
 

 1

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 ЗА 2017 РІК 

 
 

1. Кулик Катерина Дмитрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права. 
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Статті: 

 - Кулик К. Д. Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в 
Україні / К. Д. Кулик // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія Право, 2017. – Вип. 44. Т.2. – С. 88-93. – 0,6 д.а. 
 - Кулик К. Д. Спеціально-кримінологічне запобігання розбещенню 
неповнолітніх в Україні / К. Д. Кулик // Право і суспільство. 2017. - № 3, ч. 2. – С. 
187-193. – 0, 6 д.а. 
 - Кулик К. Д. Індивідуальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні 
/ К. Д. Кулик // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. – 
Вип. 4, Т. 2. – С. 75-78. – 0,5 д.а. 

 
Тези: 

- Кулик К. Д. Аспекти віктимологічного запобігання розбещенню 
неповнолітніх в Україні / К. Д. Кулик // Кримінологічна теорія і практика: досвід, 
проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. наук.-практ.конф. 
(Київ, 24 берез. 2017 р.): у 2 ч./ [ред кол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, 
С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр.  справ, 2017.  – Ч. 2. – С. 78-82. – 
0,3 д.а. 

- Кулик К. Д. Щодо питання змісту обєктивної сторони розбещення 
неповнолітніх в Україні / К. Д. Кулик // Актуальні шляхи вдосконалення 
українського законодавства: зб. тез наук.доповідей і повідомлень V Всеукр. наук.-
практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Харків, 22 квіт. 2017 р. / 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2017. – С. 79-82. – 0,3 д.а. 

- Кулик К. Д. Деякі аспекти правового статусу Національного агентства з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів / К. Д. Кулик // Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали 
дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3–6 жовтня 2017 р.). – Харків 
: Право, 2017. – С. 54-57. – 0,3 д.а. 

- Кулик К. Д. Заходи запобігання вчиненню розбещення неповнолітніх у 
конкретних життєвих ситуаціях / К. Д. Кулик // Юридична осінь 2017 року: зб. тез 
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доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих учених (Харків, 
15 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені 
Ярослава Мудрого: Мадрид, 2016. – С. 55-58. – 0,2 д.а. 

 
Навчальний посібник 

- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та 
ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 4 (4.3 
у співавторстві М. Ю. Валуйською) (17,9/0,2 д.а.)   

 
4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 
 

Охорона дитинства і захист прав дітей належать до головних завдань 
кожної демократичної, соціальної і правової держави. Між тим, в Україні 
неповнолітні все частіше стають жертвами різних видів насильства і злочинів. 
Занепад суспільної моралі, зростання насильства в сім’ї, погіршення 
психічного здоров’я і деформація сексуальних орієнтацій у певної частини 
дорослого населення призвели до утворення явища розбещення 
неповнолітніх, яке тривалий час замовчувалося і навіть ігнорувалося. 
Широкий розголос численних фактів розпустних дій проти дітей, великий 
суспільний резонанс і підвищена увага міжнародної спільноти змусили 
державу визнати проблему розбещення неповнолтніх. Однак пошук шляхів і 
засобів її вирішення відбувається досить повільно. 
  

4.4. Наукова новизна отриманих результатів. 
 
В рамках дослідження уперше була надана кримінологічна характеристика 

розбещення неповнолітніх в Україні за 2003–2015 рр.; встановлено, що явище 
розбещення неповнолітніх має такі типові форми прояву як: 1) розбещення 
неповнолітніх у сім’ї батьками і особами, які їх замінюють; 2) розбещення 
неповнолітніх у навчальних закладах особами, які виконують навчально-
виховні функції; 3) розбещення бездоглядних і безпритульних неповнолітніх 
(«дітей вулиць») у підпільних місцях розпусти; 4) розбещення неповнолітніх 
в мережі-Інтернет; доведено, що безпосередніми причинами вчинення 
розпусних дій щодо неповнолітніх, є морально-правові деформації свідомості 
злочинців, пережитий досвід сексуального насильства у дитинстві, 
порушення психосексуального й емоційного розвитку та низький 
самоконтроль, а також бажання урізноманітнити статеве життя, отримати 
нові сексуальні відчуття і враження; визначено головні напрями та комплекс 
заходів запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні на 
загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному 
рівнях. 
 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

Надано зауваження та пропозиції на проект закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 
злочини, вчинені щодо малолітнього та особи, яка не досягла статевої 
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зрілості» (реєстр. № 6449 від 16.05.2017 р.) (у співавторстві з Головкіним Б. 
М. і Валуйською М. Ю.) 
 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень: 

 
- 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; 

- 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 корупційної спрямованості за 2016-2017 рр. 

 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами. 

7.1. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих 
рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 
підготовлено відповідні подання: 

 
 Складено та направлено до Північно-Східного міжрегіонального управління 

з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 
України інформаційно-аналітичну довідку за результатами проведеного 
дисертаційного дослідження на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Також 
було розроблено проект «Концепції запобігання розбещенню неповнолітніх в 
Україні», де викладено основні засади та механізми запобіжного впливу, 
направленого на зниження вчинення статевих злочинів щодо неповнолітніх. На 
запит головою Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України було надано 
відповідь про можливість активного впровадження в діяльність кримінально-
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виконавчих установ пропозицій та рекомендацій, наданих з урахуванням 
результатів дисертаційного дослідження (Акт впровадження). 

