
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

за 2018 рік 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Туманянц Ануш Робертівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального процесу. 

 3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи при проведенні слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій», 2, 0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи при проведенні слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій», 6,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових 

повідомлень, навчальний посібник, підручник. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в роботі 

розглянути проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи при 

проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на основі 

аналізу сучасних досліджень в області механізмів забезпечення їх прав і законних 

інтересів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

участь у підготовці концепції Кодексу (Закону) про кримінальні проступки. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – брала участь у підготовці пропозицій та 

зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень». 
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5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працювала  консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – не 

працювала консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводила.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – участь не брала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – участь не 

брала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – були прочитані лекції для 

працівників різних підрозділів Управління СБ України. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Брала участь у підготовці відповіді на: 

– запит судді Конституційного Суду України Касмініна О.В. від 25.04.2018р. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення ч. 5 ст. 176 

КПК України;  

– запит Головного слідчого управління Служби безпеки України  від 

03.05.2018р. щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій; 

– запит прокуратури Харківської області від 05.07.2018р. щодо необхідності 

погодження слідчим клопотання про накладення грошового стягнення на свідка у 

прокурора та щодо можливості подачі апеляційних та касаційних скарг, а 

відповідно і відкриття, апеляційних та касаційних проваджень судом, на ухвали, які 

відповідно до КПК України не підлягають оскарженню, у разі встановлення 

суб’єктом оскарження факту неоднозначного регулювання питань кримінального 
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провадження та необхідності застосування загальних засад кримінального 

провадження, визначених ч. 1 ст. 7 КПК України. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є депутатом 

місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого самоврядування (в 

тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

Брала участь у наступних конференціях та семінарах: 

– регіональному форумі «Правовладдя і суспільство» 2 лютого 2018р. 

– тренінгу «Інтерактивні методи викладання юридичних дисциплін» 07–08 

лютого 2018 р. 

– семінарі-практикумі «Внутрішнє забезпечення якості юридичної освіти: 

ключові інструменти» 09 лютого 2018 р. 

– полілозі «Феномен вищої освіти в постіндустріальному суспільстві». Школа 

професора Комарова в межах програми з актуальних проблем вищої освіти та 

дидактики. 13 лютого 2018 р. м. Харків; 

– семінарі «Додаткові можливості платформи  Web of Science   для науковців. 

Оцінка діяльності вченого: про що говорять (або мовчать) показники». 13.02.2018 

р. м. Харків; 

– круглому столі «Сучасні інструменти виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». 3 квітня 2018р. м. 

Харків; 

– круглому столі «Слідчі дії у житлі чи іншому володінні особи: проблеми 

правозастосування». 19 квітня 2018р. м. Полтава; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова правової держави 

в Україні: реалії та перспективи» 25-26 травня 2018 р. м. Одеса; 

– науково-практичному семінарі «Кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство у контексті судової реформи в Україні»15 червня 2018р. м. Львів; 

– II Харківському міжнародному юридичному форумі. 25 - 28 вересня 2018р.; 
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– науково-практичному семінарі «Досудове розслідування: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення» 26 жовтня 2018р. м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

Підручник: 

1. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В.М. 

Трофименко та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. – 

584 с. (обсяг виконаної роботи 2,3 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 

1. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / О.В. 

Капліна, М.О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. 

Шило. – Х.: Право, 2018. – 296 с. (обсяг виконаної роботи 2,2 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Туманянц А.Р. Арешт майна у кримінальному провадженні: окремі 

проблеми застосування. Право і суспільство. – 2018. –  № 2.Ч. 3. – С.194-200 (у 

співавторстві з Медвєдєвим В. І.) (0,25 друк. арк.); 

2. Туманянц А.Р. Забезпечення прав та законних інтересів особи при 

проведенні слідчих (розшукових) дій. Право і суспільство. 2018. № 3. Ч. 1. С.295-

302. (0,5 друк. арк.); 

3. Туманянц А.Р. До питання про систему гарантій, пов’язаних із проведенням 

негласних слідчих (розшукових) дій, крізь призму вітчизняної судової практики та 

практики ЄСПЛ. Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. –  №5. –  С. 

210-214. (у співавторстві з Крицькою І.О.) (0,35 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Туманянц А.Р. Окремі проблеми забезпечення прав особи при проведенні 

освідування. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 травня 

2018р.) / за ред. Г.О. Ульянової; уклад. О.В. Дикий, Ю. Д. Батан. – Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 146с. –  С. 121-123 (0,3 друк. арк.); 
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2. Туманянц А.Р. Окремі проблеми забезпечення прав та законних інтересів 

особи при проведенні слідчих  (розшукових) дій. Кримінальне та кримінальне 

процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні: матеріали 

науково-практичного семінару (м. Львів. Львівський державний університет 

внутрішніх справ. 15 червня 2018р.) – Львів. Львівський державний університет 

внутрішніх справ. – 181с. – С.171-174. (0,3 друк. арк.); 

3. Туманянц А.Р. Гарантії забезпечення законності та обґрунтованості 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого науково-

практичного семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов (голов. 

ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – 

Вип. 10 (ювіл.). – 306 с. – С. 175- 179. (0,3 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science –  публікації відсутні. 

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

наукометричних базах даних: 

1. Туманянц А.Р. Арешт майна у кримінальному провадженні: окремі 

проблеми застосування. Право і суспільство. – 2018. – № 2.Ч. 3. – С.194-200. (у 

співавторстві з Медвєдєвим В. І.) (0,25 друк. арк.) (Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща)); 

2. Туманянц А.Р. Забезпечення прав та законних інтересів особи при 

проведенні слідчих (розшукових) дій. Право і суспільство. – 2018. – № 3. Ч. 1. –  

С.295-302 (0,5 друк. арк.) (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International (Республіка Польща)); 

3. Туманянц А.Р. До питання про систему гарантій, пов’язаних із проведенням 

негласних слідчих (розшукових) дій, крізь призму вітчизняної судової практики та 

практики ЄСПЛ. Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – №5. – С. 

210-214 (у співавторстві з Крицькою І.О.) (0,35 друк. арк.) (Журнал включено до 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща)). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не є 

членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є членом 

спеціалізованих вчених ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації  Фаринника Василя Івановича 

«Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації  Макарова Марка Анатолійовича 

«Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації  Шапутько Світлани 

Володимирівни «Повноваження слідчого судді щодо судового контролю у 

кримінальному провадженні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Брала участь в аналізі докторських та кандидатських дисертаційних 

досліджень та авторефератів, які обговорювались на засіданнях кафедри. 
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14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – не була.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – участь 

не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – участь 

не брала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 

19. Додаткова інформація. Здійснюю наукове керівництво аспірантами 

Колодчин Д. В., Дробчак Л.В., Січко В.О. 

 

К.ю.н., доцент кафедри 

кримінального процесу          А.Р. Туманянц 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу             О. В. Капліна 


