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ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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 – 
Концептуальні засади відновного правосуддя (2, 0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

– робота виконана у 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 концептуальні засади впровадження відновного 

правосуддя в Україні; визначені чинники, які детермінують можливість та 

необхідність диференціації кримінальної процесуальної форми у напрямку її 

спрощення; аргументовано можливість запровадження інституту медіації як 

додаткового процесуального механізму, оскільки концепція відновної 

юстиції в цілому і медіація зокрема мають обмежену сферу застосування; 

доведено, що межі використання медіації у кримінальному процесі мають 

визначатися на законодавчому рівні з урахуванням засадничих основ 

кримінального провадження як реалізації диспозитивних прав потерпілого і 

підозрюваного, обвинуваченого, і підлягає поетапному впровадженню.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

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

– не брала участі у підготовці законопроектів. 
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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 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо особливостей застосування 

запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та 

громадської безпеки) (реєстр. № 5505 від 18.05.2021р.); 

– проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, 

які тримаються під вартою, заходів примусового годування»  (реєстр. № 4324 

від 05.11.2020 р.); 

– проекту Закону України «Про внесення змін до деяких положень 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення 

ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 4661 від 27.01.2021 р.). 

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 у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України – не працювала консультантом інших 

вищих та державних органів влади у науково-консультативних радах при 

Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

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 брала участі у підготовці доповідних 

записок до судових, правозастосовних та інших державних органів. 
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6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не брала участі у 

розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України.  
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. 
Брала участь у підготовці відповіді на запит заступника керівника 

Офісу Президента щодо надання пропозицій по розробці проекту закону 

України про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо удосконалення кримінального провадження на 

підставі угод. 

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, семінарах, вебінарах: 

– 25 березня 2021р. – вебінар з суддею Верховного Суду Фоміним С.Б. 

«Докази та доказування». (В он-лайн режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 

– 24 квітня 2021р. – конференція «Форум вищої освіти». (В он-лайн 

режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 

– 27 квітня 2021р. – вебінар Аманди МакКензі, директорки із 

забезпечення якості освіти (освітніх програм) в Університеті Ватерлоо, 

Онтаріо, Канада «Як створити центр забезпечення якості освіти - досвід 

Університету Ватерлоо». (В он-лайн режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 
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– 29 квітня 2021р. – круглий стіл «Академічна доброчесність в 

освітньому середовищі: виклики та практики». В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM; 

– 17 травня 2021р. – міжнародна науково-практична конференція 

«Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

– 18 травня 2021р. – онлайн-зустріч зі стейкхолдерами щодо 

проблемних питань правового регулювання у сфері правосуддя та 

кримінальної юстиції. (В он-лайн режимі на платформі ZOOM, м. Київ); 

– 27 травня 2021р. – науково-практичний семінар «Правове 

забезпечення оперативно -службової діяльності: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення». (Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків);  

– 20 - 24 вересня 2021р. – V Харківський міжнародний юридичний 

форум. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків): 

               Заходи в рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму: 

  - панельна дискусія «Захист економіки від впливу організованої 

злочинності» (20 вересня 2021 р.). 

  - міжнародна науково-практична конференція «Протидія 

злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України» (22 вересня 

2021 р.) 

                   - тренінг для студентів та викладачів: «Застосування прав людини в 

сфері цифрових технологій (22 вересня 2021 р.) 

                  - панельна дискусія «Права людини в умовах цифрової трансформації 

суспільства: сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту» 

(24 вересня 2021 р.); 

– 10 листопада 2021р. – Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції: ІІІ Харківський кримінальний процесуальний 

полілог: присвячений 90-річчю з дня народження академіка Юрія 
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Михайловича Грошевого (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). 

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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. 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, 2021. 292с. (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, 2021. 220с. 

