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1. Прізвище, ім’я та по батькові: Булулуков Олег Юрійович 

2. Вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи – Інноваційна функція 

тактичних рішень (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи – Інноваційна 

функція тактичних рішень (2,0 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження – опубліковано 3 наукові статті та 2-є тез 

наукових доповідей. 

4.2.  Наукова новизна отриманих результатів – визначено інноваційні 

підходи щодо функцій тактичних рішень в криміналістиці. 

6.5. Підготовка відповідей на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Приймав участь у підготовці відповіді на депутатський запит депутату 

Житомирської міської ради Т. М. Онопрієнко (листопад 2017 р.). 

9. Видавнича діяльність:  

Статті: 

1.Булулуков О.Ю. Оптимізація тактичних рішень – умова ефективності 

слідчої діяльності // Проблеми боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр./ відп. 

ред. В. С. Батиргареєва. – Харків: НДІВПЗ імені В. Сташиса, 2016. – Вип. 32. 

– С. 107–124. (0,6 друк. арк.). 

2. Булулуков О.Ю. До питання про предмет тактичного рішення під час 

розслідування злочинів. // Наукові праці Національного університету 

«Одеська юридична академія». – 2017. – Т. 19. – С. 62–69. (0,5 друк. арк.). 

3.Булулуков О.Ю. Алгоритми при прийнятті тактичних рішень: зб. наук. пр. 

// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових 

праць. Вип.17. – 77-87. – Х.: Право, 2017. (0,5 друк. арк.). 



Тези : 

1. Булулуков О. Ю. Проф. М. В. Салтевський: внесок у розвиток судової 

фотографії // З нагоди 100–річча від дня народження проф.                              

М. В. Салтевського (30 жовтня 2017р., м. Харків). – Х.: Право, 2017. – С. 26 – 

28 (0,2 друк. арк.). 

2. Булулуков О. Ю. Тактичні рішення в криміналістиці : виникнення 

проблеми // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. 

матер. міжн. наук. пр. конф. присвяченої 100-річчу від дня народження М. В. 

Салтевського (7-8 листопада 2017р., м. Харків). – Х., 2017. – С. 22–24 (0,2 

друк. арк.). 
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