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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Бізнес і права 

людини: сучасні тенденції розвитку концепцій прав людини», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Бізнес і права 

людини: сучасні тенденції розвитку концепцій прав людини», 1,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи навчального посібника, наукові 

статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Концепція бізнесу і прав людини є частиною визнання існування недержавного 
права, що ставить нас перед потребою переглянути традиційні для теорії права 
концепти, серед яких: 

(а) поняття права. Слід зазначити, що прибічники недержавного права доволі часто 
відмовляються давати визначення права, що робить концепцію незавершеною. Як 
видається, цінність розглядуваного в цій статті підходу до права може полягати у 
тому числі в тому, що він, по-перше, може стати поштовхом для зміни розуміння 
права в теорії права, і, по-друге, він слугує кроком до формулювання 
загальнотеоретичних моделей із подальшим їх перенесенням на практику щодо 
поєднання державного і недержавного регулювання або ж наукового аналізу тих 
моделей, які вже працюють на практиці. Окремий предмет наукового дослідження – 
визначення тих сфер суспільного життя, де держава має залишати простір для 
недержавного правового регулювання (саморегулювання), в окремих випадках 
відводячи собі роль лише субсидіарного регулювальника. Методологічним недоліком 
прибічників концепції юридичного плюралізму, як видається, часто стає те, що вони 
розглядають недержавне право лише як даність, «соціальний факт», тобто лише як 
існуюче, а не як належне. 

Безумовно, представники юридичного плюралізму мають широкий спектр поглядів 
на право. Але в одному сходяться всі: право не може і не повинно обмежуватися 
тільки державним правом. Таке твердження, звичайно, не дає відповіді на основне 
питання: що є критерієм відмежування права від неправа? в який момент ми 
припиняємо говорити про право і починаємо аналізувати інші соціальні регулятори?; 

(б) легітимація права. Легітимація права у 17-18 ст.ст. базувалася на природному 
праві, у 19-20 ст.ст. – здебільшого мала в основні демократичні процедури. Зараз, на 
думку прибічників концепції недержавного права, час замислитись над новим 
джерелом легітимації правових норм. Таким джерелом, очевидно, не може бути 
держава, її влада, монополія на застосування примусу. Проблеми, які раніше лежали в 
області демократичного способу прийняття рішень все більше і більше зміщуються на 
міжнародний рівень. Окремі автори говорять про те, що й сама демократія під 
впливом глобалізаційих процесів має бути переосмислена. Важливим є розуміння 
того, що недержавне право не обов’язково має здобувати легітимність через рішення 
національного парламенту. Такий погляд на легітимність був би занадто вузьким. Це 
правда, що починаючи із 18-го ст. концепція демократії була тісно пов’язана із 
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державою. Однак сьогодні в цьому такої потреби немає. Сама ідея демократії виникла 
задовго до того, як з’явилися національні держави. І зараз ми знову маємо звільнити 
поняття демократії від обов’язкового зв’язку із державою. Звичайно, окремі автори 
стверджують, що тільки територіально організована національна держава може 
легітимно здійснювати засновану на демократії владу. Однак в наш час 
транснаціональні і внутрішньо-національні інституції сприяють просуванню 
демократії, її укріпленню в межах і поза межами держави. Головним чином це 
відбувається завдяки тому, що конституційна демократія вже включає в себе ідею: всі 
люди, а не тільки більшість, можуть усвідомлювати свою приналежність до певної 
недержавної спільноти, а тому претендувати на самоврядування; 

(в) механізм правового регулювання. Існує необхідність усвідомленого прагнення 
до того, щоб в державному правовому регулюванні зберігався або навіть спеціально 
створювався простір, який міг би заповнюватися альтернативними правовими 
порядками. Це надавало б можливість для продуктивної взаємодії між декількома 
(або навіть багатьма) правовими системами, що перетинаються, шляхом вироблення 
відповідних процедурних механізмів, інститутів і практик, спрямованих на 
співіснування, а не на ліквідацію, юридичного плюралізму, який ми бачимо навколо 
нас. Такі механізми, інститути і практики можуть допомогти вирішувати конфлікти 
шляхом визнання того, що різноманітні спільноти мають цілком виправдане бажання 
відстоювати свої власні норми, аніж ті, що надано (нав’язано) ззовні, й відповідно, 
мають відшукуватися альтернативні підходи там, де це можливо. І навіть в тих 
випадках, коли альтернативний правопорядок не може діяти (зокрема, через його 
репресивний характер, порушення ним стандартів захисту прав людини, глибоку 
нетерпимість тощо), мають існувати процедури, які б принаймні вимагали пояснення, 
чому в даному конкретному випадку альтернативне регулювання є неможливим. 

