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1. Размєтаєва Юлія Сергіївна 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Виклики для права у 

цифрову еру у 21 ст., 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Виклики для права у 

цифрову еру у 21 ст., 7,1 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР.  

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Висвітлено юрисдикційні питання захисту прав людини у цифрову еру з урахуванням 

двох таких аспектів: (1) захисту прав в умовах великого накопичення і повсюдного 

використання даних, надзвичайного поширення цифрових технологій, як у приватній, так 

і в публічній сферах життя, переведення значної частки діяльності усіх суб’єктів права 

онлайн; (2) зростаючої впливовості бізнес-структур, діяльність яких має значні  наслідки 

для прав людини і глобальний ефект в умовах взаємопов’язаності та взаємозалежності в 

сучасному світі.  

Надано розуміння терміна «цифрові права людини», в тому числі обґрунтовується 

подвійне розуміння того, про які права йдеться. Встановлено, що в першому  розумінні 

цифровими називають усі ті права, здійснення та захист яких тісно пов’язаний  сьогодні з 

використанням цифрових інструментів або має суттєву онлайн-складову, а  у другому – 

лише ті права, які виникають або починають претендувати на статус фундаментальних у 

цифрову епоху.  

Встановлено, що потенційне розв’язання проблеми екстрариториального захисту прав 

лдини має враховувати різні тлумачення змісту й обсягу фундаментальних прав, якщо 

конфлікт зачіпає цифрове середовище або користування цифровими інструментами. 

Виокремлено дві тенденції на підставі аналізу питання автономії, спрощення та 

поляризації, ілюзій і очікувань у цифрову епоху: (1) розчарування і втрати  ілюзій щодо 

таких фундаментальних цінностей, як права людини, справедливість і верховенство  

права; (2) занурення до штучних, ілюзорних світів, які створюють хибне сприйняття 

 



  

дійсності  у приватній і публічній сферах життя (це особливо проявляється у 

цифровому просторі).  

Встановлено, що невизначеність і непрогнозованість наслідків багатьох дій у 

цифровому просторі, а також застосування цифрових інструментів являють собою радше 

тонкі напади  на автономію та справедливість. У той же час автономія опиняється під 

загрозою і внаслідок  прямого та непрямого впливу різних акторів, який призводить до 

спрощення сприйняття,  поляризації думок, радикалізації поглядів і дій індивідів та груп. 

Виокремлено прогалини щодо потенціалу технології покращити доступ до правосуддя 

та використання алгоритмів у прийнятті рішень, у тому числі встановлено, що деякі 

технологічні рішення, а також звичайна поведінка всіх акторів цифрової епохи змінюють 

характер взаємодій, у тому числі в системі правосуддя. 

Показано, як використання алгоритмів може покращити процедурну справедливість, 

але потребує обережного та збалансованого підходу до інших елементів справедливості. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 

Право у цифрову еру потерпає від новітніх, непередбачуваних загроз і постає перед 

викликами, що пов’язані, передовсім, з зростанням онлайн-взаємодії, алгоритмічних 

рішень, цифрових платформ, нормативної ролі технологічних корпорацій тощо. Це 

вимагає перегляду сутності та елементів права, як концептуального так й 

інструментального. 

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

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

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

Висновок та аналітична записка щодо законопроекту проекту Закону “Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації” (для 

Національний демократичний інститут з міжнародних відносин); 

Пропозиції та рекомендації до проекту Закону України “Про державну політику 

перехідного періоду”. 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.2. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам. 

“Цифрова трансформація”, підвищення кваліфікації для депутатів обласної і міської 

ради, 2 академічні години 



  

“Дискримінація за ознакою статі: поняття, види та механізми запобігання та 

протидії випадкам дискримінації та сексуальним домаганням у сфері правоохоронної 

діяльності”, короткострокове підвищення кваліфікації державних  службовців МВС 

України з питань дотримання прав людини та гендерної рівності, 6 академічних годин. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах  

 

Зарубіжні: 

“Manipulation Online: Philosophical Perspectives on Human-Machine Interactions (online workshop 

series)”, 4 лютого 2021 до 7 квітня 2021. 

