментів у житті» для пошуку «вільного розвитку 
індивідуальності»; 

3)констатовано, що право виявляється неминуче пов’язаним із автономією: «права 
в точному значенні слова немає там, де відсутня попередня довіра до можливості кожної 
людини стати розвинутим, багатомірним хазяїном собі самому» (С. Погребняк). 
Свобода (а отже, і певний ступінь автономії) є центральним елементом справедливості, 
яка може бути досягнута в суспільстві тільки за умови, що його члени мають 
можливість вести гідне і повноцінне життя, а це, в свою чергу, вимагає певного 
елементу саморегулювання. «Якщо право забезпечує справедливість (як це має бути), 
воно повинно захищати свободу, а тому автономія завжди буде центральним елементом 
права» (М. Селлерс). Право має гарантувати людині простір, в якому вона може вільно 
розвиватися в тому напрямі, який вона сама для себе обирає відповідно до своїх власних 
мотивів; 

4)обґрунтовано, що зв'язок автономії як необхідної умови справедливості і права як 
механізму її забезпечення не є абсолютним. Прагнення до справедливості (а в державно-
організованому суспільстві на цьому місці часто опиняється прагнення до забезпечення 
«загального блага») не може виправдати довільне втручання до сфери автономії. Тому, в 
першу чергу, постає питання про сферу життєдіяльності, яка має залишитися поза 
державним, юридично оформленим, втручанням. Про сферу, до якої публічна влада не 
може втрутитися під жодним приводом – навіть задля забезпечення самої індивідуальної 
автономії. Яскраво це видно на прикладі релігійних відносин, де цінність автономії 
індивіда взагалі може не визнаватися. Вдалу ілюстрацію наведено М. Селлерсом: 
людина, яка ріже торт на вечірці, дійсно має прагнути до його рівного розподілу, але це 
не означає, що відповідна вимога повинна бути забезпечена правом (оскільки не є 
сферою правового регулювання). Так само суспільство може прагнути до рівного 
розподілу обов’язків в сім’ї, але це не означає, що вказане питання має стати предметом 
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правового регулювання. Адже автономія – це, у тому числі, можливість 
регулювати власне життя, приймаючи неправильні рішення. Автономія не компрометує 
себе, коли індивід робить неправильний вибір. Насправді, суть автономії полягає у 
можливості зробити такий вибір для себе. Гарний, але нав’язаний вибір, принижує; 

5)встановлено, що основним завданням права стає не просто захист автономного 
простору від неправомірного втручання інших суб’єктів, але забезпечення умов для 
реалізації дійсно автономного вибору. Отже, така автономія потребує захисту з боку 
права, але право, як стверджують окремі дослідники, своєю чергою «потребує 
обґрунтування за допомогою критеріїв загальності і взаємності. Більше того, процедури 
демократичного нормотворення обов’язково мають передбачати можливість висунення 
аргументів і заперечень, що повинні бути розглянуті й належним чином обмірковані. 
Звичайно, йдеться не про те, що на кожному учаснику суспільних відносин лежить 
обов’язок прийняти участь в таких процесах, але має існувати рівна можливість зробити 
це. Без демократичної інституціоналізації й реалізації політичної влади, автономія стає 
неможливою». Звідси – ще одна проблема, яка потребує наукового осмислення: 
співвідношення між ідеєю автономії і нормативністю як невід’ємною ознакою права; 

6)визначено, що ідея автономії – це не тільки ідея персональної (індивідуальної) 
автономії. Це також право соціальної групи, нації, сім’ї, асоціації, об’єднання, церкви, 
регіону на створення власних правил поведінки. Як підкреслюється, право окреслює 
межі, які захищають автономію, можливість саморегулювання для держав, сімей, людей 
від небажаних вторгнень з боку інших осіб, сімей, держав, кого завгодно (М. Селлерс). 
Обговорення проблем автономії завжди має звертатися до питання так званої 
колективної автономії, і особливо там, де має бути окреслена лінія між «публічною» і 
«приватною» сферами, щоб більш точно визначити той простір, в якому індивіди, або 
організації, або інші групи, об’єднання тощо мають володіти автономією, і ті сфери, в 
яких вони підлягають зовнішньому контролю. Заслуговує на увагу думка, відповідно до 
якої «колективна» автономія є певним механізмом реалізації автономії індивідуальної 
(індивід, будучи членом певного колективу, групи, здобуває більшу вагу при вирішенні 
значимих для цієї групи питань, і тим самим, відстоює свій автономний простір: 
національна меншина, яка здобуває територіальну автономію, надає можливість 
кожному своєму члену менше залежати від центральної державної влади й більш 
відчутно впливати на вирішення важливих для нього питань). Водночас, є важливі 
відмінності між індивідуальним і колективним саморегулюванням (в останньому 
випадку особливого значення набуває процес вироблення рішення відповідним 
об’єднанням чи іншим колективним суб’єктом), і для права важливо їх чітко розуміти 
для встановлення більш адекватних моделей регулювання відповідних сфер суспільного 
життя.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших нормативно-правових актів. 

