
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Уварова Олена Олександрівна. 

2. Кандидат юридичний наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –  «Правова 

автономія: загальнотеоретична характеристика», 1,5 друк.арк. 

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

автономія: загальнотеоретична характеристика», 10,9 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - розділи монографії, наукові 

статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Саморегулювання виконує такі завдання: 1) воно наближує нас до тієї 

ідеальної моделі демократичної організації суспільства, коли більшість 

враховує інтереси меншості. Більшість, яка на певному етапі розвитку 

суспільства наділена політичною владою, залишає певні, важливі для 

меншості питання, для саморегулювання. При цьому вона надає гарантії 

державного захисту правил і моделей поведінки, які формуються і вводяться 

в дію недержавними акторами. Механізм саморегулювання іноді також 

використовується як спроба попередити конфлікт шляхом запровадження 

нового суспільного договору між державою і громадянами, або між різними 

групами громадян; 2) саморегулювання дозволяє залучити інституції 

громадянського суспільства не тільки до контролю за публічною владою, але 

й до формування публічної політики, до публічного дискурсу. Такі інституції 

здобувають можливість встановлювати правила поведінки у відповідній 

сфері публічних відносин, які потребують автономного регулювання, і при 

цьому користуватися можливістю застосування державного примусу; 3) за 

допомогою саморегулювання може вирішуватись проблема співіснування 

різних культур в суспільстві. 

2. Недержавне право існує не тому, що держава дозволяє (санкціонує) таке 

існування. Ситуація є зворотною: держава має визнати існування 

недержавного права, оскільки його присутність в суспільстві є об’єктивною. 

Держава зобов’язана поважати автономію, як індивідуальну, так і 

колективну. Вона повинна утримуватися від зазіхань на простір такої 

автономії. Це є сферою саморегулювання. Кожного разу, коли уряд 

претендує врегулювати такий простір, він має обґрунтувати такі свої дії 

відповідно до тесту на пропорційність, надавши відповіді на такі питання: Чи 

спрямовано втручання з боку держави до автономного простору на захист 

конституційно гарантованих прав? Чи може уряд довести, що таке втручання 

є конституційно легітимним? Реалізації якої мети прагне держава? Чи є 

заходи із втручання достатньо ефективними? Чи не є дії держави занадто 

обтяжливими, враховуючи конституційний статус як захищеного права, так і 

легітимної мети, яку держава переслідує? Однак строгість цього тесту в 



 

ситуації, коли державне регулювання вступає в конфлікт із недержавним, має 

бути вищою. Повинна існувати презумпція легітимності саморегулювання в 

сфері автономії. Відповідно, держава не тільки повинна мати вагомі підстави 

для обмеження свободи заради досягнення легітимної мети, але й зобов’язана 

також пояснити: (1) чому така мета має більшу вагу, аніж цінність автономії, 

(2) чому її не може бути досягнуто засобами саморегулювання. 

3. Сформульовано характеристики використовуваних державами моделей 

регулювання для виконання ними своїх зобов’язань щодо захисту прав 

людини від порушень з боку бізнесу з уразуванням додаткових викликів, 

пов’язаних із COVID 19: 

1) Модель, яка враховує стандарти концепції бізнесу і прав людини: 

- за важелями впливу: а) наявні важелі впливу на бізнес, які активно 

використовуються, що у період кризи стає ще більш помітно – позиція 

інвесторів, моніторинг дій з боку неурядових організацій, імідж бізнесу в 

очах суспільства, позиція контрагентів тощо; б) Держава також прагне 

активно впливати на бізнес: умовою для отримання державної допомоги все 

частіше стає дотримання бізнесом його обов’язку щодо поваги прав людини; 

в) У часи кризи держава враховує той фактор, що бізнес стикається зі 

складними економіними викликами, але допомогає бізнесу не шляхом 

послаблення вимог до нього щодо поваги прав працівників, клієнтів, а 

шляхом впровадження інших іструментів, які не впливають негативно на 

права людини (надання державної допомоги, податкових пільг тощо); 

