
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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 

запобіжних заходів  (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 запобіжних заходів як різновиду 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 проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

впровадження та спрощення досудового розслідування кримінальних 

проступків». 
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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 Кримінального 

процесуального кодексу України з метою приведення його положень у 

відповідність до Висновку Генерального директорату з прав людини та 

верховенства права Ради Європи DGI(2018)07 від 12 жовтня 2018 року» (реєстр. № 

2411); 

– проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій 

прокуратури» (реєстр. №3009а); 

– проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів (реєстр.№3335-1). 

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 не проводила інші соціологічні 

дослідження. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів – не приймала участі у підготовці 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 Пленумів 
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Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих судів 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 Судді Касаційного 

кримінального суду Верховного Суду Могильного О.П. щодо тлумачення 

положень ч. 10 ст. 284 та ч. 5 ст. 288 КПК в контексті визначення кола судових 

рішень, які можуть бути предметом розгляду суду касаційної інстанції. 

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). 

Взяла участь у наступних конференціях, семінарах, вебінарах: 

– Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: ІІ Харк. 

кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. питанням застосування заходів 

забезпечення кримінал. провадження (12 груд. 2019р., м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– міжнародна науково-практична конференція «Кримінальна юстиція у 

підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських 

стандартів з прав людини». 20-21 лютого 2020 року. м. Львів; 

– вебінарі «Реалізація засади змагальності в судовій практиці ККС та ВП 

Верховного Суду» 15 квітня 2020р. (доповідач – О. Г. Яновська). В он-лайн 

режимі на платформі ZOOM; 

– вебінарі «Провокація злочину та її приховування» 29.04.2020р. 

(доповідачі – О.М. Дроздов, І. В. Гловюк). В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM; 



 4 

– вебінарі «Аналітичний огляд окремих ключових рішень ЄСПЛ» 

23.04.2020р. (доповідач – О.М. Дроздов). В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– вебінарі «Аналітичний огляд окремих ключових рішень ЄСПЛ» 

(доповідачі – О.М. Дроздов, І. В. Гловюк) – 23 квітня 2020 р. В он-лайн режимі 

на платформі ZOOM; 

– вебінарі «Цифровізація кримінального процесу: вчора, сьогодні, завтра)» 

- 24 квітня 2020р., В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– вебінарі «Провокація злочину та її приховування» (доповідачі – О.М. 

Дроздов, І. В. Гловюк) – 29 квітня 2020р. В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– вебінарі «Медіація: ключові елементи успішних програм» Організатори 

заходу: Національна школа суддів України у співпраці з Програмою USAID 

«Нове правосуддя» спільно з Національним суддівським коледжем у місті Рено 

(США). 29 квітня 2020 р. В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві» 22 травня 2020 р. (НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. Харків). В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– круглий стіл «Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії». 

(18 вересня 2020 р., м. Харків; організатори: Національна академія правових наук 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових 

наук України тощо). В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– круглому столі «Актуальні проблеми практики досудового розслідування 

кримінальних проступків» 18.11.2020р. В он-лайн режимі на платформа Teams. 

– ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу». (19 

листопада 2020р., Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України). В он-лайн режимі на платформі ZOOM; 

– міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діджиталізація та 

безпека» (19 листопада 2020р., м. Харків; організатори: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія 
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правових наук України, Організація з безпеки та співробітництва в Європі). В он-

лайн режимі на платформі ZOOM; 

– онлайн-конференція «Забезпечення єдності судової практики: правові 

позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи». 20 

листопада 2020р. В он-лайн режимі на платформі ZOOM. 

– проводиться ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку». (17 грудня 2020 

року, м. Харків, Україна). В он-лайн режимі на платформі ZOOM. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2020р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Енциклопедія: 

13 термінів (С. 281-282, 326-327, 442-44, 603-604, 604-605, 629, 630-631, 

668-670, 761-762, 834-835, 837-838, 904, 904-905). Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016– Т. 19 : Кримінальний процес, 

судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. 

акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – 960 с. : іл. (1 друк.арк.) 

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, 2020. 290с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.) 

