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З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2019 РІК 

 

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:   «Тактичне рішення як 

основа інноваційних підходів у вирішенні завдань розслідування навмисного 

заподіяння шкоди здоров’ю» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Тактичне рішення 

як основа інноваційних підходів у вирішенні завдань розслідування 

навмисного заподіяння шкоди здоров’ю»  ( 4,0 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження – опубліковано 4 наукові статті, 3-є тез наукових 

доповідей, 2 параграфи у підручнику. 

4.2.  Наукова новизна отриманих результатів – визначено інноваційні 

підходи використання тактичних рішень у вирішенні завдань розслідування 

навмисного заподіяння шкоди здоров’ю. 

6.4. Прочитано шість лекцій працівникам Служби безпеки України на 

курсах підвищення кваліфікації при Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

8. Участь у конференціях, круглих столах. 

1) XV Міжнародний  конгрес «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика» (м. Каунас, Литва, 19-21 вересня 2019 р.). 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової 

експертизи та криміналістики», присвяченої 150-річчю з дня народження 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса (18-19  квітня 2019 р., м. Харків). 

3). Міжнародний «Круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці» (12 грудня 2019 

р., м. Харків). 

 



9. Видавнича діяльність:  

Підручник: 

1. Прийняття тактичних рішень. Розслідування деяких видів убивств. 

(Вбивства за відсутності трупа потерпілого). Криміналістика: підручник: у 2 

т. Т. 1. [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.]; за ред. В. 

Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. С. 33-36, 243-246. (0,6 друк. арк.). 

Статті: 

1. Tactical decisions in theory of criminalistics: problems of decision making. 

Theory and practice of forensic science and criminalistics:a collection of 

scientific papers. 18th issue. Kharkiv: Pravo, 2018. p. 84-93. (0,7 друк. арк.). – 

не увійшла до звіту за 2018 р. 

2. Tactical decision in the system of concepts of criminalistics. Criminalistics and 

forensic expertology: science, studies, practice. Book I. Kaunas. 2019. p. 73-87. 

(1,0 друк. арк.). 

3. Передісторія виникнення тактичних рішень у криміналістиці. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. Т. 1. Харків: Право, 2019.   

(0,8 друк. арк.). 

4.  Особливості прийняття тактичних рішень при розслідуванні окремих видів 

убивств. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Т. 2. 

Харків: Право, 2019. (1,0/0,5 друк. арк.). 

Тези : 

1. Експертна дидактика – напрями розвитку. Актуальні питання судової 

експертизи та криміналістики матер. міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса. (18-19  

квітня 2019р., м. Харків). Харків : ХНДІСЕ, 2017. С. 83-84 (0,2 друк. арк.). 

2. Інноваційні підходи щодо використання тактичних рішень у розслідуванні 

злочинів. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, 

судовій експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу» 



(12 грудня 2019 р., м. Харків). Харків : Право, 2019. С. 34-38 (0,2/0,1 друк. 

арк.). 

3.  Інноваційні продукти, розроблені співробітниками НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса спільно з науковцями кафедри 

криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, 

судовій експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу» 

(12 грудня 2019 р., м. Харків). Харків : Право, 2019. С. 6-10 (0,2/0,1 друк. 

арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1. Tactical decisions in theory of criminalistics: problems of decision making. 

Theory and practice of forensic science and criminalistics:a collection of 

scientific papers. 18th issue. Kharkiv: Pravo, 2018. p. 84–93. (0,7 друк. арк.). 

(Index Copernicus). – не увійшла до звіту за 2018 р. 

2.  Передісторія виникнення тактичних рішень у криміналістиці. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. Т. 1. Харків: Право, 2019.   

(0,8 друк. арк.). (Index Copernicus). 

3.  Особливості прийняття тактичних рішень при розслідуванні окремих видів 

убивств. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Т. 2. 

Харків: Право, 2019. С.  (1,0/0,5 друк. арк.). (Index Copernicus). 

13. Підготовка відгуків на автореферати. Підготовлено відгук на 

автореферат кандидатської дисертації Гончарової О. В. «Теорія та практика 

відмови від підтримання державного обвинувачення» за спеціальністю 

12.00.09 (сумісно з проф. Шепітько В. Ю., проф. Тютюгіним В. І., доц. 

Шепітько М. В.). 

 

Доцент                                                                 Булулуков О. Ю. 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

Зав. лабораторією                                                Дуднікова І. Є.  



 

 

Додаток 1. 
№ 

з/п 

Назва виду роботи Години 

2 1. Tactical decision in the system of concepts of criminalistics. Criminalistics and 

forensic expertology: science, studies, practice. Book I. Kaunas. 2019. p. 73-87. 

  

240 

3 1. Передісторія виникнення тактичних рішень у криміналістиці. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. Т. 1. Харків: Право, 2019.    

160 

 2. Особливості прийняття тактичних рішень при розслідуванні окремих видів 

убивств. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Т. 2. Харків: 

Право, 2019.    

100 

7 Прийняття тактичних рішень. Розслідування деяких видів убивств. (Вбивства за 

відсутності трупа потерпілого). Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1. [В. Ю. 

Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. 

Харків : Право, 2019. С. 33–36, 243–246. 

30 

14 1. Експертна дидактика – напрями розвитку. Актуальні питання судової 

експертизи та криміналістики. Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. 

присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса. (18-19 

квітня 2019р., м. Харків). Харків : ХНДІСЕ, 2017. С. 83–84. 

 

40 

 2. Інноваційні підходи щодо використання тактичних рішень у розслідуванні 

злочинів. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу»  (12 грудня 

2019 р., м. Харків).  Харків : Право, 2019.  (разом з доц. Авдєєвою).  

20 

15 1. Інноваційні продукти, розроблені співробітниками НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса спільно з науковцями кафедри 

криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу» (12 грудня 

2019 р., м. Харків).  Харків : Право, 2019. (співавтор  Авдєєва Г. К.).    

 

 

20 

16 Підготовка відгука на автореферат Гончарової О. В. «Теорія та практика відмови 

від підтримання державного обвинувачення» (сумісно с проф. Шепітько В. Ю., 

проф. Тютюгіним В. І., доц. Шепітько М. В.). 

1,5 

 УСЬОГО 611,5 

 