Colloque international, “Technique et religion: cultures techniques, croyances, circulations de 

l’Antiquité à nos jours”, 1-3 Septembre 2021, Université de Paris, Paris, France. 

UiTM International Conference on Law and Society 2021 (i-CLaS 2021) from 1 November 2021 to 2 

November 2021 (Malaysia, online). 

 

Міжнародні: 

Панельна дискусія “Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні 

виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту”, яка відбувалася в межах V 

Харківського міжнародного юридичного форуму, 24 вересня 2021 року, Харків, Україна.  

Міждисциплінарний воркшоп “Цифрові технології, людський досвід і право”, в межах V 

Харківського міжнародного юридичного форуму, 24 вересня 2021 року, Харків, Україна.  

Міжнародний круглий стіл “Віртуальні активи у розвитку національної економіки”, 30 вересня 

2021 року, Харків, Україна.  

 

Всеукраїнські: 

П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального, 

інформаційного, Інтернет права та ІТ права», 28 травня 2021, Львів, Україна (онлайн). 

Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Фундаментальні проблеми юриспруденції 

ІІІ. Межі права, 28 та 29 травня 2021, Харків, Україна.  

Тренінг “Права людини і бізнес у сфері цифрових технологій”, у межах проєкту “Applying 

Human Rights to Digital Tech”, 11 і 12 червня 2021 року, Харків, Україна. 

Вебінар “Право на забуття: проблеми реалізації та перспективи регулювання”, 24 червня 2021, 

(онлайн). 

Вебінар “Справедливість та ефективність: коли штучний інтелект наймає на роботу”, 7 липня 

2021 року (онлайн). 



  

Дискусія  “Штучний інтелект та відкриті дані” в межах V Харківського міжнародного 

юридичного форуму, разом з Міністерством цифрової трансформації України, 22 вересня 2021 

року, Харків, Україна.  

 

9. Видавнича діяльність  

Статті: 

Размєтаєва Ю. С. Розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху. Правові 

новели. Науковий юридичний журнал. 2020. № 12. С. 12–18 DOI: 

https://doi.org/10.32847/ln.2020.12.02. (0,6 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2020 р. 

Размєтаєва Ю. С. Цифрові права людини та проблеми екстратериторіальності в їх 

захисті. Право та державне управління. Збірник наукових праць. 2020. № 4. С. 18–23. 

DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.2. (0,6 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2020 р. 

Размєтаєва Ю. Автономія, (не)права людини, ілюзії та очікування у цифрову епоху. 

Філософія права і загальна теорія права, 2020, №2. С.92–101. DOI: 

https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242835 (1,2 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2020 р. 

Razmetaeva, Yulia S., Sydorenko, Olga O. Abortion, human rights and medical advances 

in digital age. Wiad Lek. 2021;74(1):132–136. DOI: 202110.36740/WLek202101126. (у 

співавт., особистий внесок 0,8 друк. арк.)  

Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. (2021). Jurisdictional Issues in the 

Digital Age. Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167–183. 

https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.240.  (у співавт., особистий внесок 1 друк. 

арк).  

Razmetaeva, Y., Razmetaev, S. (2021) Justice in the Digital Age: Technological Solutions, 

Hidden Threats and Enticing Opportunities. Access to Justice in Eastern Europe 2(10), 104–117. 

DOI: 10.33327/AJEE-18-4.2-a000061 (у співавт., особистий внесок 1,2 друк. арк).  

Razmetaeva Y., Dashkovska O., Okladna M. (2021) Hate Speech: The issue of Offensive 

Language. Applied Linguistics Research Journal. 5(5): 169-173. DOI:10.14744/alrj.2021.59752 

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

Satokhina, N., Razmetaeva, Y. (2021) “The loss of experience” in digital age: Legal 

implications. Phenomenology and Mind, 20, pp. 128-136. DOI: 10.17454/PAM-2011  (у 

співавт., особистий внесок 0,6 друк. арк.)  

Тези: 

Размєтаєва Ю. Межі права і парадоксальні очікування. Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу з 

міжнародною участю (28–29 травня 2021 року) / уклад.: К. Буряковська, С. Максимов, Н. 

