
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Размєтаєва Юлія Сергіївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –  «Правові та 

етичні проблеми поводження з даними», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –  «Правові та 

етичні проблеми поводження з даними», 4,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника, наукові статті, 

тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Встановлено витоки права на забуття в європейській правовій доктрині та 

судовій практиці, а також його взаємозв’язок з автономією та ідентичністю, з 

новим розумінням поняття «час» і «дані». 

Виокремлено взаємозв’язки між приватним життям та свободою вираження 

поглядів у ЄС та США в цифрову епоху. 

Запропоновано окремі шляхи вирішення суперечок щодо юрисдикції у світлі 

надання технологічних послуг компаніями по всьому світу, зважаючи на 

вимоги балансування фундаментальних прав та законних інтересів, а також 

пропорційності застосування права як в європейському, так і в глобальному 

контексті. 

Встановлено співвідношення електронного урядування й електронного 

уряду, їх спільні риси, такі як автоматизація процесів, застосування цифрових 

інструментів і створення нових форм управління, прийняття рішень, донесення 

та врахування громадської думки. 

Встановлено, що електронне урядування є багатоаспектним феноменом, що 

включає різні трактування, які містять такі характеристики як безперервність і 

спрощений характер взаємодії з публічною владою, доступність та 

ефективність. 

Запропоновано особливості е-урядування у інформаційному суспільстві, а 

саме опора на стійку суспільно-політичну активність громадян, побудова чіткої 

інфраструктури й єдиного інформаційного поля органів публічної влади, 

трансформація традиційних владних форм функціонування. 

Встановлено, що проблема евтаназії у цифрову епоху має розглядатися 

одночасно у медичному, юридичному та етичному аспектах і з урахуванням 

нових можливостей підтримати життя людини та зберегти якість життя, 

альтернативних позбавленню від страждань як частини розвитку паліативної 

допомоги.  

Запропоновано розглядати моральні аргументи про цінність людського 

життя, відносини автономії, гідності та турботи в питаннях евтаназії у цифрову 

еру на стику біоетики та цифрових технологій, включно з такими питаннями, як 

модернізація людського тіла імплантатами, межі втручання у фізичне тіло, 

передбачуване цифрове продовження особистості, копіювання свідомості в 

цифрову форму, симбіоз зі штучним інтелектом, відстеження фізичного та 
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психічного стану особи за допомогою спеціальних додатків. 

5. – 7. –   

8. Участь у конференціях, семінарах: 

Зарубіжні: 

1) Webinar «Digital Rights: The Right to Freedom of Thought», 12 May 2020, 

Bonavero Discussion Group (онлайн) 

2) «Artificial intelligence and the right to privacy in digital age», 27-28 May 2020, 

virtual meeting, UN (онлайн) 

3) Eurodoc Conference 2020 «Open up your science» on July 22-23, 2020 (the 

first online Eurodoc Conference), European Council of Doctoral Candidates and 

Junior Researchers (онлайн) 

4) San Raffaele School of Philosophy Online Conference «Digital Identities, 

Digital Ways of Living: Philosophical Analyses», October 12, 2020, Vita-Salute San 

Raffaele University, Milan (онлайн) 

5) Tanner Talk with Ruha Benjamin «Race, Justice and Technology», October 15, 

2020, Tanner Humanities Center and University of Utah College of Humanities 

(онлайн) 

6) Webinar «Crumbling Institutions: The Erosion of Democracy in the U.S. and 

Lessons from Ukraine», November 3, 2020, Northwestern University, Northwestern 

Buffett Institute for Global Affairs (онлайн) 

Міжнародні: 

1) ІV Міжнародний Харківський юридичний форум, 23–25 вересня 2020, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 

Україна.  

2) Civic Tech Summit 2020, 12 November 2020, organized by SocialBoost, 

Auswärtiges Amt, betterplace lab, 1991 Open Data Incubator, Goethe-Institut 

Ukraine, Civil Society Cooperation (онлайн) 

3) Вебінар «Публікації в міжнародних виданнях»,  6 липня 2020 року, 

Clarivate Analytics (онлайн) 

4) Вебінар «Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection», 7 

липня 2020 року, Clarivate Analytics (онлайн) 

Всеукраїнські: 

1) Вебінар «Запобігання проявам дискримінації у викладацькій роботі», 16 

липня 2020 року, організовано ГО «Вектор прав людини», проєктом «Суд 

людською мовою» за підтримки БФ «Гендер Зед» та фонду «Пам’ять, 

Відповідальність, Майбутнє» (EVZ) (онлайн) 

2) Друга Майстерня Громадянського Суспільства «Бездіяльність та 

зловживання поліції при розслідуванні злочинів на ґрунті ненависті»,  Freedom 

House, 9 вересня 2020 (онлайн) 

3) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. 

