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

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

асистент. 

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

«Вплив тактичних помилок слідчого на допустимість доказів». (1,5 друк. 

арк.). 

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

«Вплив тактичних помилок слідчого на допустимість доказів». (10,9 друк. 

арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – опубліковано  

монографія, параграф підручника,  тези наукової доповіді. 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів. 

У вищезазначених роботах здійснено комплексне дослідження проблеми 

тактичних помилок у слідчій діяльності, сформульовано їх поняття, надано 

класифікацію, досліджено механізми й причини їх виникнення, розроблено 

рекомендації щодо діагностики, нейтралізації та запобігання таких 

негативних явищ правозастосовної практики. Запропоновано авторське 

визначення поняття тактичної помилки у слідчій діяльності як негативного 

результату неусвідомленого неправильного обрання та/або застосування 

слідчим тактико-криміналістичних засобів в певній слідчій ситуації, що 

призводить до втрати можливості виявлення та використання в подальшому 

криміналістично-значущої (доказової, орієнтуючої) інформації.  

8. Участь у конференціях, семінарах 

1. Національна конференція «Президентські та парламентські вибори 2019 

року в Україні: висновки та рекомендації», м. Київ , 13-14 листопада 2019. 



2. Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології 

в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», м. Харків, 12 

грудня 2019. 

9. Видавнича діяльність: 

1.  Тактичні помилки у слідчій діяльності: поняття, ознаки, види : монографія 

/ за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Вид. агенція «Апостіль». 168 с. (10,5 

друк. арк.). 

2. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, 

В. О. Коновалова та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 

(Розділ 14. § 6. Тактичні помилки у слідчий діяльності. С. 270-272) (0,2 друк. 

арк.). 

3. Проблемні питання використання цифрових доказів у криміналістиці.  

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу», м. 

Харків, 12 грудня 2019 р.  Харків : Право, 2019.  С. 52-55 (0,2 друк. арк.). 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році 

1). Почесна грамота ЦВК (Постанова від 11 червня 2019 року № 980 ). 

2). Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України 

(Рішення Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України від 

03 жовтня 2019 року). 

 

  Асистент  Домашенко О. М. 

  

 

Затверджено на засіданні кафедри  

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

Зав. лабораторією Дуднікова І. Є. 

 

 



Додаток 1. 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

6 

Тактичні помилки у слідчій діяльності: поняття, ознаки, види : 

монографія / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Вид. агенція 

«Апостіль». (10,5 друк. арк.). 

1050 

7 

Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [В. Ю. Шепітько, В. А. 

Журавель, В. О. Коновалова та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : 

Право, 2019. Розділ 14. § 6. Тактичні помилки у слідчий діяльності. С. 

270-272).  

10 

14 

Проблемні питання використання цифрових доказів у криміналістиці.  

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу», 

м. Харків, 12 грудня 2019 р.  Харків : Право, 2019.  

40 

   

   

 УСЬОГО  1100 

 

 

 

 

 

 