 
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: 
 
 Підготовлено та проведено курс тренінгів (зустрічей та відеоконференцій) з 
норвезьким фахівцем в галузі антикорупційного комплаєнсу Олафом Саксагаардом 
з теми «Запобігання корупції в публічній та приватній сфері» (січень 2017 р.). 
 Участь у проведенні другої дискусійної панелі «Світ без корупції: міф чи 
реальність?» Першого Харківського міжнародного юридичного форуму (03-06 
жовтня 2017 р.). 
 Участь в організаційному комітеті з підготовки Міжнародної студентської 
наукової конференції з кримінології «Злочинність у глобалізованому світі» 
(12.12.2017 р.). 
 
    8.2. Участь у конференціях, семінарах та інших наукових заходах: 

 
№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 04 жовтня 2017, «Світ без корупції: міф чи реальність?» 

Першого Харківського міжнародного юридичного форуму. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Харків 

Тези та 
особиста 

участь 

2.  12 грудня 2017 р., Міжнародна наукова конференція 
«Злочинність у глобалізованому світі» для студентів, аспірантів 
та молодих вчених, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, Харків 

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 

3 20 грудня 2017, ІІ Полтавський медико-правовий форум 
«Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та 
способи їх усунення», OSCE, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, Полтава 

Тези та 
особиста 

участь 

Всеукраїнські  
1. 
 
 
 

24 березня 2017 р., Всеукраїнська міжвузівська науково-
практична конференція «Кримінологічна теорія і практика: 
досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», 
Національна академія внутрішніх справ,  Київ 

Тези та 
особиста 

участь 
 

 
2. 
 
 
 
 

22 квітня 2017 р., V Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 
шляхи вдосконалення українського законодавства», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  
Харків 

Тези та 
особиста 

участь 
 
 

3. 15 листопада 2017 р., Всеукраїнська наукова конференція 
молодих учених «Юридична осінь 2017», Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
 

Тези та 
особиста 

участь 
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9. Видавнича діяльність  

9.3. за звітний період опубліковано навчальний посібник: 
 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та 

ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 4 (4.3 
у співавторстві М. Ю. Валуйською) (17,9/0,2 д.а.)   

 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 
з них : 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних: 
 

- Кулик К. Д. Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в 
Україні / К. Д. Кулик // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія Право, 2017. – Вип. 44. Т.2. – С. 88-93. – 0,6 д.а. (Index 
Copernicus International (Республіка Польща) 
 - Кулик К. Д. Спеціально-кримінологічне запобігання розбещенню 
неповнолітніх в Україні / К. Д. Кулик // Право і суспільство. 2017. - № 3, ч. 2. – С. 
187-193. – 0, 6 д.а. (Index Copernicus International (Республіка Польща) 
 - Кулик К. Д. Індивідуальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні 
/ К. Д. Кулик // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. – 
Вип. 4, Т. 2. – С. 75-78. – 0,5 д.а. (Index Copernicus International (Республіка 
Польща) 

9.4.5.  з міжнародними індексами цитування, 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. 

Загальносоціа
льне 
запобігання 
розбещенню 
неповнолітніх 
в Україні 

Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Серія Право, 
2017. – Вип. 44. 
Т.2. – С. 88-93. – 
0,6 д.а.  

Збірник індексується в Google Scholar,Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services, Science Impact 
Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві 
версії в Інтернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran 
– загальнодержавна технологічна платформа на базі 
Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European 
Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

2. Кулик 
К. Д. 

Спеціально-
кримінологіч
не 
запобігання 
розбещенню 
неповнолітніх 
в Україні 

Право і 
суспільство. 
2017. - № 3, ч. 2. 
– С. 187-193. – 0, 
6 д.а. 

Збірник індексується в Google Scholar,Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services, Science Impact 
Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві 
версії в Інтернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran 
– загальнодержавна технологічна платформа на базі 
Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European 
Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 
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3. Кулик 
К. Д. 

Індивідуальн
е 
запобігання 
розбещенню 
неповнолітні
х в Україні 

Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. 
2017. – Вип. 4, Т. 
2. – С. 75-78. – 
0,5 д.а. 

Збірник індексується в Google Scholar,Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services, Science Impact 
Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві 
версії в Інтернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran 
– загальнодержавна технологічна платформа на базі 
Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European 
Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

 
 
9.6. 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 
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- 

3/ 
1,7  

4/ 
0,8  

 
- 

1/ 
0,2  

 
- 

 
- 

 
2,7 д.а 

 
      
13.1.  19.06.2017 р. Кулик К.Д. було захищено дисертацію на здобуття наукового 
ступеню кандидата юридичних наук з теми «Кримінологічна характеристика та 
запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні» 
 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом  
Кулик К.Д. студентами самостійно (17/3,4 друк.арк.)  

17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами (2/1,0 друк.арк.) 

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від «29» листопада 2017 р.) 

 
к.ю.н., ас. К. Д. Кулик 

 
 