- за суспільним консенсусом: а) Суспільства очікують від бізнеса, 

незалежно від того, чи висуває до нього такі вимоги держава, поведінки, яка 

базується на стандартах корпоративної відповідальності поважати права 

людини. Цю вимогу сприймає як належну сам бізнес і декларує своє 

прагнення реалізовувати відповідні стандарти (приймає відповідні політики, 

запроваджує інструменти із забезпечення належної обачності у сфері прав 

людини, звітують щодо дотримання ними прав людини); б) Одночасно, це 

убезпечує автономний простір бізнес-акторів від зайвого втручання з боку 

держави: держава залишає відповідний простір вільним від свого 

регулятивного впливу і бізнес, який краще розуміє особливості кожної 

конкретної ситуації, що виникає в його діяльності, самостійно їх врегульовує; 

в) Цей фактор перебуває у тісному взаємозв’язку із тим, що контроль за 

діями бізнесу покладено не тільки на державу: не менш ефективні 

інструменти мають недержавні суб’єкти – бізнес-асоціації, інвестори, 

профспілки тощо; 

- за корпоративною соціальною відповідальністю: КСО не замінює 

стандартів бізнесу і прав людини й не ототожнюється з ними. КСО як 

благодійництво, меценацтво відходить на другий план: у першу чергу, бізнес 

має забезпечувати повагу до прав людини у своїй діяльності; 

- за інструментами, які використовуються – держава використовує такі 

інструменти: а) стимулює збереження робочих місць, наявного рівня оплати 

праці, вказуючи це умовою надання державної допомоги бізнесу у зв’язку із 

COVID 19; б) ставить отримання бізнесом державної допомоги, податкових 



 

пільг, участі у публічних закупівлях в залежність від поведінки бізнесу у 

сфері прав людини; в) розробляє рекомендації, методичні вказівки, 

роз’яснення для бізнесу щодо мінімізації ризиків порушення прав людини 

бізнесом в умовах COVID 19; г) діє у відносинах з бізнесом переважно 

шляхом рекомендацій, встановлюючи імперативні вимоги як крайній захід, і 

залишаючи автономний простір для регулювання бізнесом відповідної сфери 

відносин, базуючись на належній обачності у сфері прав людини; д) 

досліджує вплив бізнесу на уразливі групи населення; е) реагує на нові 

виклики у сфері бізнесу і прав людини (захист гіг-працівників в умовах 

COVID 19, захист працівників у ланцюгах поставок, на яких непропорційно 

може впливати відмова бізнесу від своїх замовлень у зв’язку із COVID 19 

тощо); є) допускає можливість ефективного впливу на бізнес з боку 

недержавних інструментів контролю (профспілки, бізнес-асоціації, інвестори 

та ін.). 

2) Модель, що функціонує без урахування стандартів у сфері бізнесу і прав 

людини: 

- за важелями впливу: а) Важелі впливу на бізнес, які стимулювали б його 

дотримуватися вимоги корпоративної відповідальності поважати права 

людини, у тому числі проявляти належну обачність у сфері прав людини, 

виявляти ризики порушення прав людини у своїй діяльності, які 

збільшуються у період кризових ситуацій, практично відсутні (інвестори не 

ставлять відповідних вимог до бізнесу для надання інвестиційних 

інструментів, суспільство здебільшого не пов’язує імідж компанії з 

дотриманням чи недотриманням нею прав людини, предметом моніторингу з 

боку неурядових організацій не стають дії бізнесу тощо); б) Держава 

сповідує дружню до бізнесу політику. Криза, зумовлена COVID 19, 

продемонструвала, що держави готові запроваджувати заходи, спрямовані на 

рятування бізнесу, але такі, що одначасно із цим погіршують положення 

працівників; 

- за суспільним консенсусом: а) Суспільства лишаються 

державоорієнтованими у своєму розумінні механізму дії прав людини. І 

суспільство, і сам бізнес презюмують, що якщо держава не висуває певної 

вимоги, то на бізнесі не лежить відповідне зобов’язання; б) В результаті 

формується пастка: з одного боку, держава не може зарегулювати всі 

відносини, в яких бере участь бізнес і які є потенційно ризикованими для 

прав людини, не може передбачити всі можливі ситуації, особливо в умовах 

кризи, з іншого – ті відносини, які держава лишає без регулювання, 

опиняються ніби поза сферою вимог щодо прав людини; 

