
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Буряковська Катерина Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи на 2019 рік: «Роль 

принципів права у правозастосуванні», 0,75 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2019 рік: : «Роль 

принципів права у правозастосуванні», 7, 35 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи навчального посібника, наукова 

стаття. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів 

 Новизна отриманих результатів полягає в актуалізації важливості принципу 
дотримання державою основоположних прав людини в умовах існування суспільних 
загроз, в контексті попередження та запобігання дискримінації та сприяння 
досягнення цілей сталого розвитку. 

5. –  
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 
Участь у проведенні моніторингу національної судової практики з питань 

внутрішнього переміщення (на замовлення Проекту Ради Європи “Внутрішнє 
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”) 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам: 
1) Тренер тренінгу «Внутрішнє переміщення в Україні: гендерна чутливість 

локальних політик, юридичних інструментів і бізнес-практик» (Харків, 21 жовтня; 
Вінниця, 1 листопада; Полтава, 11 листопада; Рубежне (Луганська обл.), 15 
листопада), проведених ХОФ «Громадська альтернатива». 

2) Сертифікований тренер програми HELP 
7.  –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Літня Школа (за участі міжнародних експертів) «Внутрішнє переміщення в 
Україні: від викликів до дій» 13–16 серпня 2019 року (Проект Ради Європи 
“Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”, м. Яремче, Івано-
Франківська область) 

2. Міжнародна конференція "Вдосконалення правової бази, судових практик та 
тренінгових програм з питань внутрішнього переміщення" (22-23 травня 2019, м. 
Київ, Проект Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 
рішень”) 
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3. Тренінговий курс для правників Центральної та Східної Європи "Право ЄС та 
права людини" (квітень 2019, вересень 2019, Чеська Республіка, Прага, CEELI 
Institute) 

4. Всеукраїнський круглий стіл “Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 
мінливий концепт у мінливому світі” (19-20 квітня 2019, м. Харків) 

5. Панельна дискусія "Бізнес і права людини: головні виклики для нових 
демократій", яка увійшла до програми ІІІ Харківського міжнародного юридичного 
форуму (25 вересня 2019 року) 

6. Воркшоп «Інновації, правосуддя та юридичні технології» (НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, Проект USAID «Нове Правосуддя», 17-18 травня 2019 року). 

9. Видавнича діяльність:  
Навчальні посібники 

1) Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування 
стандартів ради Європи / Г. Христова, Ю. Трало, К. Буряковська. Проект Ради Європи 
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», 2019. 292 с. (4 друк. 
арк.) 

2) Уварова, Олена Олександрівна. Бізнес і права людини : навчальний посібник / О. 
О. Уварова, К. О. Буряковська. Харків, 2019.148 с. (3 друк.арк) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science. 

Liubchenko M., Liubchenko О., Buriakovska K. Healthcare for migrant workers. 
Wiadomości Lekarskie. 2019. 11. (0, 35 друк.арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – ні.  
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. – немає. 
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. – відсутні. 
 
 

_________ ас. К.О. Буряковська 
 

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 
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Додаток № 1 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

7 

Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: 
застосування стандартів ради Європи / Г. Христова, Ю. Трало, К. 
Буряковська. Проект Ради Європи «Внутрішнє переміщення в 
Україні: розробка тривалих рішень», 2019. 292 с. 

150 

Бізнес і права людини : навчальний посібник / О. О. Уварова, К. О. 
Буряковська. Харків, 2019.148 с. 

200 

16 
Свящук, Андрій Леонідович. Правовий захист ЛГБТ-спільноти : 
навч. посіб. / А. Л. Свящук. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 
212с.  

132 

 Всього: 482 
 


