
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 
 
1. Размєтаєва Юлія Сергіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави і права. 
3. - 4. –  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 
5.2. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.: 

Надання Пропозицій та зауважень до законопроекту № 6240 (щодо виборчих прав 
внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян) за 
результатами Публічного обговорення «Законопроект 6240 – шлях до забезпечення 
виборчих прав переселенців та трудових мігрантів», яке відбувалося 20 липня 2017 
року у місті Харків в приміщенні медіацентру «Время». 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень: 

Дослідження та узагальнення практики застосування законодавства й судової 
практики для підготовки навчальних курсів курсу для студентів-юристів «Бізнес і 
права людини» та  «Ґендерні студії для юристів». 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам. 
1) Лекція «Право у цифрову епоху: майбутнє, яке настало», 5 березня 2018 року, 

для адвокатів в межах підвищення кваліфікації у партнерстві з Національною 
асоціацією адвокатів України, Лекційна частина весняної школи «Право та цифрові 
технології». 

2) Лекція «Порноместь, разделенная приватность и другие ловушки цифровой 
епохи», для правозахисників та правозахисниць, 6 березня 2018 року, Тиждень 
Жіночої Солідарності-2018, Харків. 

7. Чи ви э депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування в тому числі робочих та дорадчих. –ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Конференції: 
- зарубіжні: 

1) 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers: «How Deep is 
Your Law? Brexit. Technologies. Modern Conflicts», Vilnius University Faculty of Law, 
Vilnius, Lithuania, 27 – 28 April 2017. (Не увійшло до звіту за 2017 рік). 
- міжнародні: 

1) І Міжнародний Харківський юридичний форум, м. Харків, Україна, 3–6 жовтня 
2017. (Не увійшло до звіту за 2017 рік). 

2) ІІ Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні 
та політологічні виміри», м. Львів, 24–26 листопада 2017. (Не увійшло до звіту за 
2017 рік). 

3) ІІ Міжнародний Харківський юридичний форум, м. Харків, Україна, 26–29 
вересня 2017. (Не увійшло до звіту за 2017 рік). 

4) Міжнародна. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІТ-право: 
проблеми перспективи розвитку в Україні», м. Львів, Україна, 16 листопада 2018 р. 
Семінари: 
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1) Минуле: тягар, ресурс, виклик?», м. Харків, Україна, 30 березня 2018. 
2) «Захист соціальних прав: європейські стандарти і Україна», м. Харків, Україна, 

11 травня 2018 р. 
3) «Збройний конфлікт між Росією і Україною: міжнародно-правовий вимір», м. 

Харків, Україна, 23 травня 2018 року. 
4) Круглий стіл «Відповідальність бізнесу у сфері прав людини: досвід країн 

Вишеградської четвірки для України», м. Харків, Україна, 4 жовтня 2017 р. (Не 
увійшло до звіту за 2017 рік). 

9. Видавнича діяльність: 
Навчальні посібники: 

1) Размєтаєва Ю. Доктрина і практика захисту прав людини: навчальний посібник 
(розроблений в межах проекту European Human Rights Law for Universities of Ukraine 
and Moldova, HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) 
Харків, 2018. – 364 с. (13  друк. арк.) 
Статті: 

1) Razmetaeva, Yulia. Hybrid war, information technologies and the legal vacuum in the 
digital world // 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers “How 
deep is your law? Brexit. Technologies. Modern conflicts”. Conference papers, 27 – 28 
April 2017. – Vilnius, Lithuania: Vilnius University Faculty of Law, 2017. – P. 354–365. 
(457 с.) (1, 1 друк. арк.) (Не увійшло до звіту за 2017 рік). 
Наукові переклади: 

1) Керівні принципи щодо бізнесу і прав людини: Реалізація Рамкової програми 
Організації Об’єднаних Націй «Захист, повага і засоби захисту» / Переклад: Катерина 
Буряковська, Юлія Размєтаєва, Олена Уварова, Дмитро Філіпський. За заг. ред. Олени 
Уварової. Харків: Право, 2018. – 80 с. (у співавт.), (особистий внесок – 1,5  друк. арк.) 

2) Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини : посібник / [пер. з англ. ; 
за заг. ред. Олени Уварової]. – Харків : Право, 2018. – 88 с. (у співавт.), (особистий 
внесок – 2  друк. арк.) 

3) Пол Гаудер. Верховенство права в реальному світі / [пер. з англ. Д. Вовка, В. 
Гончарова, К. Горобця, Ю. Размєтаєвої, О. Стороженко, О. Уварової, О. Шуміло ; кер. 
проекту Д. Лученко ; наук. ред. Д. Вовк]. – Харків : Право, 2018. – 392 с. (у співавт.), 
(особистий внесок – 2  друк. арк.) 
Аналітичні звіти: 

1) Бизнес и права человека в Украине : пилот. отчет : материалы в рамках круглого 
стола: «Бизнес и права человека: опыт стран V4 и Балтийских стран для Украины» : 
1-й Харьк. междунар. юрид. форум (3 –6 окт. 2017 г., Харьков, Украина) / Е. Уварова, 
Ю. Разметаева, М. Ясеновская и др. ; под. ред. Е. Уваровой, Ю. Разметаевой. – 
Харьков : Право, 2017. – 132 с. (у співавт.), (особистий внесок – 3  друк. арк.) (Не 
увійшло до звіту за 2017 рік). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1) Міжнародна шахова федерація (FIDE), член Комісії шахових журналістів (FIDE 
Comission of Chess Journalists). Консультації, розробка нормативних документів і 
принципів для Комісії. 
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16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 
держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, в 
друкованих засобах масової інформації: 

1) В друкованих засобах масової інформації – Інтерв’ю «Українці в соціальних 
мережах: захищені або безправні?», с. 4, газета «Время», 5 квітня 2018, №38 (17996). 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 

 
Додаткова інформація:  
 
1. Координація та проведення весняної школи «Law and Digital Technologies/Право та 
цифрові технології», міжнародного освітнього проекту, головним організатором якого 
виступив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, а партнерами  
Талліннський технологічний університет, Університет Миколаса Ромеріса, Агенція 
США з міжнародного розвитку (USAID). Час проведення – з 25 лютого до 25 березня 
2018.  
 
2. Участь у розробці навчального курсу для студентів-юристів «Бізнес і права людини».  
 
3. Участь у розробці та проведенні навчального курсу «Ґендерні студії для юристів», 
запущеного за підтримки Фонду Г. Бьолля в Україні. 
 

________ к.ю.н., ас. Ю. С. Размєтаєва 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин  