- за корпоративною соціальною відповідальністю: У державах цієї 

регулятивної моделі є поширеними випадки, коли бізнес, який робить собі 

піар за допомогою КСО, одночасно із цим порушує права людини. Ситуація 

кризи, зумовленої COVID 19, надала декілька яскравих прикладів: так, в 

Україні декілька великих компаній, які привертали до себе багато уваги ЗМІ 

у зв’язку із закупівлею необхідних матеріалів до лікарень, потім були викриті 

у здійсненні корупційних дій, метою яких було отримання можливості 



 

працювати, незважаючи на те, що на їх діяльність поширювались карантинні 

заборони. КСО продовжує відігравати провідну роль, заміщуючи собою 

тематику прав людини; 

- за інструментами, які використовуються – держава використовує такі 

інструменти: а) полегшує становище бізнесу, декларуючи дружній до бізнесу 

підхід, за рахунок послаблення гарантій захисту прав працівників, клієнтів 

(трудові гарантії, гарантії захисту персональних даних, гарантії особистої 

безпеки тощо); б) не ставить отримання бізнесом державної допомоги, 

податкових пільг, участі у публічних закупівлях в залежність від поведінки 

бізнесу у сфері прав людини; в) не розробляє рекомендацій, роз’яснень, 

методичних керівництв для бізнесу з питань прав людини; г) діє переважно 

шляхом встановлення імперативних вимог, не лишаючи автономного 

простору для регулювання відносин самим бізнесом (це призводить до 

додаткових ризиків надмірного втручання держави, що яскраво проявляється 

щодо свободи інформації зараз); д) не приділяє спеціальної уваги впливу 

бізнесу на уразливі групи населення; е) ігнорує нові виклики у сфері бізнесу і 

прав людини (захист гіг-працівників в умовах COVID 19, захист працівників 

у ланцюгах поставок, на яких непропорційно може впливати відмова бізнесу 

від своїх замовлень у зв’язку із COVID 19тощо); є) недержавні інструменти 

впливу на бізнес у сфері прав людини практично відсутні. 

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

5.5. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.  

Робоча група Міністерства юстиції України з розробки нової редакції 

Національної стратегії з прав людини і Національного плану дій з її реалізації 

на 2021-2023 роки в частині забезпечення дотримання прав людини в процесі 

ведення господарської діяльності. 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.  

Дослідження щодо оцінки експертами 26 країн світу заходів, прийнятих 

державами у зв’язку з СOVID-19, у контексті прав людини; Дослідження 

потреб жінок із забезпечення захисту їх прав в ситуації внутрішнього 

переміщення. 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам: 

1) Гендерний вимір внутрішнього переміщення: 4 вебінари для 

представників органів місцевого самоврядування, юристів, громадських 

організацій (20-24 липня 2020 р.) 

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

(30 липня 2020 р.), одна лекція 

3) Бізнес, який поважає права людини (19 липня 2020 р.), одна лекція 

4) Гендерний компонент у стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та розбудови сталих рішень щодо внутрішнього переміщення (14 липня 

2020 р.), одна лекція 

7.  –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 



 

1) Міжнародна наукова онлайн конференція «Бізнес і права людини в часи 

пандемії COVID-19», 9 вересня 2020 р., ESIL Interest Group on Business and 

Human Rights (Європейська спільнота міжнародного права). 

2) Презентація Асоціації з бізнесу і прав людини в Центральній і Східній 

Європі, у межах Харківського Міжнародного юридичного форуму, Харків, 23 

вересня 2020 р. 

3) Науковий круглий стіл «Бізнес і права людини в Центральній і Східній 

Європі: дослідницькі перспективи», у межах Харківського Міжнародного 

юридичного форуму, Харків, 23 вересня 2020 р. 

4) Презентація ідеї: Міжрегіональна колективна монографія «Бізнес і права 

людини: непочуті жіночі голоси», у межах Харківського Міжнародного 

юридичного форуму, Харків, 23 вересня 2020 р. 

5) Правозахисниці у справах щодо негативного впливу бізнесу на права 

людини: презентація історій, які змінили світ, у межах Харківського 

Міжнародного юридичного форуму, Харків, 23 вересня 2020 р. 