– 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, 2020. 226с. (обсяг 

виконаною роботи 1,7 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, 2020. 296с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.) 

Статті 
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– Окремі проблеми практики накладення арешту на особисті документи в 

кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2020. № 2 Ч. 3.С. 171-178.(у 

співавторстві з Медвєдєвим В. І.) (обсяг виконаною роботи 0,3 друк. арк.); 

– Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. 

Conceptual approaches to understanding the essence of proof in the science of criminal 

process in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. 

Winter 2019 Volume X, Issue 7(45). P. 2146-2156. 

https://www.mendeley.com/authors/57218315231/(обсяг виконаною роботи 0,25 

друк. арк.); 

– Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo, and 

Anush R. Tumanyanc. Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: 

Conceptual Approaches to Understanding the Essence. International Journal of 

Offender Therapy and Comparative Criminology, First Published 4 Aug 2020. P. 1-16. 

https://doi.org/10.1177/0306624X20946924(обсяг виконаною роботи 0,25 друк. 

арк.); 

– Kaplina O. V., Tumaniants A. R., Krytska I. O. Ensuring the legality of 

implementation of covert activities in the criminal process through the prism of 

precedent practice of the european court on human rights. The 6th International 

scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” 

(February 19-21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 1324 p. С. 138-

145. (у співавторстві з Капліної О.В., Крицької І.О.) (0,25 друк. арк.); 

– Судочинство у кримінальному провадженні під час пандемії COVID-19: 

міжнародний досвід та вітчизняна практика. «Порівняльно-аналітичне право» 

2020. № 3. С. 141-168.(у співавторстві з Капліної О.В., Шаренко С.Л.) (0,5 друк. 

арк.) 

– Судебный контроль на стадии досудебного расследования в уголовном 

судопроизводстве Украины. Предварительное расследование.(Республика 

Беларусь). 2020. № 1(7). С. 32-40 (0,5 друк. арк.) 

Тези 

https://www.mendeley.com/authors/57218315231/
https://doi.org/10.1177/0306624X20946924
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– Корупційні ризики нормативного врегулювання заходів забезпечення 

кримінального провадження. Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції: ІІ Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. 

питанням застосування заходів забезпечення кримінал. провадження (м. Харків, 

12 груд. 2019)/ редкол.: О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г.Шило. – Харків: Право, 

2020.- 164с. (С. 8-10) (0,3 друк. арк.) 

– Case-study як інтерактивний метод навчання. Scientific and pedagogic 

internship «Innovative methods for the organization of educational process for law 

students in Ukraine and EU countries» : Internship proceedings, January 20 – February 

28, 2020. Lublin. 140 pages.  С. 111-114. (0, 3 друк.арк.) 

– Щодо впровадження програм примирення жертв і правопорушників у 

кримінальне провадження України: принципи здійснення. Збірник статей за 

матеріалами першої міжнародної конференції «Кримінальна юстиція під час 

підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських 

стандартів». (20-21 лютого 2020 року, м. Львів) С. 256-262. (0, 3 друк.арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – 

– Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. 

Conceptual approaches to understanding the essence of proof in the science of criminal 

process in Ukraine. 2019. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 

https://www.mendeley.com/authors/57218315231/; 

– Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo, and 

Anush R. Tumanyanc Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: 

Conceptual Approaches to Understanding the Essence. International Journal of 

Offender Therapy and Comparative Criminology, First Published 4 Aug 2020. 

https://doi.org/10.1177/0306624X20946924; 

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

наукометричних базах даних. 

– Судочинство у кримінальному провадженні під час пандемії covid-19: 

міжнародний досвід та вітчизняна практика. «Порівняльно-аналітичне право» 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.mendeley.com/authors/57218315231/
https://doi.org/10.1177/0306624X20946924
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2020. № 3. С. 141-168. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International (Республіка Польща); 

– Окремі проблеми практики накладення арешту на особисті документи в 

кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2020. № 2 Ч. 3.С. 171-178. DOI 

https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-3.27. 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. 

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 – отримала 

Подяку Служби Безпеки України. 

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

Криворучко Д.В. 
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Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол №___від__________2020р.                     

 

 

 

  Туманянц А.Р. 

 

 

 
 