У той же час, подібні механізми, інститути і практики вимагають наявності акторів, 
які, як мінімум, мають готовність до участі в спільному діалозі. Це не є таким 
ідеалістичним, як це може здатися на перший погляд. Як стверджував Джеремі 
Уолдрон, «труднощі міжкультурного або релігійно-світського діалогу часто є 
перебільшуються, коли ми говоримо про несумісність культурних рамок і 
неможливість розмови поза спільною концептуальною схемою. Насправді розмова 
між представниками різних культурних і релігійних громад рідко є діалогом глухих». 
Зрозуміло, що є певна межа, поза якою діалог вже є неможливим. Скажімо, 
прибічники і противники абортів, незважаючи на кардинальну різницю в своїх 
поглядах, можуть висловити готовлять взяти участь в публічних дебатах або, 
наприклад, скористатись відповідними юридичними процедурами. Але це є 
можливим тільки до тих пір, допоки одна зі сторін не звертається до таких засобів як 
бомбардування клінік, де роблять аборти. Це виводить відповідних суб’єктів за межі 
діалогу, який ведеться в суспільстві.  

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 
Питання зобов’язань бізнесу в сфері забезпечення прав людини набули особливої 

актуальності в останнє десятиріччя. Дискусії з цього приводу, спрямовані на 
вироблення відповідних рекомендацій, дорожньої карти, яка б дозволила прийти до 
найбільш ефективного втілення у життя ідеї про те, що не тільки на державу, але й на 
бізнес покладено зобов’язання щодо поваги, дотримання і забезпечення прав людини, 
призводять до того, що юридична наука вимушено постає перед необхідністю 
визнати: змінюється сама концепція прав людини й усталені в ній підходи. Серед 
питань, що стають предметом дискусій, найчастіше звучать такі: що є джерелом 
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обов’язковості (зобов’язуючого характеру) стандартів у сфері прав людини для 
бізнесу, чому бізнес-структури мають слідувати їм? можливо, йдеться лише про 
соціальні очікування, а не про юридичну обов’язковість? якщо визнавати за такими 
зобов’язаннями правовий характер, то чи мають вони статус «твердого права»? яким є 
зміст зобов’язань господарюючих суб’єктів у сфері прав людини? яким є зв'язок між 
зобов’язаннями держави і зобов’язаннями бізнесу у сфері прав людини? чи 
обмежуються зобов’язання бізнесу тільки обов’язком поважати права людини або 
включають в себе також позитивні зобов’язання захищати і забезпечувати 
реалізацію? якою є відповідальність бізнесу за дії третіх осіб – від державних агентів 
до контрагентів і бізнес-партнерів? Особливо гостро останнє питання постає в умовах 
триваючих конфліктів (що є актуальним для України), а також у ситуаціях, коли 
бізнес-структури діють за недемократичних політичних режимів. 

Визнану визначальну роль у просуванні відповідального ставлення бізнесу до прав 
людини відіграв проф. Джон Раггі, спеціальний представник Генерального секретаря 
ООН з питань підприємницької діяльності в аспекті прав людини. Проф. Джон Раггі 
став ініціатором й автором рамкового документу «Захист, дотримання і засоби 
правового захисту» (2008), на якому засновано Керівні принципи ООН щодо бізнесу і 
прав людини, прийняті Радою ООН з прав людини (2011). 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 
5.5. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.: 

1. Участь у роботі робочої групи з розробки Національного плану дій з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання 
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, 
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 634. 

2. Участь у робочій групі МВС щодо гармонізації та врегулювання термінології 
щодо гендерно зумовленого насильства. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів: 
Доповідні записки для Уповноваженого з питань гендерної політики: 

1. Аналiз законопроекту про внесения змiн до законодавства щодо нiчноi працi 
(Конвенцiя МОП № 171). 

2. Аналiз законопроекту про внесения змiн до законодавства щодо проходження 
вiйськовоi служби. 

