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 ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Булгаков Артур Олександрович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Радіаційна безпека та 

охорона земель в Україні ( історико-правовий аналіз). (1,5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. До питання щодо 

прийняття рішень в ядерній енергетиці. (2,5 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Виявленні основні теорії застосування у 

прийнятті законних рішень під час здійснення аналізу безпеки та прогнозуванні можливих 

екстремальних ситуацій на об’єктах ядерної енергетики та необхідності постійного 

вдосконалення управлінських структур та їх правової регламентації.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не має. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не має. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не має. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. Не має. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не має. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

1. XVII Всеукраїнська науково-практична конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» від 10.11.2018 року; XVIII Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 10.12. 2018 року; XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» 30.03.2019; XХ Всеукраїнська науково-практична конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» 30.05.2019 року,  Круглий стіл 

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» 24 

вересня 2019 року; ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум 24-28 вересня 

2019 року. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Булгаков А.А. «К вопросу о теории принятия решений в ядерной энергетике»/           

А. О. Булгаков // Науково-технічний журнал Ядерна та радіаційна безпека. -

4(80).2018. с. 58-65 – 1,0 (д.а.) 

2. Булгаков А.О. «Земельно- правові відносини за часів правління Ярослава Мудрого» 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Х.: 

ФОП Бровін О.В., 2019. – 0,5 (д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science.  

1. Булгаков А.А. «К вопросу о теории принятия решений в ядерной энергетике»/           

А.О. Булгаков // Науково-технічний журнал Ядерна та радіаційна безпека. -

4(80).2018. с. 58-65. 1,0 (д.а.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. -  

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,  

 Заступник Голови редколегії науково-практичного Журналу «Світ Науки і Освіти». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.- 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.- 

14.Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії).- 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.- 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією  

-  ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. -  

 
Склав  

асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        А.О. Булгаков 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн  

Протокол № 3  від « 27  » листопада 2019 р.  

 

 

Завідувач кафедри ______________________________________________ В.Д. Гончаренко 
            (підпис, прізвище) 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Булгаков Артур Олександрович 

 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Scopus  

Булгаков А.А. «К вопросу о теории принятия решений в ядерной 

энергетике»/ А. О. Булгаков // Науково-технічний журнал Ядерна та 

радіаційна безпека. - 4(80).2018. с. 58-65 (Співавтор Сандул Г.А., 

Сандул А.Г.) 

85 

14 

Булгаков А.О. «Земельно- правові відносини за часів правління 

Ярослава Мудрого» Матеріали круглого столу «Державотворчі 

процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 

1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). 

40 

17 

XІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції 

1.Чінчін М.М. студент 1 курсу 7 групи 4 факультету НЮУ імені 

Ярослава Мудрого «Дипломатичні відносини Київської Русі»XX 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції; 

2.Чінчін М.М. студент 7 групи 1 курсу 4 факультету НЮУ імені 

Ярослава Мудрого «Особливості розвитку торгівлі в період НЕПУ»; 

3.Чумак Дар’я Ігорівна студентка 1 курсу 9 групи Iнституту 

пiдготовки кадрiв до органiв Юстицiї України НЮУ iмені Ярослава 

Мудрого «Вплив постанови Ради Міністрів УРСР про докорінну 

перебудову справи охорони природи в Республіці 1988 року на 

природоохоронну діяльність»; 

4.Штонда М.М. студент 7 групи 1 курсу 4 факультету НЮУ імені 

Ярослава Мудрого «Особливості роботи «ЧОРНОЇ ТРІЙКИ»; 

5.Якименко Євгенія Романівна студентка 1 курсу 9 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України  Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Пакт Молотова – 

Ріббентропа. Його особливості.» 

XXІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції  

1.Баляс Діана Романівна, Студентка 1 курсу 8 групи Національний 

університет імені Ярослава Мудрого «Регламентація війська в 

Стародавній Спарті»; 

2.Бандуріна Валентина Андріївна, студентка І курсу 8 групи 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 

3.Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

«Закріплення Федеративного державного устрою Конституцією США 

1787 року»; 

4.Білич Дар’я Іванівна, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого ІПКОЮ 1 курс, 8 група «Регламентація жіночої 

праці у Франції у XIX ст.»; 

5.Бондаренко Анна Артемівна, студентка 4 групи 1 курсу Інституту 
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підготовки кадрів для органів юстиції України, Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Вищі органи 