Право і неправо», 18–19 вересня 2020 р., Національна академія правових наук 

України, м. Харків, Україна. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник:  
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Загальна теорія права : підручник / [О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, 

С. І. Максимов, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред.. О. В. Петришина. – Харків 

: Право, 2020. – 568 с. (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

Статті: 

1. Razmetaeva, Y., Sydorenko, O. (2020). Euthanasia in the digital age: medical 

and legal issues and challenges. Georgian medical news. 2020. Vol. 1 (298). P.175–

180. (у співавт.), (особистий внесок – 0,8 друк. арк.) 

2. Razmetaeva, Y. (2020). The Right to Be Forgotten in the European Perspective, 

TalTech Journal of European Studies (Baltic Journal of European Studies), 10(1), 58-

76. doi: https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004 (1 друк. арк.)  

3. Размєтаєва Ю. Демократія, права людини та Інтернет. «Право і 

суспільство» № 1, 2020. С. 104–110. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-

1.16 (0,8 друк. арк.)  

4. Размєтаєва Ю. Електронне урядування як складник демократії в 

інформаційному суспільстві. «Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 31 (70) № 

1, 2020. С. 37–41. https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/07 (0,7 друк. арк.) 

Тези: 

1. Razmetaeva Yu. Business obligations on human rights in the information 

society. Global Imperatives for Business and Law Development: II International 

Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019). Kyiv: KNUTE. 

pp. 405–411. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.47. (0, 5 друк. арк.) 

2. Размєтаєва Ю. Ілюзорний світ, (не)права людини, автономія та 

поляризація. Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо: 

Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (18–19 вересня 2020 року) / 

уклад.: С. Максимов, Н. Сатохіна. Харків, 2020. С. 87–89. (0,2  друк. арк.) 

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

даних Scopus, Web of Science. 

Scopus: 

1. Razmetaeva, Y., Sydorenko, O. (2020). Euthanasia in the digital age: medical 

and legal issues and challenges. Georgian medical news. Vol. 1 (298). P.175–180. 

Web of Science: 

1. Razmetaeva, Y., Sydorenko, O. (2020). Euthanasia in the digital age: medical 

and legal issues and challenges. Georgian medical news. Vol. 1 (298). P.175–180.  

2. Razmetaeva, Y. (2020). The Right to Be Forgotten in the European Perspective, 

TalTech Journal of European Studies (Baltic Journal of European Studies), 10(1), 58-

76. doi: https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004. 

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

базах даних. 

1. Размєтаєва Ю. Демократія, права людини та Інтернет. «Право і 

суспільство» № 1, 2020. С. 104–110. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-

1.16 (Журнал входить до до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

2. Размєтаєва Ю. Електронне урядування як складник демократії в 

інформаційному суспільстві. «Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 31 (70) № 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1, 2020. С. 37–41. https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/07(Журнал 

входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща) 

10. – 13. –  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

премії/стипендії). 

Учасниця (від України) міжнародної україно-німецької навчальної програми 

«Civic Tech Sisters», a program for young female leaders from Ukraine and Germany, 

10 червня 2020 – 12 листопада 2020. Організатори програми: Goethe-Institut, 1991 

Open Data Incubator та міжнародна громадська організація betterplace.lab, за 

фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з німецькими організаціями Betterplace.lab та Goethe-Institut 

(підготовка статей про гендерну рівність у академічному середовищі та 

можливості для жіночого лідерства). 

16. – 17. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

1. Сертифікат за результатами міжнародної україно-німецької навчальної 

програми «Civic Tech Sisters», a program for young female leaders from Ukraine and 

Germany, 2020.  

2. Сертифікат за результатами тренінгової програми «Бізнес у турбулентні 

часи», Громадська організація «Сучасна жінка», Харківська обласна громадська 

організація «Харківський обласний гендерний ресурсний центр», Проект Центр 

гендерної культури як платформа для розширення прав та можливостей жінок і 

молоді, що фінансується Європейським Союзом, м. Харків, Україна. Тривалість 

30 годин, строк проведення 14 вересня 2020 – 1 жовтня 2020. 

3. Сертифікат № 1381 від 23.12.2019 р. за результатами підвищення 

кваліфікації. «Школа професійної майстерності» за навчальною програмою 

«Актуальні проблеми вищої юридичної освіти» (II), викладачі з педагогічним 

стажем роботи більше ніж 10 років, які були рекомендовані кафедрами 

університету для проходження підвищення кваліфікації, 16–23 грудня 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

 

 

_________ доц. Юлія Размєтаєва 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 


