
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Размєтаєва Юлія Сергіївна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Правове 
регулювання на національному та транснаціональному рівні» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Правове 
регулювання на національному та транснаціональному рівні» (4,4 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
1) Визначено, що Україні потрібна національна інформаційна стратегія, яка повинна 

бути гнучкою, такою, що передбачає як порівняно мирні, усталені варіанти 
інформаційного та віртуального стримування, так і надзвичайні ситуації, враховувати 
ефективність і мобілізаційні можливості приватних осіб та одночасно 
напівпаралізованность та небажання реформ з боку значної частини публічної влади, 
спиратися на міжнародне право та найкращі доробки національного права інших 
держав.  

2) Встановлено, що електронне урядування надає значні переваги та містить великі 
ризики, проте посилює демократію, у тому числі за рахунок готовності громадян брати 
участь у суспільно-політичному житті, активності у контролі та впливі на публічну 
владу, оптимізації публічних процесів. Висунуто пропозиції з удосконалення правового 
забезпечення і впровадження е-урядування в Україні з огляду на інтеграційні процеси та 
логіку глобального розвитку, гармонізацію національного законодавства з правовими 
актами ЄС. 

3)Виокремлено перспективи змін у сферах місцевого самоврядування та місцевої 
демократії в Україні в напрямках зсуву парадигми надання публічних послуг, 
налагодження інформаційно-комунікаційних каналів, залучення нових гравців для 
зміцнення демократичних процесів, регіональної та транскордонної співпраці, 
залучення іноземних інвестицій, впровадження альтернативних технологічних рішень 
для місцевої демократії, удосконалення правового регулювання. Перелічені напрямки 
передбачають застосування сучасних технологічних інструментів та підходів на всіх 
етапах проведення як конституційної, так і інших реформ. 

4) Проаналізовано право бути забутим, його теоретичне обґрунтування та практичне 
застосування. Виявлено особливості впровадження цього права з урахуванням 
справедливого балансу між правом не бути ураженим зіткненням з минулим та вимогою 
щодо збереження колективної пам’яті, законними інтересами осіб щодо доступу до 
інформації, правом суспільства знати, свободою вираження та захистом приватного 
життя, збереженням ідентичності особи. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою. 

6.1. Проведення соціологічного дослідження у формі анонімного опитування 
студентів-правників (525 осіб) в складі робочої групи у межах проекту «Толерантність у 
постконфліктних суспільствах» (Tolerance in Post-Conflict Societies), який було 
реалізовано Національною академією правових наук України за фінансової підтримки 
Robert Bosch Foundation. 



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

8. Участь у конференціях, семінарах. 
1) Workshop «Іnformation Security as a part of National Security in Eastern Europe» 

Воркшоп «Інформаційна безпека як частина національної безпеки у Східній Європі», 
19–20 лютого  2016 р., НДІ Правознавства Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна. 
Круглий стіл «Верховенство права і реформа адвокатури: досягнення, проблемі, 
перспективи», 15 березня 2016 р., Національна академія правових наук України, м. 
Харків, Україна; 

2) Круглий стіл «Реформа антикорупційного законодавства і практика його 
застосування як передумови верховенства права», 21 квітня 2016, Національна академія 
правових наук України, м. Харків, Україна; 

3) Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної 
геополітики», 19 травня 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків, Україна; 

4) IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та 
захисту прав і свобод людини і громадянина», 26 травня 2016 р., Полтавський юридичний 
інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава, 
Україна; 

5) Круглий стіл «Толерантність як правова цінність», 2 червня 2016 р., 
Національна академія правових наук України, м. Харків, Україна; 
Виборча школа «Роль громадянського суспільства у виборчому процесі», 19 вересня 2016 
р., Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) за підтримки USAID, м. Харків, 
Україна; 

6) Міжнародна науково-практична конференція: «Конституційна реформа в 
Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», 
21–22 жовтня 2016 р., Національна академія правових наук України за підтримки 
Міжнародного Вишеградського Фонду, м. Харків, Україна.І Міжнародний круглий стіл 
«Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри», 28–29 
жовтня 2016, Юридичний Факультет ЛНУ, Кафедра теорії та філософії права юридичного 
факультету ЛНУ імені І. Франка,  м. Львів, Україна; 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.). 

1. Размєтаєва Ю. Інформаційна війна: методи ведення та протидії / Ю. Размєтаєва 
// Воркшоп «Інформаційна безпека як частина національної безпеки у Східній Європі» : 
зб. матеріалів, 19–20 лют. 2016 р. – Х. : Право, 2016. – С. 110–122. (1, 1 друк.арк.)  

2. Размєтаєва Ю. С. Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми 
правового розуміння та регулювання / Ю. С. Размєтаєва // Науковий вісник УЖНУ. Сер. 
Право. – Вип 37. – Т. 1. –2016. – С. 43–46. (0, 6 друк.арк.) 

3. Размєтаєва Ю. С. Електронне урядування в Україні та ЄС: проблеми 
євроінтеграції / Ю. С. Размєтаєва // Європейська інтеграція в контексті сучасної 
геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 11 травня 2016 р.) : у 2 
ч.  / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016 – Ч. 2. 
(0, 3 друк.арк.) 

4. Размєтаєва Ю. С. Право бути забутим: деякі проблемні питання / Ю. С. 
Размєтаєва // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 
громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 26 
травня 2016 р., м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Н. О. Гуторова та ін. 
– Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2016. – С. 45–49. (0, 3 друк.арк.) 



5. Размєтаєва Ю. Hate speech і толерантність: європейські стандарти і український 
контекст / Ю. Размєтаєва // Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, 
правовий, політичний, соціологічний виміри: Збірка наукових статей та есе / 
Упорядкування, наукове редагування і передмова О. Петришина, Д. Вовка, О. Уварової. 
– Х.: Юрайт, 2016. – С. 129–139. (0, 6 друк.арк.)  

6. Размєтаєва Ю. Залиште мене у спокої або право бути забутим / Ю. Размєтаєва // 
Збірка наукових статей, І Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, 
теоретико-юридичні та політологічні виміри», 28–29 жовтня 2016. – Львів, 2016. (0, 8 
друк.арк.) (в редакції) 

7. Размєтаєва Ю. С. Технологічні новації та проблеми місцевої демократії і 
самоврядування / Ю. С. Размєтаєва // Конституційна реформа в Україні в сфері 
місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. та наук. 
повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21–22 жовт. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. 
– С. 235–246. (0, 7 друк.арк.)  
10.  Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11.  Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12.  Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 
13.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські –
відсутні. 
14.  Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15.  Співробітництво з закордонними організаціями. 

Міжнародна шахова федерація (FIDE), член Комісії шахових журналістів (FIDE 
Comission of Chess Journalists). Розробка нормативних документів для Комісії, 
консультації. 
16.  Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17.  Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі 

Експертна участь у дослідницькому і освітньому проекті в межах правової 
інформаційної програми для студентів-юристів “Толерантність у постконфліктних 
суспільствах” (Tolerance in Post-Conflict Societies), який було реалізовано Національною 
академією правових наук України за фінансової підтримки Robert Bosch Foundation. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році/ 

Оотримала подяку першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за активну участь у ІІІ Міжнародному науково-практичному 
столі «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (25 
листопада 2016 р.). 

 
 

                              ________ ас. Ю. С. Размєтаєва 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
р. 
 
Зав. кафедри 
теорії держави і права                        _____________проф. О. В. Петришин 
 


