
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

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

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

доцент, доцент. 

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

Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи при застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження (2, 0 друк. арк.). 

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

робота виконано в повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – навчальні посібники, 

наукові статті, тези наукових повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів  визначається тим, що в 

роботі розглянути проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи при 

застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження на основі 

аналізу змін до чинного кримінального процесуального законодавства в 

контексті їх відповідності практиці ЄСПЛ, а також ефективності для 

правозастосовної діяльності.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

приймала участі у підготовці концепції Кодексу (Закону) про кримінальні 

проступки. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

Приймала 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 узагальнень 

практики застосування законодавства та проведення інших соціологічних 

досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів – не приймала участі у підготовки доповідних 

записок до судових, правозастосовних та інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – не 

брала участі у підготовці зауважень та пропозицій до проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України та їх рецензуванні. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – були прочитані 

лекції для працівників різних підрозділів Управління Служби Безпеки України. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Приймала участь у підготовці відповіді на: 

– запит т.в.п. керівника першого підрозділу детективів Головного 

підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України А. С. 

Нестерцова від 15 березня 2019р. щодо проблемних питань практичної 

реалізації сторонами повноважень щодо зміни запобіжного заходу під час 

досудового розслідування; 

– запит судді Великої Палати Верховного Суду, вченого секретаря 

Науково-консультативної раді при Верховному Суді Л.М. Лобойка від 

17.05.2019р. щодо тлумачення та застосування норм КПК в частині 

регулювання провадження у формі приватного обвинувачення; 
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– запит судді Великої Палати Верховного суду О.Г. Яновської від 

16.05.2019р. щодо доктринального тлумачення  положень статей 129, 131-1 

Конституції України та статей 36, 477 КПК. 

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). 

Приймала участь у наступних конференціях, семінарах: 

– семінар «Публікаційна стратегія науковця і установи» 25 лютого 2019р.; 

– круглому столі «Арешт майна як захід забезпечення кримінального 

провадження: проблеми правозастосування» 18 квітня 2019р.; 

– науково-практичному семінару «Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 23 травня 

2019р.; 

– міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 

реформування української системи і міжнародний досвід» 26 квітня 2019р.; 

– IIІ Харківському міжнародному юридичному форумі 24 - 28 вересня 

2019р.; 

– науково-практичній конференції «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення» 25 жовтня 2019р. 

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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2019р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальні посібники: 

– 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, 2019. 298с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.) 
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– Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. 

Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило]. Харків : Право, 2019. 208с. (обсяг 

виконаною роботи 1,6 друк. арк.) 

– 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, 2019. 296с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.) 

Статті 

– Забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого в разі застосування відсторонення від посади  як заходу 

забезпечення кримінального провадження. Порівняльно-аналітичне право. 

Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 2019. № 2. С. 250-254. (0,5 друк. 

арк.); 

– Окремі проблеми реалізації права на оскарження повідомлення про 

підозру.  Право і суспільство. 2019 р. № 5. С. 296-301 (0,5 друк. арк.); 

Тези 

– Обоснованность решений следственного судьи в уголовном 

производстве. Аубакировские чтения: материалы международной научно-

практической конференции. (г. Алматы, 19 февраля 2019 г.).– Алматы. 

Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы 

академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2019. – 323 с. С. 21-22. (0,3 друк. арк.); 

– Щодо допустимості доказів, отриманих  з порушенням підслідності.  

Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук. практ. семінару, м. 

Харків, 23 трав. 2019 р. / редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. Харків : 

Право, 2019. Вип. 10. 306 с. С. 230-232.  (0,3 друк. арк.); 

– Щодо реалізації права на оскарження  повідомлення про підозру. 

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали 
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наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. В. Фєдосєєв, О. В. 

Косьмін. – Харків : Право, 2019. – 142 с. С. 107- 110. (0,4 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – відсутні публікації у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

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

наукометричних базах даних. 

– Забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого в разі застосування відсторонення від посади  як заходу 

забезпечення кримінального провадження. Порівняльно-аналітичне право. 

Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 2019. № 2. С. 250-254. (0,5 друк. 

арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща); 

– Окремі проблеми реалізації права на оскарження повідомлення про 

підозру.  «Право і суспільство». 2019 р. № 5. С. 296-301 (0,5 друк. арк.). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

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

не є членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

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

членом спеціалізованої вчених ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

– приймала участь у аналізі докторських та кандидатських дисертаційних 

досліджень та авторефератів, які обговорювались на засіданнях кафедри.  

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

назву стипендії/премії) – не була у звітному році лауреатом/стипендіатом. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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15. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснюю 

співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не 

приймала участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 

приймала участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

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

отримувала відзнаки чи нагороди у звітному році. 

19. Здійснюю наукове керівництво аспірантами Дробчак Л.В., 

Криворучко Д.В. 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол  №     від  __________2019р.                     

 

 

  Туманянц А.Р. 

 

 

 