(обсяг виконаною роботи 1,6 друк. арк.); 

– Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – 2-ге вид., змін. і допов. – 

Харків : Право, 2021. – 292 с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.); 

– Кримінальний процес (загальна частина): робочий зошит з навчальної 

дисципліни / О. В. Капліна, О.І. Крицька, О.В. Лазукова, А.Р. Туманянц. – 

Харків: Право, 2021.-180с. (обсяг виконаною роботи 2,0 друк. арк.). 

Статті 

– Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual 

Approaches to Understanding the Essence. International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology. 2021. Vol. 65. Iss. 2-2. P. 205-220. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924 (у співавторстві з 

Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo) (обсяг 

виконаною роботи 0,3 друк. арк.); 

– ECTHR decisions that influenced the criminal procedure of Ukraine // 

Access to Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 1. P.102–121. http://ajee-

journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
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ecthr-caselaw (у співавторстві з Kaplina О.) (обсяг виконаною роботи 0,5 друк. 

арк.); 

– Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у 

кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з 

прав людини. Проблеми законності. 2021. Вип. 152. С. 111-123. (у 

співавторстві з Крицька І.О.) (обсяг виконаною роботи 0,35 друк. арк.); 

– Концептуальні засади впровадження відновного правосуддя в 

Україні: окремі питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 

7. С.265-268. (0,5 друк. арк.); 

- Принципи здійснення медіації стосовно кримінальних 

правопорушень. Актуальные научные исследования в современном мире // 

Журнал - Переяслав, 2021. - Вып. 2(70), ч. 9 – 177 с.- С.161-166. (0,3 друк. 

арк.). 

Тези 

– Щодо питання підслідності бюро економічної безпеки України. 

Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : 

[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) 

/ [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Харків –

Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 212 с. С.196-197. (0,2 друк. арк.); 

– Затримання особи, що перебуває у стані   алкогольного, наркотичного 

чи іншого сп’яніння та може завдати шкоди собі або оточуючим, у порядку 

ст. 298-2 КПК України у контексті практики ЄСПЛ.  Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення. Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 

травня 2021 р.; м. Харків. Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. 

Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. –– 224 с. С.185-187. (0,3 друк. арк.); 

– До питання вдосконалення процесуального порядку проведення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері економічних 

відносин: міжнародно-правовий аспект. Захист економіки від впливу 

організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського 

http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
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міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: 

Юрайт, 2021. 260 с. С. 231-236. (у співавторстві з Крицька І.О.) (обсяг 

виконаною роботи 0,15 друк. арк.); 

– Корупційні ризики при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження. Протидія злочинності і корупції: міжнародні 

стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 

22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. C. 276-281. (0,3 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 
Scopus  

Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual 

Approaches to Understanding the Essence. International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology. 2021. Vol. 65. Iss. 2-2. P. 205-220. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924 (у співавторстві з 

Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo)  

Web of Science 

ECTHR decisions that influenced the criminal procedure of Ukraine // 

Access to Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 1. P.102–121. http://ajee-

journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-

ecthr-caselaw (у співавторстві з Kaplina О.) 

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

наукометричних базах даних.  

Copernicus International Google Scholar ERIH PLUS  

Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у 

кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з 

прав людини. Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. А. П. 

Гетьман. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – Вип. 

152. – 176 с. – С. 111- 123 (у співавторстві з Крицькою І.О.) 

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
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Copernicus International   

Концептуальні засади впровадження відновного правосуддя в Україні: 

окремі питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. 

С.265-268. 

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 – брала участь у обговорені докторських та 

кандидатських дисертаційних досліджень та авторефератів, які 

обговорювались на засіданнях кафедри.  
Здійснювала рецензування кандидатських дисертаційних досліджень: 

- Лаврової В.В. на тему «Повідомлення про підозру в контексті 

дотримання принципу верховенства права»; 

- Вилцан А. О. на тему «Інститут відшкодування (компенсації) шкоди, 

завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду в кримінальному процесі». 

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 брала участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 
не брала участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не 

отримувала у звітному році відзнаки чи нагороди. 

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

Криворучко Д.В. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол №___від__________2021р.                     

 

 

  Туманянц А.Р. 


