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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 
–  

«Тактичні помилки в процесі збирання та дослідження електронних 

доказів» (1.5 друк. арк.) 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 
–  «Тактичні помилки в процесі збирання та дослідження електронних доказів» 

(1.5 друк. арк.) 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – опубліковано  

 

1 стаття (у співавторстві) 

     3 тези. 
 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів. 

В роботах висвітлені проблемні питання, пов’язані з тактикою проведення 

слідчих (розшукових) дій, оцінкою отриманих результатів з позиції їх 

доказового значення для процесу розслідування.   

6.4. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах 

 

1) Міжнародний цифровий конгрес криміналістів (28 травня 2021), м. 

Харків.  

2) Міжнародна юридична науково-практична конференція на тему: 

«Модернізація інститутів держави і права під впливом глобалізації» 

(присвячена 30-річчю незалежності України) Інтернет- Конференції «Актуальна 

юриспруденція», (25 листопада 2021 р., м. Київ) 



3) VІ Міжнародна науково-практична конференція «Право і 

суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», м. Полтава, 02 грудня 

2021.  

4) II Міжнародна науково-теоретична конференція «Features of the 

development of the modern science in the pandemic era», м. Берлін (DEU), 3 грудня 

2021. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

1. Безперервність у проведенні обшуку як запобіжний фактор 

попередження тактичних помилок слідчого О.М. Домашенко. Міжнародна 

юридична науково-практична конференція на тему: «Модернізація 

інститутів держави і права під впливом глобалізації» (присвячена 30-річчю 

незалежності України) Інтернет- Конференції «Актуальна юриспруденція», 

(25 листопада 2021 р., м. Київ). – Київ, 2021. 

 Режим доступу:  

https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id

=2235%253A22112122&catid=286%253A5-112021&Itemid=352&lang=ru 

(0.4друк.арк) 

  

2. Пред'явлення особи для впізнання за фотознімками: право на вибір чи 

помилка слідчого? О.М. Домашенко. VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку», 

м. Полтава, 02 грудня 2021. (0.4 друк. арк.) 

 

3. Результати слідчого експерименту як належний доказ: критерії 

достовірності. О.М. Домашенко. II Міжнародна науково-теоретична 

конференція «Features of the development of the modern science in the pandemic 

era», м. Берлін (DEU), 3 грудня 2021. (0.4 друк. арк) (Google Scholar) 

 

4. Samsin I.L., Domin Yu., Domashenko O.M., Orlovska I.G., Knysh S. V., 

Sukharieva A. (2021). International Experience of Legal Regulation of 

Transplantation: Tasks for Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 

Vol. 24. Issue 6. (0.3 друк. арк) (Scopus) 

 

 

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

даних Scopus, Web of Science.  
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Sukharieva A. (2021). International Experience of Legal Regulation of 

https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2235%253A22112122&catid=286%253A5-112021&Itemid=352&lang=ru
https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2235%253A22112122&catid=286%253A5-112021&Itemid=352&lang=ru


Transplantation: Tasks for Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 

Vol. 24. Issue 6. (0.3 друк. арк) (Scopus). 
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