державної влади за Конституцією Пруссії 1850 року»; 

6.Бурак Любов Іванівна, Студентка V групи, I курсу Інститут 

підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Право приватної власності за 

цивільним кодексом Франції 1804 р.»; 

7.Василюк Наталія Аркадіївна, студентка 1 курсу 4 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого « Повстання 

Спартака»; 

8.Гудзенко Юлія Олександрівна, студентка 1 курсу 5 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Особливості 

судового процесу у Стародавньому Римі»; 

9.Давид Мария Витальевна, студентка 4 группы 1 курса Института 

подготовки кадров для органов юстиции Украины Национального 

юридического университета имени Ярослава Мудрого «3начение 

Французского гражданского кодекса для развития буржуазного 

гражданского права»; 

10.Єлькіна О.І., Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України 1 

курс, 8 група «Принцип дії Таліону за законами Хаммурапі»; 

11.Іванюра  Ігор Станіславович, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого  ІПКОЮ 1 курс, 8 група 

«Реформи Мейдзі та їх значення»; 

12.Карапетян Маргарита Овсепівна, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 1 курс 8 група «Причини 

прийняття Бредської декларації»; 

13.Ковальов Дмитро Володимирович, студент 1 курсу 5 групи 

інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Особливості правового становища перегринів у Стародавньому 

Римі»; 

14.Кожедуб Катерина Володимирівна, Студентка 1 курсу 4 групи 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого       

«Шлюбно – сімейні відносини епохи Мейдзі»; 

15.Козлова Елизавета Віталіївна, Студентка 1 курсу 4 факультету 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Особливості шлюбно-сімейного права у Французькому цивільному 

кодексі 1804 року»; 

16.Корнієнко Вікторія Олександрівна, студентка 1 курсу 5 групи 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Проблематика правового статусу жінок у Стародавньому Римі»; 
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17.Пегарь Артём , 4 факультет, 1 курс, 8 группа Национальный 

юридический университет имени Ярослава Мудрого «Гомстед-акт»; 

18.Плотникова Анна Сергіївна, студентка 4 групи 1 курсу Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Основні риси Бонапартизму» 

19.Мхітарян Мане Едвардівна, Студентка 5 групи 1 курсу Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого «Правоздатність та 

дієздатність за Римським правом»; 

20.Пузанов Олександр Іванович, Студент 1 курсу 4 факультету 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Прокламація про звільнення рабів та її вплив на хід громадянської 

війни»; 

21.Романюк Ольга Сергіївна, студентка 5 групи 1 курсу Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого «Особливості судової реформи 

Генріха II»; 

22.Самушія Володимир, студент 4 групи 1 курсу Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого «Земельно-правові 

відносини у Франціїї за часів Великої буржуазної революції»; 

23.Саргін Данило Володимирович, Студент 1 курсу 4 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого «Вплив Англійської 

буржуазної революції на правову систему»; 

24.Сидоренко Анна, Студентка 1 курсу 4 групи Інститут підготовки 

кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого  «Судова реформа в Англії 1875 р.»; 

25.Синявіна Марина Миколаївна, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого «Характеристика реформи 

Сервія Тулія»; 

26.Сулименко Дар’я Сергіївна, Студентка Інституту підготовки 

кадрів для органів юстиції України 1- го курсу 8-ої групи 

Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого 

«Судовий процес за Салічною правдою»; 

27.Тризна Григорій Дмитрович, Студент 5 групи 1 курсу Інститут 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Вплив 

законодавчих актів уряду Лінкольна на хід громадянської війни 

США»; 

28.Трубчанiнова Алiна Сергіївна, студентка 1 курсу 4 групи 

Інституту підготовки кадрiв для органiв юстиції Національного 

юридичного університету iмені Ярослава Мудрого «Особливостi 

шлюбно-сiмейного Афiнського права»; 

29.Фоменко Валерія Сергіївна, студентка інституту підготовки кадрів 
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для органів юстиції України І курсу, 8 групи Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого «Регулювання 

аграрного питання під час Англійської буржуазної революції XVII 

ст.»; 

30.Циганок Б.А., Студент 5 групи 1 курсу Інституту підготовки 

кадрів для органів юстиції України Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Особливості процесу Ін юре 

за законами XII таблиць»; 

31.Шкурська Ілона Сергіївна, студентка 1 курсу 5 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого «Особливості 

судового процесу за Салічною правдою». 

 

 

 ВСЬОГО: 1480 
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