
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Уварова Олена Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри (Керівник Науково-

навчального центру підтримки проєктів і досліджень - за сумісництвом). 

3. Недержавні суб’єкти права як носії владного впливу на суспільні відносини, 

1,5 друк.арк. (на 2021 рік) 

4. Недержавні суб’єкти права як носії владного впливу на суспільні відносини, 2 

друк.арк. (за 2021 рік) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

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

1) Носієм зобов'язань у сфері прав людини виступають всі актори, які мають 

владний вплив на індивіда, групу або спільноту. Бізнес є одним із таких 

акторів. Це зумовлює звернення до бізнесу вимоги легітимації його 

діяльності - змістовної через відповідність його діяльності цінностям 

поваги людської гідності та прав людини і процедурної у вигляді 

процедури забезпечення належної обачності щодо прав людини. Чим 

більш суттєвим є вплив бізнесу на права людини, тим більшими є 

очікування щодо легітимації його діяльності. 

2) Вимога легітимації є актуальною навіть у ситуації, коли держава 

здійснює ефективний контроль за діяльністю бізнесу на своїй території з 

точки зору дотримання ним прав людини, оскільки є простір, вільний від 

державного правового регулювання. Об'єктивно держава не може (і не 

повинна) врегульовувати всі аспекти функціонування суб'єктів 

господарювання, простір для саморегулювання завжди лишається. Бізнес, 

розуміючи свої внутрішні процеси, здатен краще виявляти ризики для 

прав людини й мінімізувати їх. Держава ж може реагувати лише на 

порушення прав людини, яке вже сталося. 

3) Запит на виконання бізнесом його зобов'язань у сфері прав людини 

особливо посилюється в ситуації, коли державний контроль за його 

діяльністю є відсутнім або неефективним. Такі ситуації можливі у разі 

слабкого характеру державної влади або її непослідовної політики у сфері 

прав людини (зокрема, інвестиційні проекти можуть не оцінюватися 

державою з точки зору їх впливу на права людини) або в ситуації 



 

 

недемократичного політичного режиму, коли сама держава порушує 

права людини, а бізнес прямо або непрямо бере участь у таких 

порушеннях. Також можливою є ситуація, коли держава не володіє 

достатніми важелями впливу на бізнес. Класичним прикладом такої 

ситуації є транснаціональні корпорації. Але відсутність ефективного 

контролю держави може пояснюватися також олігархічною структурою 

економіки. 

4) Концепція бізнесу і прав людини, будучи відповіддю на сучасні виклики 

“несправедливого соціального досвіду” змушує переглянути класичні 

погляди на адресатів вимог у сфері прав людини, механізм дії принципу 

верховенства права, вимоги якого мають поширюватися на приватних 

суб’єктів також, та, зрештою, переглянути сам суспільний договір з 

огляду на значний вплив, який здійснює бізнес на організацію життя в 

сучасному суспільстві.  

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

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

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. Ні 

5.1.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні 

5.2.  Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України. Ні 

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

Член Координаційної ради з питань недискримінації, гендерної рівності, 

запобігання та протидії домашньому насильству, захисту осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми при Уповноваженому Верховної Ради 

України з прав людини. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Дослідження з бізнесу і прав 

людини в Україні за координацією ПРООН Україна з проведенням інтерв’ю, 

фокус-груп, опитувань. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Ні 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. Ні 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам 

1) Гендерний компонент локальних політик та практик, 3 заняття для 

представників територіальних громад Бердянська, Кривого Рогу, 

https://ombudsman.gov.ua/files/marina/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96....pdf
https://ombudsman.gov.ua/files/marina/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96....pdf
https://ombudsman.gov.ua/files/marina/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96....pdf


 

 

Краматорську, Таїрова, Сторожинця, 27-29 липня 2021, м. Одеса (35 

учасників). 

2) Бізнес, права людини і внутрішнє переміщення, VІ Форум “Ефективне 

місцеве самоврядування як основа демократичного урядування, 

заснованого на верховенстві права”, 12 листопада 2021 (160 учасників). 

3) Стандарти і політики, що розвивають бізнес, у межах проєкту USAID 

“Економічна підтримка Східної України”, 3 заняття по 3 години для 

представників локального бізнесу, 26 травня, 9 червня, 23 червня 2021, 

онлайн (25 учасників). 

4) Сертифікатна програма “Практичний курс з верховенства права” для 

практикуючих юристів, 8-24 квітня 2021, онлайн (30 учасників). 