3. Порiвняльний аналiз Конвенцiй МОП № 183 та № 103. 
4. Аргументи на користь денонсації Конвенції Міжнародної організації праці про 

використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45. 
5. Пропозиції щодо формулювань ґендерно коректної мови у постанові Кабінету 

Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 «Деякі питання відшкодування витрат в 
іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове 
відрядження». 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам: 
1. Тренінг для Офісу Уповноваженого Верховної Ради України щодо моніторингу 

випадків дискримінації за ознакою статі (26 листопада 2018 р., м. Київ). 
2. Регіональний семінар для представників органів місцевого самоврядування і 

місцевих державних адміністрацій Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Луцької 
та Івано-Франківської областей щодо локалізації Національного плану дій з реалізації 
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Заключних зауважень щодо ліквідації дискримінації по відношенню до жінок (10 
жовтня 2018 р., м. Тернопіль). 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародний Харківський юридичний форум, панельна дискусія: «Бізнес і 
права людини: імплементація Україною Керівних принципів ООН», м. Харків, 26 
вересня 2018 р. 

2) Міжнародна презентація спільних проектів «Практичний курс з верховенства 
права» (з Університетом Південної Кароліни, США) та «Он-лайн вирішення спорів 
(ODR)» (з Civil Resolution Tribunal, Канада), м. Харків, 27 вересня 2018 р. 

3) Міжнародна презентація навчального курсу: «Бізнес і права людини», м. Харків, 
27 вересня 2018 р. 

4) Міжнародна презентація навчального курсу: «Ґендерні студії для юристів», м. 
Харків, 27 вересня 2018 р. 

5) Міжнародний круглий стіл «Бізнес і питання недискримінації», м. Харків, 27 
вересня 2018 р. 

6) Міжнародний вокшоп «The role of Women in peace process, the mediation of 
conflicts, and the protection of human rights», Department of Political Science of Sapienza 
University of Rome, Рим (Італія), 26 жовтня 2018 р. 

7) Міжнародна робоча зустріч «Gender issues in the period of conflict» (OSCE 
working group), Гамбург (Німеччина), 21-23 вересня 2018 р. 

8) Міжнародна конференція 4th International Conference „Contributing to sustainable 
development. CSR Trends IV” (University of Łódź), Лодзь (Польща), 14-15 червня 2018 
р. 

9) Міжнародна конференція «Rights of refugees and internally displaced persons: the 
best European practices and ways of their implementation in Ukraine», м. Харків, 3-4 
квітня 2018 р. 

9. Видавнича діяльність: 
Монографія: 

1) Уварова О. О. «Доступ до правосуддя для представників та представниць ЛГБТІ 
спільноти в Україні: міжнародні й регіональні стандарти: кабінетне дослідження» 
(12,67 друк. арк.). 
Навчальна програма: 

1) Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок : навч. програма / О. Уварова, 
О. Харитонова, Ю. Размєтаєва та ін. (5,12 друк. арк., особистий внесок 2 друк. арк.). 

2) Бізнес і права людини : навч. програма / О. Уварова, Ю. Размєтаєва, К. 
Буряковська та ін. (9,77 друк. арк., особистий внесок 4 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 
1) Уварова О.О. «Права жінок та ґендерна рівність». Навчальний посібник. 

Рекомендовано до друку Вченою радою ПВНЗ «МНТУ імені академіка Юрія Бугая» 
(протокол № 05/1718 від 12.03.2018 р.) (9 друк. арк.). 
Рецензування: 

1) Шуміло О. М., Кравчук Н. Ю. Роль неурядових організацій у становленні та 
розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму) : 
навчальний посібник (9 друк. арк.). 
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2) Вовк Д. О., Бойчук Д. С. Верховенство права і толерантність : навчальний 
посібник (8,5 друк. арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 
1. Всеукраїнський журнал «Філософія права і загальна теорія права» (the license of 

EBSCO Publishing, Inc., 16 May 2013). 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
12.1. Підготовка відгуків на дисертації. – не готувала. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1. Національна консультантка UN Women Ukraine. 
2. Експертка CSP Working Group on Women and Gender Realities in the OSCE 

Region. 
3. Експертний лідер KyivPride project “Access to Justice for LGBTI”, supported by 

USAID. 
4. Експерт Rule of Law Certificate Program (joint program of the South Carolina 

University and Yaroslav Mudryi National Law University supported by USAID). 
5. Координатор проекта Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого “Business and Human Rights: curriculum for law-students”, який підтримано 
Міжнародним Вишеградським фондом і Королівством Нідерландів. 

6. Членкиня Global Business and Human Rights Scholars Association. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: 

1. ІІ Міжнародний Харківський юридичний форум. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – не отримувала. 
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. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.): 
– 2 статей  (1 друк. арк.); 
–  2 тез (0,5 друк. арк.). 

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. О. О. Уварова  

 
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 

 


