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Тези: 

- Кулик К. Д. Кримінально-правові ознаки осіб, що вчиняють розбещення 
неповнолітніх / К. Д. Кулик // Юридична осінь 2018: матеріали Міжнар. наук.-
практ.конф. молодих учених та студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.). – Харків : 
Нац. юрид. акад.  імені Ярослава Мудрого, 2018. С. 78-82. – 0,2 д.а. 

 
Навчальний посібник 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 
підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов,  
М.Ю. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. 
Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (13,0/1,0 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. 
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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 2003–2017 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. 
 
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 – 2017 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 2003-2017 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 2003-2017 рр.; 

- узагальнення інформації Департаменту інформаційно-аналітичного 
забезпечення МВС України та Управління організаційного забезпечення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи 
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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  Лекції, семінари для практичних працівників: 
 

 Навчальні заняття з підвищення кваліфікації працівників державного 
підприємства «НАЕК «Енергоатом» 26 - 30 листопада, 03 - 07 грудня  і 10-13 
грудня 2018 р.: 

  Лекція ( 2 год) - тема «Напрями боротьби з корупцією відповідно до 
стандартів Євроюсту та інших міжнародно-правових забов’язань»; 
 Лекція (2 год) – тема «Практичні питання щодо виконання 
Антикорупційної програми на підприємстві. Корупційні ризики 
підприємства»; 
 Практичне заняття (6 год) – тема «Напрями боротьби з корупцією 
відповідно до стандартів Євроюсту та інших міжнародно-правових 
забов’язань»; 
 Практичне заняття (2 год) – тема «Практичні аспекти реалізації 
антикорупційної програми. Корупційні ризики». 

 
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
     

8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, 
круглих столів, наукових конференцій та інш.: 
 
 20 вересня 2018 р. участь у організації та проведенні Зустрічі зі 
студентами-правниками представників антикорупційних органів України 
«Від заяви до вироку. Топ-корупція під прицілом» В якій взяли участь 
Харківське територіальне управління НАБУ; Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура; Громадський контроль НАБУ; 
 

27 вересня 2018 р. – Кулик К. Д. – секретар Третьої панельної дискусії 
«Ефективна система кримінальної юстиції  як фактор сталого розвитку 
економіки» Другого Харківського юридичного форуму. Брали участь 22 
спікери та понад 120 учасників, серед яких практикуючі юристи, адвокати, 
науковці та студенти. Спікери представляли 9 країн, зокрема: Литву, 
Великобританію, Республіку Білорусь, Швейцарію, Німеччину, Італію, 
Польщу, Сполучені Штати Америки, Україну; 

 
28 вересня 2018 р. – Кулик К. Д. – помічник організатора практикуму 

«Агробізнес 2018: юридичні засоби для вирішення актуальних питань». 
Співорганізатори - юридична компанія «Alexandrov&Partners». В роботі 
практикуму взяло участь понад 50 учасників, серед яких більше половини 
практикуючих юристів та адвокатів; 
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28-29 вересня 2018 р. – Кулик К. Д. – помічник організатора відкритих 
лекцій доктора юридичних наук, практикуючого адвоката ФабіанаТайхманна 
(Швейцарія) «Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму: 
сучасні проблеми та міжнародна практика». 11 годинний курс лекцій д-ра 
Фабіана Тайхманна прослухало більше 30 студентів та молодих вчених як з 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, так і з 
інших вищих навчальних закладів; 

 
11 жовтня 2018 року – Кулик К. Д. організатор лекції «Забезпечення 

рівних прав та можливостей чоловіків та жінок» для студентів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого тренеркою та медіатором 
Громадської організації Ла-Страда Вікторією Преображенською; 

 
Кулик К. Д. - член організаційного комітету Міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених та студентів «Юридична осінь 2018» 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
(14 листопада 2018 року, м. Харків). 

 
11 грудня 2018 р. в рамках Всеукраїнського тижня права К.Д. Кулик 

провела лекцію з презентацією на тему “Як не стати  жертвою злочину” для 
учнів  9-х класів Харківської гімназії №152 в навчально-бібліотечному копусі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 
14 грудня 2018 р. в рамках Всеукраїнського тижня права К.Д. Кулик 

провела лекцію з презентацією “Злочинність неповнолітніх” для учнів   
7-х класів Харківської загальноосвітньої школи №118 в навчально-
бібліотечному копусі Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. 

 
 
    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. 27 вересня 2018 р., Дискусійна панель «Ефективна система 

кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки» 
Другого Харківського міжнародного юридичного форуму, 
Україна, Національний юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого 

Особиста 
участь, 

секретар 
Третьої 

панельної 
дискусії 

2. 14 листопада 2018 р., Науково-практична конференція 
«Юридична осінь 2018», Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

Тези та 
особиста 

участь 
Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
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1. 
 
 
 

31 січня 2018 – 02 лютого 2018 рр. Участь у XV Міжнародній 
методичній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в 
світі», яка відбувалася на базі Харківського політехнічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (сертифікат) 

Особиста 
участь 

 
2. 
 
