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

асистент. 

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

«Проблема допустимості цифрових доказів через тактичні помилки в 

процесі їх збирання (1.5 друк. арк.) 

 

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

 «Проблема допустимості цифрових доказів через тактичні помилки в 

процесі їх збирання (1,51 друк. арк.) 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – опубліковано  

 

Монографія: розділи  2, 4 (у співавт.);  

1 стаття (у співавт.); 

     1 тези. 

 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів. 

У вищезазначених роботах висвітлюється становлення та розвиток 

кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Систематизовано довідкові дані про виданих професорів 

та співробітників кафедри, узагальнено відомості про виконані та захищені 

дисертації.  

Розглянуті проблемні питання, пов'язанні з посмертної трансплантацією, 

зокрема її правового забезпечення, етичних аспектів, медичних можливостей 

удосконалення процедури надання органів реципієнту, а також пошук 

перспектив їх вирішення. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах 

V Міжнародна науково-практична конференція «Право і суспільство: 

актуальні питання і перспективи розвитку», м. Полтава, 10 грудня 2020.  

 

9. Видавнича діяльність: 

1. Монографія. Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку 

[Текст] : до 80-річчя заснування : монографія / В. І. Алєксейчук [та ін.] ; ред. 



В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 

2020. - 268 с. (розділи  2, 4 (у співавт.) (0.31 друк.арк.) 

 

2. Балюк В.Н., Гринько Л.П., Домашенко А.М., Остапенко Ю.И., Задыхайло 

Д.Д. Отдельные правовые и медико-социальные аспекты посмертной 

трансплантации в Украине. / Geordian Medical New. Тбилиси - New 

York, 2020. –№ 10 (307) Октябрь 2020. (0.2 друк.арк.) (Scopus, Web of 

Science, Index Copernicus) 

 

3. Особливості збирання електронних доказів (в розрізі законопроекту 

№4004) О.М. Домашенко. V Міжнародна науково-практична конференція 

«Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», м. Полтава, 

10 грудня 2020. (0.3 друк. арк.) 

 

4. Домашенко О.М. Вплив тактичних помилок слідчого на допустимість 

доказів. // Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право,  

 - м.  Київ, 2020.  – №3-4, 2020. (0.7 друк.арк.) 

 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science.  

 

1. Балюк В.Н., Гринько Л.П., Домашенко А.М., Остапенко Ю.И., Задыхайло 

Д.Д. Отдельные правовые и медико-социальные аспекты посмертной 

трансплантации в Украине. / Geordian Medical New. Тбилиси - New 

York, 2020. –№ 10 (307) Октябрь 2020. (0.2 друк.арк.) (Scopus, Web of 

Science, Index Copernicus). 

 

9.2 Публікації у інших наукометричних базах даних. 

1. Домашенко О.М. Вплив тактичних помилок слідчого на допустимість 

доказів. // Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право,  

 - м.  Київ, 2020.  – №3-4, 2020. (0.7 друк.арк.) (Index Copernicus) 
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