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АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 
1. Размєтаєва Юлія Сергіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Правове 

регулювання щодо бізнесу та прав людини у цифрову епоху», 1,5 друк.арк.  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Правове 

регулювання щодо бізнесу та прав людини у цифрову епоху», 15,6 друк.арк.  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: навчальний посібник, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Виокремлено проблеми впровадження зобов’язань для бізнесу у сфері прав 
людини, у тому числі відсутність єдиної моделі регулювання та імплементації.  

Визначено стратегії поведінки та моделі зобов’язань бізнесу щодо окремих прав 
людини. Проаналізовано, що законодавство, і практика мають бути пристосованим до 
технологічних змін, враховуючи інноваційні способи, за допомогою яких можуть 
бути здійснені серйозні порушення прав людини, необхідність балансування прав та 
основних суспільними цінностей, режими застосування засобів захисту прав. 

Запропоновано поєднати добровільні та обов’язкові стратегії, глобальне 
партнерство та широку дискусію з залученням усіх зацікавлених сторін в питанні 
стандартів для бізнесу щодо забезпечення прав людини. 

Запропоновано керівні принципи поводження з геоданими, засновані на підході, 
що фокусується на правах людини. 

Запропоновано глобальний стандарт приватності у цифрову епоху. Розглянуто 
особливості права на приватність та відповідні зобов’язання бізнесу.  

5. –  
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 оновленої сертифікатної програми «Юрист-правозахисник» 
6.2. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам.  

Проведення Мотиваційної волонтерської школи по policy-making для Громадська 
Організація «Харківське Жіноче Об'єднання «Сфера» з 15 по 18 серпня 2019 року, 
загальна кількість проведених занять – 18 годин. 

7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах:  

1) Зарубіжна. LESSON 2019: Legal Ethical factorS crowdSourced geOgraphic 
iNformation International Workshop, University of Zurich, Zurich, Switzerland, October 
8th and 9th 2019. (Міжнародний семінар (воркшоп) «LESSON 2019: Правові та етичні 
фактори краудсорсингової географічної інформації», Університет Цюріха, м. Цюріх, 
Швейцарія, 8–9 жовтня 2019. 

2) Міжнародна. VI Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. 
Здоров’я», 18–19 квітня 2019 р., Харківський національний медичний університет, м. 
Харків, Україна. 
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3) Міжнародна. Workshop on Justice Innovations and Technology, May 16–17, 2019, 
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv. (Воркшоп з інновацій у правосудді 
та технологій, травень 16–17, 2019, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, за підтримки USAID). 

4) Міжнародна. ІІІ Міжнародний Харківський юридичний форум, 24–28 вересня 
2019, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
Україна. Панельна дискусія «Бізнес і права людини: основні виклики для нових 
демократій», 25 вересня 2019 р., Відкрита дискусія «ІT-бізнес і права людини: 
ключові виклики і план дій», 27 вересня 2019 р. Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна. 

5) Міжнародна. II Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні 
імперативи розвитку бізнесу та права», 10–11 жовтня 2019 року, Київський 
національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна. 

6) Всеукраїнська. Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі», 19–20 квітня 2019 р., 
Кафедра теорії і філософії права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України, м. Харків, 
Україна. 

9. Видавнича діяльність: 
Навчальний посібник: 

1. Размєтаєва, Юлія Сергіївна. Доктрина та практика захисту прав людини : 
навчальний посібник / Ю. С. Размєтаєва. – Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. – 364 
с. (13  друк. арк.) 
Статті: 

1. Размєтаєва Ю. Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: 
виклики цифрової епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–
239. (0, 8 друк. арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка Польща). URL: http://pgp-
journal.kiev.ua/archive/2019/6/44.pdf 

2. Размєтаєва, Юлія. ІТ-компанії і боротьба з порушеннями прав людини в 
Інтернеті: провідні практики. Бізнес і права людини: основні виклики для нових 
демократій : зб. ст. і тез : матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / упоряд. 
О. О. Уварова. – Харків : Право, 2019. – С. 72–78. (0,4 друк. арк.) URL: 
https://legalforum.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/zbirka-tez-i-statej.pdf   
Тези: 

1. Razmetaeva, Yulia. “Human rights concept and guidelines for GIScience” (in 
LESSON 2019: Legal Ethical factorS crowdSourced geOgraphic iNformation 1st 
International Workshop on Legal and Ethical Issues in Crowdsourced Geographic 
Information, 8th - 9th October 2019, University of Zurich, Switzerland). Available at: 
https://www.cs.nuim.ie/~pmooney/lesson2019/razmetaeva.pdf (0,6  друк. арк.) 

