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1. Прізвище, ім’я та по батькові – Домашенко Олексій Михайлович. 

2. Вчене звання, посада – асистент кафедри криміналістики.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

Методи виявлення і нейтралізації тактичних помилок, які допускаються під 

час проведення слідчих (розшукових) дій (1 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

Методи виявлення і нейтралізації тактичних помилок, які допускаються під 

час проведення слідчих (розшукових) дій (1,1 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – опубліковано 1 наукову статтю 

та 2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – запропоновано підстави 

класифікації тактичних помилок у слідчий діяльності та визначені основні 

методи їх виявлення. 

8. Участь у конференціях, круглих столах. 

1). Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція 

«Актуальна юриспруденція» (7 грудня 2017 р., м. Київ). 

2). Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора               

М. В. Салтевського» (30 жовтня 2017 р., м. Харків). 

9. Видавнича діяльність: 

1). Критерії співвідношення тактичного ризику і тактичних помилок у 

слідчий діяльності //  International academy journal Web of Scholar/ Warsaw: RS 

Global Sp. z O.O. – 2017. – № 9 (18). 9(18), Vol. 2, – December 2017.  – С. 60-66  

(0,6 друк. арк.). 

2). Підстави класифікації тактичних помилок у слідчій діяльності.  // З 

нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського: зб. 

матер. кругл. столу (м. Харків, 30 жовтня 2017 р.). – Х.: Право, 2017. С. 88-90  

(0,2 друк. арк.). 



3). Методи виявлення тактичних помилок у слідчій діяльності // 

Правовий розвиток суспільства і держави: традиції і новації: матер. міжнар. 

юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», (7 

грудня 2017 р., м. Київ). – Київ, 2017. Режим доступу 

http://www.legalactivity.com.ua/  (0,3 друк. арк.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних. 

1.  Критерії співвідношення тактичного ризику і тактичних помилок у 

слідчий діяльності //  International academy journal Web of Scholar/ Warsaw: 

RS Global Sp. z O.O. – 2017. – № 9 (18). – December 2017. Vol.2 – С. 60-66 

(Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).  

3.  Методи виявлення тактичних помилок у слідчій діяльності // Правовий 

розвиток суспільства і держави: традиції і новації: матер. міжнар. юрид. 

наук.-практ. Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» (7 грудня 

2017 р., м. Київ). – Київ, 2017. Режим доступу  http://www.legalactivity.com.ua/ 

( 0,3 друк. арк.) (Science Index). 
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