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АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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 2021 р.  

«Права людини в умовах загроз та небезпеки: основні підходи до розуміння», 1,0 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2021 р. 

«Права людини в умовах загроз та небезпеки: основні підходи до розуміння», 1,0 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР наукова стаття, тези повідомлення на 

Круглому столі 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі новітніх підходів до 

захисту прав людини в умовах загроз та нестабільностей правового порядку 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. (за 2021 р.) 

пояснюється викликами, які стоять перед українською правовою системою щодо 

захисту прав людини в умовах збройного конфлікту 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України.. 

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

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 

 



  

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам 

a) «Короткострокове підвищення кваліфікації державних службовців МВС 

України з питань дотримання прав людини та гендерної рівності в системі 

МВС», м. Київ, Інститут управління і права, 29 вересня – 01 жовтня 2021 року, 

21-22 жовтня 2021 року. 

b) Тренінг «Впровадження гендерного підходу у місцеві політики та практики з 

питань внутрішнього переміщення», Проєкт Ради Європи «Внутрішнє 

переміщення: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ.»17 і 19 листопада 2021 року. 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах  

1) Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права», Харків, 28-29 травня 2021 р. 

2) Міжнародна школа з перехідного правосуддя «Перехідне правосуддя: світовий 

досвід та український контекст», Центр міжнародного гуманітарного права та 

перехідного правосуддя, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, за підтримки Фону ім. Конрада Аденауера, 17-24 травня 

2021 р. 

3) Науковий семінар «Проблеми тлумачення правових норм та юридична 

аргументація», Інститут післядипломної освіти НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків, 07-18 червня 2021 р.;  

4) Тренінг для тренерів «Викладання Європейської соціальної хартії та практики 

Європейського комітету з соціальних прав», Офіс Ради Європи в Україні, 14-

25 липня 2021 р. (он-лайн-формат). 

5) Школа з прав людини від Харківської правозахисної групи, м. Харків, 24-28 

серпня 2021 р.  

6) Серія заходів «Бізнес і права людини: пошук сталих рішень» (V Харківський 

міжнародний юридичний форум), 20-22 вересня 2021 р. 



  

7) Серія вебінарів #InternationalLawtalks, організованих Українською 

Гельсінською групою з прав людини, 28 січня, 17 березня, 20 серпня, 30 серпня 

2021 р. 

 

9. Видавнича діяльність  

Стаття: 

Зобов’язання приватних охоронних та військових компаній у сфері прав людини: 

огляд сучасної правової рамки та практик // Філософія права і загальна теорія права. — 

№ 1. — 2021. С. 262-278., (0, 6 друк. арк.) 

Тези: 

Освіта у сфері бізнесу і прав людини   // Круглий стіл «Бізнес і права людини у 

програмах навчання за економічними і юридичними спеціальностями», Харків, 20 

вересня 2021., (0,4 друк. арк.) 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science 

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

даних. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом  

15. Співробітництво з закордонними організаціями  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

_________ ас. К.О. Буряковська 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол  № 3 від 03 грудня 2021 р. 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   _________  проф. О. В. Петришин 
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