1. Здійснено моніторинг судової практики України на предмет врахування 
принципу гендерної рівності при розгляді відповідних судових справ з метою 
врахування результатів при підготовці навчального посібника для суддів і прокурорів 
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ЖІНОК ДО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ» У межах 
проекту «Покращення доступу жінок до правосуддя в п’яти країнах Східного 
партнерства (Азербайджані, Арменії, Грузії, Республіці Молдова і Україні)»; 

2. Проведено опитування студентів юридичних вишів щодо рівня їх толерантності 
https://docs.google.com/forms/d/1x25FxvsweX8WkMblySKNBBVQyLWFj4LwJS2IvhB4fW
g/viewanalytics (601 учасник опитування). 
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6.2. «Захист від ґендерної дискримінації в Україні: результати моніторингу 

судових рішень» // Доповідач на круглому столі для суддів загальних судів (Харків, 13 
квітня, проект «Справедливе правосуддя») 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1) Regional workshop on the development of training material on equal access of women 
to justice for judges and prosecutors (18 березня 2016 р., Стразбург, Франція); 

2) Regional Workshop on Ensuring Access to Justice for Women (7 липня 2016 р., 
Київ); 

3) Third Regional Workshop on development of training materials for judges on equal 
access of women to justice (22 вересня 2016 р., Тбілісі, Грузія); 

4) Міжнародна конференція за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду 
«Конституційна реформа місцевого самоврядування в Україні: уроки Вишеградської 
четвірки» (21-22 жовтня 2016 р., Харків); 

5)Регіональна конференція, організована Радою Європи «Strengthening Judicial 
Capacity to Improve Women’s Access to Justice» (24-25 жовтня 2016 р., Кишиньов, 
Молдова); 

6) Круглий стіл «Верховенство права і реформа адвокатури: досягнення, проблемі, 
перспективи», 15 березня 2016 р., Національна академія правових наук України, м. 
Харків, Україна. 

7) Круглий стіл «Реформа антикорупційного законодавства і практика його 
застосування як передумови верховенства права», 21 квітня 2016, Національна академія 
правових наук України, м. Харків, Україна. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
Наукові видання: 

1. Uvarova O. National studies on Barriers, remedies and good practices for women’s 
access to justice in Ukraine // National studies on Barriers, remedies and good practices for 
women’s access to justice in five Eastern Partnership countries / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
09000016806b0f41. – P. 123-151 (0,1 друк.арк.). 

2. Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із ґендерною дискримінацією: 
збірка кращих практик / Упорядники: Олена Уварова, Марія Ясеновська. – Харків : 
ФОП Бровін О. В., 2016. – 192 с. (особистий внесок 0,75; 7,5 друк.арк.) 

3. Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт за 
результатами моніторингу / Підготовлено: Олена Уварова, Марія Ясеновська. – Харків : 
ФОП Бровін О. В., 2016. – 184 с. (особистий внесок 0,75, 7 друк.арк.) 

4. Ідентифікація випадків ґендерної дискримінації: методичні рекомендації суддям 
/ Підготовлено: Олена Уварова, Марія Ясеновська. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. – 
44 с. (особистий внесок 0,75, 1,5 друк.арк.) 
Передмова у збірці: 

5. Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, правовий, 
політичний, соціологічний виміри: Збірка наукових статей та есе / Упорядкування, 
наукове редагування і передмова О. Петришина, Д. Вовка, О. Уварової. – Х : Юрайт, 
2016. – 176 с. (особистий внесок 0,1). 
Стаття: 
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6. Уварова О. Повага до сексуальної орієнтації і ґендерної ідентичності 

людини як вимога толерантності / О. Уварова // Український часопис міжнародного 
права. – 2016 (в редакції) (0,8 друк. арк.). 
Тези: 

7. Уварова О. Децентрализация и федерализация: соотношение понятий / О. 
Уварова // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування : уроки 
від країн Вишеградської четвірки : тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 21-22 жовт. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С. 246-249 (0,2 друк.арк.). 
Загальний обсяг публікацій: 16,3 друк.арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редакційної колегії журналу «Філософія права і загальна теорія права» (the 
license of EBSCO Publishing, Inc., 16 May 2013). 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
відсутні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1. Національний консультант Ради Європи в проекті «Доступ жінок до правосуддя 
в Україні» (2016 р., Стразбург, Франція); 

2. Консультант проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо 
переміщених осіб в Україні» (2016 р., Київ). 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: 

1. Експерт проекту «Врахування принципу рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків в реформуванні судової влади в Україні» за фінансової підтримки USAID 
«Справедливе правосуддя» (2015-2016 р.р., Київ, проект ГО «ХОФ «Громадська 
альтернатива») 

2. Експерт проекту «Програма із підвищення правової обізнаності студентів 
юридичних вузів «Толерантність в пост-конфліктних суспільствах»» за фінансової 
підтримки Чорноморського Фонду Регіонального Співробітництва (the Black Sea Trust 
for Regional Cooperation) (січень-червень 2016 р.; проект реалізовано Національної 
академії правових наук України) 

3. Експерт проекту «Конституційна реформа місцевого самоврядування в Україні: 
уроки Вишеградської чертвірки» за фінансової підтримки Міжнародного 
Вишеградського Фонду (липень-листопад 2016 р.;  проект Національної академії 
правових наук України) 

4. Експерт проекту «Перехідне правосуддя» за фінансової підтримки USAID 
(проект ГО «Українська Гельсинська Спілка з Прав Людини») 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Отримала почесну грамоту ректора Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 
професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету 
(18 листопада 2016 р.). 

                              ________ доц. О. О. Уварова 
Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
р. 
Зав. кафедри 
теорії держави і права                             __________проф. О. В. Петришин 


