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1. Уварова Олена Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Бізнес і права 

людини: загальнотеоретична концепція», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Бізнес і права 

людини: загальнотеоретична концепція», 5,3 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: статті, тези, навчальні посібники. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше в Україні: 
 - надано загальнотеоретичну характеристику зобов’язань бізнесу поважати 

права людини, 
- розкрито поняття корпоративної відповідальності у сфері прав людини,  
- узагальнено теоретичні основи забезпечення прав людини від порушень з боку 

третіх осіб, у тому числі з боку бізнесу, основних доктрин і принципів у сфері 
забезпечення корпоративної поваги прав людини, змістовних та інституційних 
аспектів функціонування відповідних механізмів; 

- проаналізовано практику міжнародних інституцій (Комітетів ООН, 
Європейського суду з прав людини, Суду Справедливості Європейського Союзу 
тощо) у розкритті змісту корпоративного обов’язку поважати права людини. 

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

інших соціологічних досліджень: 
1) Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок : Методологічний посібник / Олена Уварова, 
Марія Ясеновська, Вікторія Бабій. Харків, 2019. 80 с. 

2) Національне базове оцінювання «Бізнес і права людини в Україні» / Олена 
Уварова. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Міністерство юстиції України. 2019. 222 с. Електронний доступ: 
https://legalforum.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/rezjume.pdf. 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам: 
1) Гендерний компонент внутрішнього переміщення: локальні політики, 

юридичні інструменти і бізнес-практики. Проведено 4 семінари для практичних 
працівників (судді, представники центрів безоплатної правової допомоги, адвокати, 
представники правозахисних організацій). Загальна кількість учасників – 120 осіб. 
Семінари проводились у період жовтень-листопад 2019 р. у містах Харкові, 
Полтаві, Вінниці і Рубіжному. 

2) Бізнес і права людини в України. Проведено один дводенний тренінг для 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Загальна 
кількість учасників – 30 осіб. Тренінг проводився у квітні 2019 р. в м. Києві. 

3) Сертифікатна програма «Практичний курс з верховенства права» для 
практикуючих юристів. Програма включає в себе два тижні (10 робочих днів) 
практичних занять. Проводилась у жовтні-листопаді 2019 р. Загальна кількість 
учасників – 30 осіб. 
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4) Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету 

ООН з ликвідації дискримінації щодо жінок до Восьмої періодичної доповіді 
України. Проведено один дводенний семінар для представників громадських 
організацій. Загальна кількість учасників – 30 осіб. Захід проводився у березні 2019 
р. у м. Харкові. 

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 форум ООН «Бізнес і права людини», м. Женева (Швейцарія), 

25-27 листопада 2019 р. 
2) Міжнародний міждисциплінарний вокшоп «Бізнес і права людини», м. 

Женева (Швейцарія), 23-24 листопада 2019 р. 
3) Міжнародна робоча зустріч «Бізнес і права людини», м. Варшава (Польща), 17 

жовтня 2019 р. 
4) Міжнародна панельна дискусія «Бізнес і права людини: виклики для нових 

демократій» у межах Харківського міжнародного юридичного форуму, м. Харків, 
25 вересня 2019 р. 

5) Міжнародний вокшоп «Методологія гендерних досліджень» у межах 
Харківського міжнародного юридичного форуму, м. Харків, 24 вересня 2019 р. 

6) Всеукраїнський круглий стіл «Агробізнес і права людини: ключові виклики і 
план дій» у межах Харківського міжнародного юридичного форуму, м. Харків, 26 
вересня 2019 р. 

7) Всеукраїнський круглий стіл «Права уразливих індивідів, груп і спільнот: 
корпоративна відповідальність поважати» у межах Харківського міжнародного 
юридичного форуму, м. Харків, 26 вересня 2019 р. 

8) Всеукраїнський круглий стіл «ІТ-бізнес і права людини: ключові виклики і 
план дій» у межах Харківського міжнародного юридичного форуму, м. Харків, 27 
вересня 2019 р. 

9) Всеукраїнський круглий стіл «Легка промисловість і права людини: ризики і 
кращі практики» у межах Харківського міжнародного юридичного форуму, м. 
Харків, 27 вересня 2019 р. 

10) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. 
Право: мінливий концепт у мінливому світі», м. Харків, 21-22 квітня 2019 р. 

11) Всеукраїнський тренінг «Бізнес і права людини», м. Київ, 7 серпня 2019 р. 
9. Видавнича діяльність.  

