
З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2020 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 вбивств без 

трупа» (1,5 друк. арк.). 

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

як основа інноваційних підходів у вирішенні завдань розслідування вбивств 

без трупа» (1,5 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження – опубліковано 2 наукові статті, 1 тези наукової 

доповіді, 1 параграф у монографії. 

4.2.  Наукова новизна отриманих результатів – визначено інноваційні 

підходи використання тактичних рішень у вирішенні завдань розслідування 

вбивств без трупа. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитано 2 лекції 

обсягом 4 години працівникам Служби безпеки України на курсах 

підвищення кваліфікації при Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

8. Участь у конференціях, круглих столах. 

1. Круглий стіл:                                                        

п    ь    п             п ч     п    суддя. (м. Харків, 6-7 лютого 2020 

р.).  

2. Участь у IV Харківському міжнародному юридичному форумі. Панель. 

І п       ці  п   ж  ь Р   ь                  ці    ь     

                     . (м. Харків, 24 вересня 2020 р.). 

 

 



9. Видавнича діяльність:  

Монографії:  

Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя 

заснування : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2020. 

(0,104 друк. арк.). 

Статті: 

1. Предмет тактичного рішення в криміналістиці Т   і     п                

   п       і     і   і     . Вип. 22. Харків : Право, 2020. (0,8 друк. арк.). 

2. Legal Support of the Patient's Right to Innovation in Health. European Journal 

of Sustainable Development  (2020), Vol.  9, n. 4, pp337-350.  Doi: 

10.14207/ejsd.2020.v9n4p337(у співавторстві) (0,3 друк. арк.). 

Тези : 

1. Реформування судово-експертної діяльності – умова ефективності 

досудового розслідування.                                              

          п    ь    п             п ч     п          : матеріали круглого 

столу (м. Харків, 6-7 лютого 2020 року). Харків : ХНДІСЕ, 2020. С. 127-129 

(0,3 друк. арк.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

1. Bululukov O., еt. al.  Legal Support of the Patient's Right to Innovation in 

Health. European Journal of Sustainable Development  (2020), Vol.  9, n. 4, 

pp337-350.  Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n4p337. (0,3 друк. арк.) –  (Scopus, Web 

of Science). 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

 1. Предмет тактичного рішення в криміналістиці Т   і     п        

           п       і     і   і     . Вип. 22. Харків: Право, 2020. (0,8 друк. 

арк.). Index Copernicus. 

 

Доцент                                                                 Булулуков О. Ю. 

Затверджено на засіданні кафедри 



(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

Ст. лаборант                                                            Дуднікова І. Є.  


