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1. Булгаков Артур Олександрович 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних 

країн. 

3. «Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в УРСР» (1,0 д.а.) 

4. «Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в УРСР» (1,1 д.а.) 

4.1. Тези наукових доповідей. 

4.2. Землі сільського господарства є особливо цінними, оскільки вони становлять аграрним 

базисом країни, а охорона та раціональне використання цих земель поєднується з  економічним 

становищем держави. За допомогою історико-правового аналізу землеохоронного 

законодавства простежується виявлено основні закономірності та тенденції розвитку правового 

регулювання раціонального використання й охорони земель сільського господарства. 

5.  – 

5.1. – 

5.2. – 

5.3. – 

5.4. – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  – 

6.2. – 

6.3. – 

6.4. – 

6.5. – 

7. – 

8. Круглі столи: 

 Міжкафедральний круглий стіл: «Історія українського парламентаризму (до 

100-річчя утворення Української Центральної Ради)»      

 

Всеукраїнські конференції: 

 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» (06.04.2017 року) 

 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» (20.05.2017 року) 

 

Міжнародні наукові конференції: 

 Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні 

та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки) 

 

9. –Булгаков, Артур Олександрович,  «Деякі особливості розвитку землеохоронної політики 

в Україні» / А. О. Булгаков // Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції»: Тези доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. 

наук.-практ. конф. (06.04.2017 року). - ХІ.: Всеукраїнська Асоціація випускників 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого - Харків: « Стиль-іздат», 

2016. -  С. 19-23.  ( 0,25 д.а.) 

–Булгаков, Артур Олександрович, «Деякі питання закріплення правових основ 

раціонального використання та охорони земель у промисловості в другій половині ХХ 
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століття» / А. О. Булгаков // Матеріали ХІІ всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції»: Тези доп. та наук. повідомл. 

учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (20.05.2017 року). - ХІІ.: Всеукраїнська Асоціація 

випускників Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого - Харків: « 

Стиль-іздат», 2017. -  С. 15-18. ( 0,25 д.а.) 

–Булгаков, Артур Олександрович, «Землеохоронна політика в Універсалах УЦР»  

міжкафедральний круглий стіл: «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

утворення Української Центральної Ради)»     (0,1 д.а.)  

– Булгаков, Артур Олександрович, «Земельне законодавство у ході визвольних змагань за 

часів революції 1917–1920 рр.», міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих 

процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки), ( 0,5 д.а.)  

9.1. – 

9.2. – 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 Член редколегії збірника наукових праць «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції»,  

 Член редколегії Вісника Асоціації випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого,  

 Член редколегії Юридичного наукового електронного журналу «De Lege Ferenda», 

 Член редколегії Журналу «Світ Науки і Освіти». 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. – 

16. – 

17. – 

18. Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України від 25.05 2017 року. 
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