Навчальні посібники: 
1) Уварова О. О., Дайнеко К. К. «Захист прав жінок: юридичні інструменти 

забезпечення гендерної рівності в Україні» (5 друк. арк.) 
2) Уварова О. О., Буряковська К. О. «Бізнес і права людини» (5 друк. арк.) 
3) Уварова О. О., Ясенькська М. Е., Бабій В. О. «Моніторинг виконання 

Україною Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 
жінок» (5 друк. арк.) 

4) Уварова О. О. «Права жінок та гендерна рівність» (11,86 друк. арк.) 
Статті: 

Slinko T., Uvarova O. Freedom of Expression in Ukraine: (non)Sustainable 
Constitutional Tradition. Baltic Journal of European Studies (SCOPUS, Web of Science - 
Emerging Sources Citation Index). 2019. Volume 9 (прийнято до друку) (0,8 друк. 
арк.) 
Тези: 
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Бізнес як фактор впливу на сучасну концепцію прав людини // 

Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому 
світі: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19-20 квітня 2019 
р. (0,3 друк. арк.) 

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

1) Slinko T., Uvarova O. Freedom of Expression in Ukraine: (non)Sustainable 
Constitutional Tradition. Baltic Journal of European Studies (SCOPUS, Web of Science - 
Emerging Sources Citation Index). 2019. Volume 9 (прийнято до друку). (0,8 друк. 
арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  
Журнал «Філософія права і загальна теорія права». 

11.  – 14. –  
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1) Данський інститут прав людини; 
2) Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 
рішень»; 
3) Робоча група ООН з бізнесу і прав людини; 
4) UN Women. 

16.  Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

1) Бізнес і права людини в умовах конфлікту і внутрішнього переміщення. 
2) Національне базове оцінювання з бізнесу і прав людини в Україні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 
 
 

_________ доц. О. О. Уварова 
 

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 

1 

Scopus  
Freedom of Expression in Ukraine: (non)Sustainable Constitutional Tradition. 
Baltic Journal of European Studies (SCOPUS, Web of Science - Emerging 
Sources Citation Index). 2019. Volume 9. (Співавтор Слінько Т. М.) 

125 

7 

1. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності 
в Україні : навчальний посібник / О. О. Уварова, К. К Дайнеко. – Харків, 
2019. – 116 с. (Співавтор Дайнеко К. К.) 

250 

2. Бізнес і права людини : навчальний посібник / О. О. Уварова, К. О. 
Буряковська. – Харків, 2019. – 148 с. (Співавтор Буряковська К. О.) 250 

3. Права жінок та гендерна рівність: навчальний посібник / О. О. Уварова. – 
Київ, 2018. – 204 с. 550 

4. «Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок». (Співавтори    Ясеновькська М. Е., 
Бабій В. О.) 

250 

13 

Бізнес як фактор впливу на сучасну концепцію прав людини // 
Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 
мінливому світі: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 
19-20 квітня 2019 р. 

40 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 
Тези: 
1. Кузьменко А. Що робить захищені від дискримінації ознаки захищеними? 
// Збірка есе за результатами проходження навчального курсу «Ґендерні 
студії для майбутніх юристів і юристок» / упоряд. О. О. Уварова. Харків : 
Право, 2019. С. 27-30. 
2. Борох Є. Гендерні стереотипи в ІТ-сфері // Збірка есе за результатами 
проходження навчального курсу «Ґендерні студії для майбутніх юристів і 
юристок» / упоряд. О. О. Уварова. Харків : Право, 2019. С. 30-33. 
3. Бєлушкіна Д. Жінки у спорті: проблеми та перспективи // Збірка есе за 
результатами проходження навчального курсу «Ґендерні студії для 
майбутніх юристів і юристок» / упоряд. О. О. Уварова. Харків : Право, 2019. 
С. 33-36.  
4. Юзефович В. Роль бізнесу у забезпеченні гендерної рівності. Доречність 
запровадження гендерних квот у бізнесі при ринковому регулюванні 
економіки // Збірка есе за результатами проходження навчального курсу 
«Ґендерні студії для майбутніх юристів і юристок» / упоряд. О. О. Уварова. 
Харків : Право, 2019. С. 46-49. 
5. Яїцька Д. Принцип гендерної рівності та ґендерно обумовлене насильство 
як граничний прояв нерівності // Збірка есе за результатами проходження 
навчального курсу «Ґендерні студії для майбутніх юристів і юристок» / 
упоряд. О. О. Уварова. Харків : Право, 2019. С. 57-60. 

100 

19 

Узагальнення юридичної практики: 
1. Національне базове оцінювання з бізнесу і прав людини. 2019. 220 с. 
2. Бізнес і права людини в умовах конфлікту і внутрішнього переміщення. 
2019. 110 с. 

200 
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