5) Практичний курс для органів державної влади, місцевого самоврядування, 

правозахисних організацій, юристів “Бізнес і права людини в цифрову 

епоху”, 5 модулів, 10 березня - 14 червня 2021 р., змішаний формат (20 

учасників). 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Ні 

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) X Міжнародний форум щодо практики Європейського суду з прав людини, 

1-2 грудня 2021 р., он-лайн. 

2) Міжнародна науково-практична конференція “Права людини як індикатор 

розвитку сучасної держави”, 13 грудня 2021 р., он-лайн. 

3) Міжнародний захід: International Workshop on Business and Human Rights, 

9-10 December 2021, Palacký University Faculty of Law, Olomouc, Czeck 

Republic. 

4) Міжнародний захід: UN Forum on Business and Human Rights, session 

“Empowering people and building a business and human rights community in 

Central and Eastern Europe”, 30 November 2021, Geneva. 

5) Національний захід: Міжсекторальна платформа з питань бізнесу та прав 

людини за координації Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, 2 грудня 2021, Київ. 

6) Міжнародний захід: 2nd UN Forum on Business and Human Rights in Eastern 

Europe and Central Asia “Beyond Voluntary: Doing Business Right for People 

and the Planet”, 11-12 November 2021, UNDP Istanbul Regional Hub, Online. 

7) Міжнародний захід: Business and Human Rights Developments in Central and 

Eastern Europe, 12 October, Nova University, Portugal, online. 

8) Міжнародний захід: V Харківський міжнародний юридичний форум: 



 

 

- круглий стіл “Бізнес і права людини у програмах навчання за економічними і 

юридичними спеціальностями”, 20 вересня 2021 р., Харків, 

- Панельна дискусія “Бізнес і права людини: пошук стійких моделей”, 21 

вересня 2021 р., Харків, 

- сателітний захід “Застосування прав людини до сфери цифрових технологій”, 

22 вересня 2021 р., Харків, 

9) International Webinar on Corporate Due Diligence and Gender Equality, NOVA 

School of Law, Lisbon, Portugal, 24 June 2021, online. 

10) International Webinar “Best corporate practices to respect human rights”, 

June 14, 2021, Kyiv, online. 

9. Видавнича діяльність  

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

базах даних Scopus, Web of Science  

Scopus 

Gender Component of Internal Displacement: a Case of Business (In)Capability to 

Localize Human Rights Impact Assessment // Business and Human Rights Journal 

(Cambridge Press). – 2021. – № 2. - С. 17-23 (0,6 друк. арк.). 

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

наукометричних базах даних. 

Бізнес і права людини: ключові питання теорії права // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 21-47 (1 друк. арк.). 

Права людини і бізнес: динамічний розвиток міждисциплінарної концепції 

(рецензія на дослідницький посібник з прав людини і бізнесу) // Філософія права 

і загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 279-283 (0,3 друк. арк.). 

Бізнес і права людини: відновлення довіри як умова нового суспільного 

договору (Cерія заходів у межах IV Харківського міжнародного юридичного 

форуму) // Філософія права і загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 284-292 

(0,5 друк.арк.). 

Зобов’язання недержавних суб’єктів у сфері прав людини: вертикальний вимір 

// Міжнародна науково-практична конференція “Права людини як індикатор 

розвитку сучасної держави”, 13 грудня 2021 р., онлайн. (0,3 друк. арк.). 

9.3. Вказати кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus та Web of Science) 0 

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

Human Rights Journal (Cambridge Press, Guest Editor 2021-2023); Філософія права 

і загальна теорія права. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. - 

12.1. Підготовка відгуків на дисертації - 

https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-u-prohramakh-navchannia-za-ekonomichnymy-i-iurydychnymy-spetsialnostiamy/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-u-prohramakh-navchannia-za-ekonomichnymy-i-iurydychnymy-spetsialnostiamy/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-poshuk-stijkykh-modelej/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/zastosuvannia-prav-liudyny-do-sfery-tsyfrovykh-tekhnolohij-applying-human-rights-to-digital-tech/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати - 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Данський інститут прав людини, Міжнародний Вишеградський фонд, UNDP, 

Рада Європи, USAID. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Данський інститут прав людини, Міжнародний Вишеградський фонд. 

 

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 

керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.). 3 тез, 0,5 друк. арк. 

 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання сторінки 

роботи 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 Olena Uvarova, 

Ganna Khrystova 

Gender Component of 

Internal Displacement: a 

Case of Business 
(In)Capability to 

Localize Human Rights 

Impact Assessment. 

Business and Human Rights 

Journal (Cambridge Press) 

2021. – № 2. - С. 17-23. 

 

 

 

_________  доц. О.О. Уварова  

 

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 