 
 
 

07-08 лютого 2018 р. Участь у тренінгу «Інтерактивні методи 
викладання юридичних дисциплін» (тренер: професор Ділейн Р. 
Сверсон, міжнародний експерт з питань юридичної освіти 
Програми USAID «Нове правосуддя», професор школи права 
Люблінського католицького університету ім. Яна Павла II, 
завідувача кафедри міжнародного і американського права, 
директор і засновник Центру сприяння розвитку правничих 
навиків (Польща). 

Особиста 
участь 

3. 08 лютого 2018 р. Участь у науково-практичному семінарі 
«Практичні аспекти кримінологічного прогнозування у 
правоохоронній діяльності», організованому відділом 
кримінальної аналітики Національної поліції Харківської області 
(організатор: Оболенцев В. Ф.) 

Особиста 
участь 

4.  13 лютого 2018 р. Участь у семінарі «Додаткові можливості 
платформи Web of Science» для науковця» (лектор: І. Тихонкова) 

Особиста 
участь 

5. 14 лютого 2018 р. Участь у проведенні презентації 
Антиплагіатної Інтернет-системи компанії «Плагіат», у 
приміщенні Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого з представником компанії к.т.н. О. Стрямцев. 

Особиста 
участь 

6. 04 квітня 2018 р. Проведення Кулик К. Д. лекції з теми 
«Попередження злочинності неповнолітніх» для вчителів 
загальноосвітніх шкіл. Відбувалося в Навчально-бібліотечному 
комплексі (6 зал). 

Лектор 

7. 17 травня 2018 р. Участь у семінарі від Головного управління 
статистики у Харківській області на тему: «Роль статистики в 
сучасному суспільстві. Напрямки використання статистичної 
інформації». 

Особиста 
участь 

8. 31 липня 2018 р. Public Talk ««Корупція «на місцях»: протидія, 
контроль і законні інструменти стримування», Україна, 
Національне антикорупційне бюро України та Рада 
громадського контролю, м. Харків 

Особиста 
участь 

9. 20 вересня 2018 р. Зустріч зі студентами-правниками «Топ-
корупція під прицілом», м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна 
 

Особиста 
участь 

 
9. Видавнича діяльність  

9.3. за звітний період опубліковано навчальний посібник: 
 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 

підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. 
Автухов, М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. 
Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (13,0/1,0 д.а).  
 

9.4. Список статей у наукових виданнях: 
  у міжнародних наукометричних базах даних: 
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№ 
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. 
 

Ефективність 
духовно-
просвітницьк
ої діяльності у 
кримінально-
виконавчих 
установах 

Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Серія Право. 
2018. № 49. С. 
101-104. (0,5/0,3 
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. 
 

Вплив 
кримінальної 
субкультури 
на особу 
засудженого 

Порівняльно-
аналітичне 
право. 2018. № 
1. (0,5/0,3 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 та ін. 
 

3. Кулик 
К. Д. 

Слідчий 
підрозділ 
Державної 
кримінально-
виконавчої 
служби 
України: за чи 
проти? 

The Journal of 
Eastern European 
Law/ Журнал 
східноєвропейсь
кого права. 2018. 
№ 51. С. 146-
153. (0,5/0,3 д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar, Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services. 

4. Кулик 
К. Д. 

Окремі 
аспекти 
ресоціалізації 
неповнолітніх 
засуджених 

The Journal of 
Eastern European 
Law/ Журнал 
східноєвропейсь
кого права. 2018. 
№ 51. С. 131-
137. (0,5/0,3 д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar, Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services. 

5. Кулик 
К. Д. 

Проблеми та 
наслідки 
поширення 
кібербулінгу 
у суспільстві 
 

The Journal of 
Eastern European 
Law/ Журнал 
східноєвропейсь
кого права. 2018. 
№ 58. С. 147-
154. (0,5/0,3 д.а) 
 

Збірник індексується в Google Scholar, Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services. 

 
9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Кулик Катерина Дмитрівна 1 
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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, 
комента

рі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
7 
 

 
- 

5/ 
1,5  

1/ 
0,2 

 
- 

1/ 
1,0 

 
- 

 
- 

 
2,7 д.а 

 

  
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом  
Кулик К.Д. студентами самостійно (18/3,6 друк.арк.)  

17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами (5/1,5 друк.арк.). 

18. Нагороджена Подякою ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти  і науки, 
високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету 
(листопад 2018 р.) 

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності: 
17 березня 2018 року  К. Д. Кулик провела зустрічі з випускниками 

Сумської класичної гімназії. Була організована зустрічі з учнями 10 і 11 
класів. Було повідомлено про Університет, його інститути та факультети, 
матеріальну базу, висвітлено особливості вступної компанії на 2018 рік.  

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 4 від «16» листопада 2018 р.) 
 

к.ю.н., ас. К. Д. Кулик 