Сатохіна, О. Стовба. Харків, 2021. С.88–90. (0,3 друк. арк.) 

 

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

Scopus, Web of Science  

Razmetaeva, Yulia S., Sydorenko, Olga O. Abortion, human rights and medical advances in 

digital age. Wiad Lek. 2021;74(1):132–136. DOI: 202110.36740/WLek202101126. (Scopus) 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


  

Razmetaeva, Y., Razmetaev, S. (2021) Justice in the Digital Age: Technological 

Solutions, Hidden Threats and Enticing Opportunities. Access to Justice in Eastern Europe 

2(10), 104–117. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.2-a000061(Scopus) 

Satokhina, N., Razmetaeva, Y. (2021) “The loss of experience” in digital age: Legal 

implications. Phenomenology and Mind, 20, pp. 128-136. DOI: 10.17454/PAM-2011 (Scopus)   

Razmetaeva, Yulia S., Sydorenko, Olga O. Abortion, human rights and medical advances in 

digital age. Wiad Lek. 2021;74(1):132–136. DOI: 202110.36740/WLek202101126. (Web of 

Science) 

Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. (2021). Jurisdictional Issues in the 

Digital Age. Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167–183. 

https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.240. (Web of Science) 

   

Razmetaeva, Y., Razmetaev, S. (2021) Justice in the Digital Age: Technological Solutions, 

Hidden Threats and Enticing Opportunities. Access to Justice in Eastern Europe 2(10), 104–117. 

DOI: 10.33327/AJEE-18-4.2-a000061 (Web of Science) 

   

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

даних. 

Index Copernicus International 

Размєтаєва Ю. С. Розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху. Правові 

новели. Науковий юридичний журнал. 2020. № 12. С. 12–18 DOI: 

https://doi.org/10.32847/ln.2020.12.02. – не увійшло до звіту за 2020 р. 

Размєтаєва Ю. С. Цифрові права людини та проблеми екстратериторіальності в їх 

захисті. Право та державне управління. Збірник наукових праць. 2020. № 4. С. 18–23. 

DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.2. – не увійшло до звіту за 2020 р. 

Размєтаєва Ю. Автономія, (не)права людини, ілюзії та очікування у цифрову епоху. 

Філософія права і загальна теорія права, 2020, №2. С.92–101. DOI: 

https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242835  – не увійшло до звіту за 2020 р. 

DOAJ, Index Copernicus International, BRILL Index Islamicus, ERIH PLUS 

Razmetaeva Y., Dashkovska O., Okladna M. (2021) Hate Speech: The issue of Offensive 

Language. Applied Linguistics Research Journal. 5(5): 169-173. DOI:10.14744/alrj.2021.59752  

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Groupement de recherche 2092 Techniques et production dans l’histoire. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/https:/doi.org/10.31207/ih.v10i1.240
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


  

Сертифікат № В4 від 27 травня 2021 за результатами Тренінгової програми 

«Робота з відкритими даними в юридичній  практиці», що була проведена 25.05.2021 - 

27.05.2021, тривалістю 12 академічних годин, Міністерство цифрової трансформації 

України, Національний центр компетенцій в сфері відкритих даних. 

 

Інтерв’ю з Кларіс Шрьодер (англійською мовою) Let’s talk about Civic Tech! 

https://oknrw.de/en/lets-talk-about-civic-tech/  

 

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 

1 Razmetaeva, Yulia S., 

Sydorenko, Olga O. 

Abortion, human rights 

and medical advances in 

digital age 

Wiadomości Lekarskie 74(1), 132–136 

2 Razmetaeva, Y., 

Ponomarova, H., & 

Bylya-Sabadash, I. 

Jurisdictional Issues in 

the Digital Age 

Ius Humani. Law Journal 10(1), 167–183 

3 Razmetaeva, Y., 

Razmetaev, S. 

Justice in the Digital 

Age: Technological 

Solutions, Hidden 

Threats and Enticing 

Opportunities. 

Access to Justice in Eastern 

Europe 

2(10), 104–117 

4 Satokhina, N., 

Razmetaeva, Y. 

“The loss of experience” 

in digital age: Legal 
implications.  

Phenomenology and Mind 20, 128–136 
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