2. Размєтаєва Ю. Формування новітніх прав людини під впливом IT // ІТ право: 
проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної 
науково-практичної конференції (Львів, 7 грудня 2018 р.). – Львів: Растр-7, 2018. – С. 
93–98. (0,3  друк. арк.) URL: http://aphd.ua/publication-567/ (не увійшло до звіту за 
2018 рік)  

3. Размєтаєва Ю. С. Гендерні стереотипи у цифрову епоху // Гендер. Екологія. 
Здоров’я: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18–19 
квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – С. 155–156. (0,2  друк. арк.)  
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4. Размєтаєва Ю. Право у технологічному світі. Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу (19–20 квітня 2019 року, м. Харків) / редкол.: С. 
Максимов, Н. Сатохіна, К. Буряковська. – Харків, 2019. – С. 50–51. (0,3 друк. арк.)  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Размєтаєва Ю. Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: 
виклики цифрової епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–
239. (0, 8 друк. арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка Польща). URL: http://pgp-
journal.kiev.ua/archive/2019/6/44.pdf  

10. – 18. –  
 
 

_________ ас. Ю.С. Размєтаєва 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     _________проф. О. В. Петришин 
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Додаток №1  
№ з/п Назва виду роботи Години 

3 
 Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики 
цифрової епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–
239. 

160 

4 

ІТ-компанії і боротьба з порушеннями прав людини в Інтернеті: провідні 
практики. Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій : зб. 
ст. і тез : матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / упоряд. О. О. 
Уварова. – Харків : Право, 2019. – С. 72–78. 

32 

7 Доктрина та практика захисту прав людини : навчальний посібник / Ю. С. 
Размєтаєва. – Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. – 364 с. 780 

12 

 “Human rights concept and guidelines for GIScience” (in LESSON 2019: Legal 
Ethical factorS crowdSourced geOgraphic iNformation 1st International Workshop 
on Legal and Ethical Issues in Crowdsourced Geographic Information, 8th - 9th 
October 2019, University of Zurich, Switzerland). Available at: 
https://www.cs.nuim.ie/~pmooney/lesson2019/razmetaeva.pdf 

60 

14 

Формування новітніх прав людини під впливом IT // ІТ право: проблеми та 
перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної 
науково-практичної конференції (Львів, 7 грудня 2018 р.). – Львів: Растр-7, 
2018. – С. 93–98.  

40 

Гендерні стереотипи у цифрову епоху // Гендер. Екологія. Здоров’я: 
матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18–19 
квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – С. 155–156.  

40 

Право у технологічному світі. Фундаментальні проблеми юриспруденції. 
Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези доповідей Всеукраїнського 
круглого столу (19–20 квітня 2019 року, м. Харків) / редкол.: С. Максимов, Н. 
Сатохіна, К. Буряковська. – Харків, 2019. – С. 50–51.  

40 

17 

3) ХVІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції»,  
Іорданова Олександра Євгенівна, студентка 1 курсу, 3 групи міжнародно-
правового факультету Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого 

20 

3)  ХІХ Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції», 
1. Потапова Лоліта Віталіївна, студентка 1 курсу, 10 групи, Інституту  
прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого 
2. Камінська Вероніка Федорівна, студентка 1 курсу, 1 групи міжнародно-
правового факультету Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого 

 
 
 

40 

3) Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Питання 
сучасної науки і права», 
Морозов Ярослав Ігорович, студент 1 курсу, 10 групи, Інституту  
прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого  

20 

19   Узагальнення практики застосування законодавства й судової практики для 
підготовки оновленої сертифікатної програми «Юрист-правозахисник» 100 

 Всього: 1332 
 


