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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: «Інноваційні підходи 

щодо прийняття тактичних рішень в умовах протидії розслідуванню 

навмисних убивств, вчинених в умовах неочевидності» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Інноваційні 

підходи щодо прийняття тактичних рішень в умовах протидії розслідуванню 

навмисних убивств, вчинених в умовах неочевидності» (1,82 друк. арк.). 

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

доповідей. 

4.2.  Наукова новизна отриманих результатів – визначено інноваційні 

підходи щодо прийняття тактичних рішень в умовах протидії розслідуванню 

навмисних убивств, вчинених в умовах неочевидності. 

8. Участь у конференціях, круглих столах. 

1. XXVI Всеукраїнська науково-практична конференція Теорія та практика 

сучасної юриспруденції. 20 грудня 2020р. м. Харків. (не увійшла до звіту за 

2020р.) 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності. 26 лютого 2021р. м. Хмельницький. 

3. Міжнародна конференція Contemporary challenges in administrative law 

from an interdisciplinary perspective. May 21, 2021, Bucharest, Romania. (21 

травня 2021р., м. Бухарест, Румунія). 

4. Цифровий Міжнародний конгрес криміналістів присвячений темі «Умови 

викладання криміналістики та судових наук». 28 травня 2021 р. м. Харків. 



5. Міжвідомча науково-практична конференція Інновації в криміналістиці та 

судовій експертизі.  25 листопада 2021 року. м. Київ. 

9. Видавнича діяльність:  

Статті: 

1. Legal regime of drug traffic: stages in the development of legislation and the 

role of control relations. Revista inclusions. 2020. P.328-337. (у співавторстві) 

(авторський внесок 0,3 друк. арк.). (не увійшла до звіту за 2020р.). 

2. Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues and enforcement 

problems. Juridical Tribune - Tribuna Juridica, Vol. 11, Special Issue, October, 

2021. P.302-315. Право людини на віртуальну реальність в охороні здоров'я: 

юридичні питання та проблеми забезпечення. (у співавторстві) (авторський 

внесок 0,3 друк. арк..) 

3. Assessing the Quality of Higher Education: Concepts and Forms DIXI. 2021. Р 

1-11. DOI: https://doi.org/10.16925/issn.0124-7255 (у співавторстві) (0,3 друк. 

арк.). 

4. The modern development of new promising fields in forensic examinations. 

Journal of Forensic Science and Medicine. (авторський внесок 0,3 друк. арк.). 

Тези : 

1. Суб’єкти прийняття тактичних рішень на досудовому слідстві. Теорія та 

практика сучасної юриспруденції. Харків, 2020. Т.2. С. 295-297 (0,2 друк. 

арк.) (тези не увійшли до звіту за 2020р.). 

2. Розслідування злочинів як процес встановлення об’єктивної істини. 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності. Хмельницький, 2021. С. 416-419. (у 

співавторстві) (0,2  друк. арк.). 

3. Перспективні напрями розробки інноваційних продуктів у криміналістиці. 

Інновації в криміналістиці та судовій експертизі. Київ, 2021. С. 32-35. (у 

співавторстві) (0,22 друк. арк.). 

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