
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 ЗА 2016 РІК 

 
1. Кулик Катерина Дмитрівна 
2. Асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (з жовтня 

2016 р.). 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – робота над 

дисертаційним дослідженням «Кримінологічна характеристика та запобігання 
розбещенню неповнолітніх в Україні». 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

«Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх 
в Україні». 

Опубліковано 1,2 друк. арк. 
Статті: 

- Кулик К.Д. Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при 
вчиненні розбещення неповнолітніх» / Науковий вісник Ужгородського 
національного університету, Випуск 36, Том 2, 2016. – С. 88-92. –  0,6 друк.арк. 

Тези: 
- Кулик К.Д. Щодо питання про типологію особистості злочинців, що 

вчиняють розбещення неповнолітніх // Теорія та практика сучасної юриспруденції 
: матеріали VII Всеукр. наук. конф. : 1 квіт. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – Харків, 2016. – С. 388–389. – 0,2 друк.арк.  

- Кулик К.Д. Запобігання розбещенню неповнолітніх з використанням мережі 
інтернет // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : 
матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.), Харків: Право, 2016. – С. 
72-75. – 0,2 друк.арк.  

- Кулик К.Д. Латентність розбещення неповнолітніх в Україні: 
кримінологічний аспект // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, 
перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології 
та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, 
Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 222-224 (0,2 д.а.) 

-  
 

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми 
– Надання кримінологічної характеристики розбещенню неповнолітніх, визначено 
структуру детермінант та запропоновано головні напрями запобігання цьому 
явищу. 

4.4. Наукова новизна отриманих результатів – відсутність в Україні глибоких 
комплексних кримінологічних досліджень розбещення неповнолітніх. 

 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень: 
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- Вивчення та узагальнення даних 179 архівних кримінальних справ 

щодо розбещення неповнолітніх (ст. 156 Кримінального кодексу України), 
розглянутих судами України за період 2003 – 2015 роки у 13 областях та м. Київ;  

- Узагальнення інформації Департаменту інформаційно-аналітичного 
забезпечення МВС України та Управління організаційного забезпечення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної 
прокуратури України щодо зареєстрованих кримінальних правопорушень за ст. 
156 КК України за 2003-2015 рр.; 

- Узагальнення інформації Управління інформатизації судів та судової 
статистики Державної судової адміністрації України щодо кількості осіб, 
засуджених в Україні за ст. 156 КК України за 2003-2015 рр.; 

- Проведення експертного опитування 45 психологів та працівників 
кримінально-виконавчих установ у формі анкетування за період 2015-2016 роки;  

- Анкетування 100 експертів кримінальної міліції у справах неповнолітніх 
(нині – Управління превентивної діяльності в Харківській області); 

- Анкетування 433 громадян на предмет виявлення рівня латентності 
розбещення неповнолітніх; 

- Монографічне дослідження 6 засуджених, які відбувають покарання у 
кримінально-виконавчих установах закритого типу Харківської області. 
 

6.2.  Готувала відповіді на запити, адресовані Університету. 
 

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення Вами на базі кафедри наукових диспутів, круглих 
столів, наукових конференцій (перелік): 

– приймала участь в організації і проведенні Всеукраїнської студентської 
конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04 листоп. 2016 р. 

– приймала участь в організації і проведенні Міжнар. наук. конф. 
«СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, 9 груд. 
2016 р. 
     
8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Дата, повна назва конференції, установа проведення, місто та 
країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 09 грудня 2016 р. Міжнародна наукова конференція з кримінології 

«Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи», 
присвячена 50-річчю кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права 

тези 

Всеукраїнські  
1. 1 квіт. 2016 р. Теорія та практика сучасної юриспруденції. Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, Україна. 
тези 

2. 19 квіт. 2016 р. Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 
застосування в Україні : матеріали «круглого столу». Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, Україна. 

тези 
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3. 4 листоп. 2016 р. Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, «Злочинність як 

суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» 
 

 
  
9. Видавнича діяльність: 

9.4. Список статей у наукових виданнях: 
- «Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчиненні 

розбещення неповнолітніх», Науковий вісник Ужгородського національного 
університету, Випуск 36, Том 2, 2016. – С. 88-92. –  0,6 друк.арк. 

 
з них : 
9.4.1.  за кордоном  - не було, 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.) та 

навести перелік – 1/ 0,6 д.а. 
«Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчиненні 
розбещення неповнолітніх», Науковий вісник Ужгородського 
національного університету, Випуск 36, Том 2, 2016. – С. 88-92. –  0,6 
друк.арк. 

 
9.4.5.  з міжнародними індексами цитування. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та 
інш. 

 
№ з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті мовою 
оригіналу 

Країна, 
назва журналу, вихідні 

дані 

Науково-метрична 
база даних (якщо 

входить) 
1. Кулик К. Д. Щодо питання про 

типологію конкретної 
життєвої ситуації при 
вчиненні розбещення 
неповнолітніх 

Україна, Науковий 
вісник Ужгородського 
національного універ-
ситету, Випуск 36,  
Том 2, 2016. – С. 88-92. 

індексується в 
міжнародній 
науковометричній 
базі даних Google 
Scholar 

 

9.5. Загальна кількість друкованої наукової продукції:  
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4  1/0,6 3/0,6     1,2 д.а. 

 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом студентами 
самостійно – 14/2,8 д.а. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5   від «21 » листопада 2016 р.) 
    

асистент К. Д. Кулик  