6) Панельна дискусія «Бізнес і права людини у Центральній і Східній 

Європі: досягнення, тренди і виклики», у межах Харківського Міжнародного 

юридичного форуму, Харків, 24 вересня 2020 р. 

7) Відкрита дискусія щодо прав людини і бізнесу в Україні: об’єднання 

зусиль публічної влади, громадянського суспільства і бізнесу, у межах 

Харківського Міжнародного юридичного форуму, Харків, 25 вересня 2020 р. 

8) Презентація Індексу корпоративної рівності 2020: «Недискримінація і 

повага до різноманіття: корпоративні політики і механізми їх впровадження», 

у межах Харківського Міжнародного юридичного форуму, Харків, 25 

вересня 2020 р. 

9) Тематична дискусія: «Цифрові технології і права людини: чи виступить 

IT-бізнес провідником кращих практик?», у межах Харківського 

Міжнародного юридичного форуму, Харків, 25 вересня 2020 р. 

10) ТОП 5 професійних юричдичних навичок у сфері бізнесу і прав 

людини, у межах Харківського Міжнародного юридичного форуму, Харків, 

25 вересня 2020 р. 

11) Міжнародний Форум ООН з бізнесу і прав людини, Женева (онлайн), 

16-18 листопада 2020 р. 

12) Регіональний форум з бізнесу і прав людини в Східній Європі і 

Центральній Азії, Стамбул (онлайн), 23-25 листопада 2020 р. 

13) Міжнародна наукова конференція з 70-річчя Європейської конвенції з 

прав людини, Прага (онлайн), 27 листопада 2020 р. 

14) Міжнародна наукова конференція «Конституційний дизайн: від макро 

до мікро рівня. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

наукової конференції», Харків (онлайн), 19 червня 2020 р. 

15) Міжнародна конференція 12th Annual Assembly of the Eastern Partnership 

Civil Society Forum, EaP beyond 2020: renewing commitments to rights, security, 

and the green agenda, онлайн, 7-10 грудня 2020 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 



 

1) Уварова О.О. «Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: світовий 

досвід і ситуація в Україні», (у співавт., особистий внесок – 3 друк. арк.) 

2) Уварова О.О. «Внутрішнє переміщення в Україні: урахування 

ґендерного компонента в локальних політиках» (у співавт., особистий внесок 

– 2 друк. арк.) 

3) Уварова О.О. «Забезпечення прав жінок і дівчат, які зазнали 

внутрішнього переміщення: роль громадських організацій», (у співавт., 

особистий внесок – 2 друк. арк.) 

4) Уварова О.О. «Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: юридичні 

інструменти захисту», (у співавт., особистий внесок – 2 друк. арк.) 

5) Уварова О.О. «Окремі питання бізнесу і прав людини», в Правове 

регулювання та економічні свободи і права : монографія / за ред. проф. 

Михайла Савчина (1 друк. арк.) 

 

Статті: 

Business and human rights in times of global emergencies: comparative 

perspective // Comparative Law Review (Scopus). – 2020. – Vol. 26 (0,6 друк. 

арк.). 

 

Тези: 

Відступ від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини у часи 

глобальної кризи // Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня. Збірка 

тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (19 

червня 2020 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. — Харків: ТОВ 

«Видавництво „Права людини“», 2020.., (0,3 друк. арк.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.  

Scopus: 

Business and human rights in times of global emergencies: comparative 

perspective // Comparative Law Review – 2020. – Vol. 26 (0,6 друк. арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» 

11. – 14. –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

Данський інститут з прав людини, The Eastern Partnership Civil Society 

Forum (EaP CSF), Глобальна асоціація дослідників у сфері бізнесу і прав 

людини, Робоча група ООН з бізнесу і прав людини. 

16.  –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.  

Данський інститут з прав людини (індивідуальний контракт на 

дослідження), Координатор проєктів ОБСЄ в Україні (індивідуальний 

контракт консультанта), проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в 

Україні: розробка тривалих рішень» (індивідуальний контракт консультанта), 

ХОФ «Громадська альтернатива» (експертка проєктів «Гендерний вимір 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

внутрішнього переміщення», «Застосування прав людини в сфері цифрових 

технологій»). 

18.  –  

 

 

_________  доц. Олена Уварова  

 

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 


