
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 – Ключові 

проблеми дотримання загальних принципів права недержавними 

акторами, 0, 75 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – Ключові 

проблеми дотримання прав людини державою та недержавними 

акторами, 2, 6 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи монографії, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Новизна отриманих результатів полягає в актуалізації важливості 

дотримання недержавними акторами основоположних прав людини, особливо в 

умовах існування суспільних загроз. 

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

Участь у засіданні тематичної групи «Створення умов для розвитку 

підприємницької діяльності; бізнес і права людини» для обговореннях змін до 

проєкту Указу Президента України «Про внесення змін до Указу Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини». 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.  

Участь в узагальненні практики Конституційного Суду України, яка 

пов’язана із внутрішнім переміщенням (на замовлення Проекту Ради Європи 

«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень») 

7. Участь у конференціях, семінарах. 

1) Серія вебінарів від Української Гельсінської спілки з прав людини щодо 

перехідного правосуддя та міжнародного кримінального права:  

- «Як Україні перейти до сталого миру? Іноземний досвід перехідного 

правосуддя» (3 квітня); 

- «Відновлення довіри до влади у перехідному правосудді» (22 квітня); 

- «Міжнародні злочини» (5 травня); 

- «Комісії з встановлення істини: регіональна та історична динаміка» (8 

травня); 

- «Кримінальна відповідальність за воєнні злочини» (5 червня); 

- «Переслідування міжнародних злочинів у МКС» (12 червня); 

2) Онлайн-лекція «Європейська соціальна хартія та її застосування в Україні» 

(Проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав як ключовий чинник сталої 

демократії в Україні») (15 квітня); 

3) Criminalising Corporate Conduct (Bonavero Institute of Human Rights, June 3, 

2020); 
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4) Вебінари у рамках проекту «Зміцнення захисту прав людей з 

інвалідністю», що реалізується за підтримки Фонду прав людини Посольства 

Королівства Нідерландів в Україні: 

- «Бізнес, який поважає права людини» (25 червня); 

- «Права людини з інвалідністю в умовах збройного конфлікту: бути чи не 

бути?» (26 серпня); 

5) «Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав: практичний 

вимір застосування та гендерні аспекти» (Координатора проектів ОБСЄ, 26 

липня 2020 р.); 

6) Вебінар «Викладацька робота: простір для представлення різноманіття» 

(30 липня, ГО «Вектор прав людини» за підтримки БФ «Гендер Зед» та фонду 

«Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» (EVZ); 

7) 43rd Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law (ICRC, 

9th September, 2020); 

8) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. 

Право і неправо» (18-19 вересня); 

9) Series of 3 webinars: Improving the Skills of Investigating and Prosecuting 

Torture by Civic Activists (CEELI, 24th September, 2020); 

10) Серія заходів «Бізнес і права людини в Центральній і Східній Європі» 

(Харківський юридичний форум, 2020); 

11) "Driving respect using mandatory human rights due diligence" (International 

Bar Association Virtual-Together, 6th November, 2020); 

12) Онлайн зустрічі, організовані ГО «Вектор прав людини»: 

- «Досвід Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в роботі 

зі спільнотами переміщених осіб» (19 листопада); 

- «Жінки і регіональні конфлікти: досвід громадянських ініціатив», (24 

листопада). 

9. Видавнича діяльність: 

Монографія: 

Буряковська К. О. «Сучасний міжнародний правопорядок у контексті ст. 28 

Загальної декларації прав людини» / Права людини в Україні та зарубіжних 

країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації: колективна 

монографія / за заг. ред. Н. В. Мішиної. — Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2020. С. 

283-305. (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

Навчальні та практичні посібники:  

1) Буряковська К. Конституційне судочинство в Україні та права людини 

внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які постраждали внаслідок 

збройного конфлікту / Захист прав людини в умовах внутрішнього 

переміщення: європейські стандарти та конституційна юрисдикція (за 

матеріалами міжнародної конференції). Конституційний Суд України, Проект 

Ради Європи "Внутрішнє переміщення: розробка тривалих рішень", 2020. (0, 2 

друк.арк.).  

2) Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: юридичні інструменти 

захисту. Методичне керівництво / Катерина Буряковська, Олена Уварова, Марія 

Ясеновська. Харків, 2020 (особист внесок — 1 друк. арк.). 

Статті: 
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Буряковська К. Вимога послідовності: зміст і роль у правовому  

 регулюванні. Філософія і загальна теорія права. 2019. № 2. с. 110-127. (0,6 

друк. арк.). 

Тези: 

Біженці та наші обов’язки щодо них (за мотивами доповіді афінського 

професора Папагеоргіу К. на ХХVIII Всесвітньому конгресі Міжнародної 

асоціації філософії права і соціальної філософії «Мир, заснований на правах 

людини» (17–21 липня 2017 р., м. Лісабон, Португалія)) // Всеукраїнський 

круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо», 

18-19 вересня 2020 р. (0, 3 друк.арк.). 

Переклади наукових статтей: 

Папагеоргіу К. Біженці та наші обов’язки. Філософія і загальна теорія права. 

2019. № 2. с. 164-191 (переклад з англійської). 

 

10. – 18. – 

 

 

_________ к.ю.н., ас. Катерина Буряковська 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 

 

 

 


