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1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Туманянц Ануш Робертівна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – к.ю.н., доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –

«Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи на стадії досудового 
розслідування», 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи на стадії досудового 
розслідування», робота виконано в повному обсязі (10,88 друк. арк.). 

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 на 
стадії досудового розслідування на основі аналізу сучасних досліджень в 
області механізмів забезпечення прав і законних інтересів особи. 

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

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативно-правових актів 

Приймала участь у підготовці: 
– зауважень та пропозицій щодо доцільності прийняття Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» та Закону України «Про 
правоохоронні органи та правоохоронну діяльність»; 

– зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих питань 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, 
прокурора під час досудового розслідування з метою усунення корупційних 
проявів)». 

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, правозастосовчих та 
інших державних органів – не приймала участі у підготовки доповідних 
записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
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 СБУ України. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян  

Приймала участь у підготовці відповіді на: 
– запит заступника керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 

Казака Д. щодо надання тлумачення положень ст. 284 КПК України та ст. 303 
КПК України щодо скасування постанови про закриття кримінального 
провадження слідчим суддею; 

– лист прокурора Харківської області Данильченко Ю.Б. щодо надання 
роз’яснень застосування окремих норм кримінального процесуального 
законодавства України та здійснення їх наукового аналізу з метою однакового 
застосування у кримінальному провадженні; 

– запит судді Конституційного Суду України Сліденко І.Д. щодо 
офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 445 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) у взаємозв’язку з 
положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої 
статті 5 КПК України у зв’язку з конституційним зверненням громадянина 
Балаценка Ігоря Володимировича; 

– запит Національного антикорупційного бюро України щодо 
допустимості доказів, отриманих внаслідок порушення правил про підслідність.  

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: 
– міжкафедральний круглий стіл «Негласні слідчі (розшукові) дії», 24 

квітня 2016 р.; 
– всеукраїнська наукова-практична конференція «Проблеми реформування 

прокуратури», 15 квітня 2016 р. м. Харків; 
–  круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в 

Україні»,19 квітня 2016р. м. Харків; 
– – міжнародна науково-практична конференція «Прокуратура України в 

умовах європейської інтеграції» 19 травня 2016 р. м. Київ; 
 – презентація журналу «Critical Quarterly for Legislation and Law» та 

наукова дискусія по доповіді Почесного доктора Національного юридичного 



університету імені Ярослава Мудрого проф. П.-А. Альбрехта «Судова 
незалежність», 17 листопада 2016 р., м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 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, 2016.–  296 с. (обсяг виконаної роботи 2,2 друк. арк.); 

–  Судовий контроль у кримінальному провадженні. Навчальний посібник 
для підготовки до заліку / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В. І. Маринів, 
В.М.Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г.Шило.– Х.:Право, 2016.– 96 с. (обсяг 
виконаної роботи 0,7 друк. арк.); 

Монографія: 
Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції: 

монографія / В.В.Колодчин, А.Р.Туманянц. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2016. – 228 с. 
(7,13 друк. арк.) 

Статті: 
– Деякі проблеми забезпечення прав і законних інтересів заставодавців та 

поручителів у кримінальному провадженні / Науковий Вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 4. – Том 2. –  
2016. – С. 90-94 (0,3 друк. арк.) (у співавторстві з Карпенко М.О.). 

– Окремі аспекти реалізації повноважень прокурора у кримінальному 
провадженні // Порівняльно-аналітичне правоелектронне наукове фахове 
видання. – 4/2016. – (0,25 друк. арк.) (у співавторстві з Говорун Д.М.). 

Тези: 
– Проблемні питання застосування частини 6 ст. 36 КПК України в частині 

надання права прокурорам вищого рівня скасовувати незаконні та 
необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків 
досудового розслідування // материалы Международной научно-практической 
конференции «Прокуратура України в умовах європейської інтеграції» 19 
травня 2016 р. Київ. – С. 289-292 (0,3 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – 
Відсутні публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, 
IndexCopernicusта інш. 

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: підготовлено відгук на автореферат дисертації, поданого на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 



12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність Крикливця Д. Є. «Реалізація засади змагальності 
під час розгляду скарг слідчим суддею», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук; 

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 Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. – Не приймала участі у 
наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – Не 
отримувала відзнак чи нагород у звітному році. 

19. Здійснюю наукове керівництво аспірантом Крицька І.О., 
здобувачами Маслій О.В., Омаровим А.А., Колодчиним Д.В. 

Під моїм керівництвом працює гурток з кримінального процесу в якому 
приймають участь 24 студентів І потоку 3 курсу ІІ факультету. Підготовлені 20 
наукових доповідей 2015-2016 навчальному році. 12 студентів ІІІ курсу І 
потоку господарсько-правового факультету приймали участь у роботі VIІ 
Всеукраїнській наукової конференції «Актуальні питання кримінального 
процесу очима молодих дослідників» 24 травня 2016 року. 

 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  №     від  __________2016 р. 
 
           А.Р. Туманянц 
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