
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2019 РІК

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

виконавчого права.
3. Проблемні  питання  створення  єдиного  реєстру  осіб,  що  вчиняють  статеві

злочини щодо неповнолітніх – 1,5 друк. арк.
4. Тема і  обсяг  фактично виконаної  науково-дослідницької  роботи -  Проблемні

питання створення єдиного реєстру осіб,  що вчиняють статеві  злочини щодо
неповнолітніх  –
2,0 друк. арк.

Опубліковано – 2,0  друк.арк.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Стаття:
-  Кулик  К.  Д.  «Віктимологічна  характеристика  жертв  розбещення

неповнолітніх в Україні». Порівняльно-аналітичне право, 2019, № 4. С. 343-348. –
0,8 д.а.

Тези:
-  Кулик К. Д.  Деякі особливості правового статусу та діяльності притулків для

осіб,  які  постраждали від  домашнього насильства  та/або насильства  за  ознакою
статі. Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству:
матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ: Національна
академія прокуратури України, 2019. С. 98-101. - 0,3 д.а. 

-  Кулик  К.  Д.  Використання  технології  Smart Building у  системі  запобігання
злочинності  в  Україні.  Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики
ефективного  реагування  :  матеріали  панельної  дискусії  ІІІ  Харків.  міжнар.
юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю.
Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. – Харків : Право, 2019. – С. 73-
75. - 0,2 д.а.

-  Кулик К.  Д. Хімічна  кастрація  як  вид покарання за  злочини проти статевої
недоторканості  неповнолітніх:  за  чи  проти?  Актуальні  шляхи  удосконалення
українського  законодавства  :  зб.  Тез  наук.  доп.  і  повідомлень  X Всеукр.  наук.-
практ.  конф.  вчених,  практикуючих юристів,  аспірантів та  студентів,  Харків,  16
листоп. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Юрид. клініка. – Харків :
Право, 2019. – С. 63-67. – 0,2 д.а.

-  Кулик К. Д. Проблемні питання створення єдиного реєстру осіб, що вчиняють
статеві  злочини щодо неповнолітніх в Україні.  Юридична осінь 2019:  матеріали
Міжнар. наук.-практ.конф. молодих учених (Харків, 29 листоп. 2019 р.). – Харків :
Нац. юрид. акад.  імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 112-115. – 0,2 д.а.



Підручник:
- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков

та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/ 0,3 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. Широкий розголос
численних  фактів  розпусних  дій  проти  дітей,  великий  суспільний  резонанс  і
підвищена  увага  міжнародної  спільноти  спонукають  до  пошуку  нових  заходів
протидії  та  запобіганню  цьому  негативному  явищу.  Тема  дослідження
узгоджується із політикою держави, направленої на посилення відповідальності за
злочини,  вчинені  щодо  малолітньої  чи  малолітнього,  неповнолітньої  чи
неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості (проекти законів № 6449
від 15.05.2017 р.  та № 6607  від 21.06.2017 р. були розглянуті на сесії Верховною
Радою України та прийняті за основу 11.06.2019 р.).

4.4.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Викладені  в  наукових  статтях
положення  є  самостіними  дослідженнями,  які  містять  окремі  нові  положення  і
здобутки в сфері протидії злочинам, вчиненим щодо малолітньої чи малолітнього,
неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості.
    
6. Зв’язок з практикою:

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

- узагальнення  даних  179  архівних  кримінальних  справ  (проваджень)
щодо розбещення неповнолітніх (ст.  156 Кримінального кодексу України),
розглянутих судами України за період 2003 – 2018 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 – вересень 2019
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 – вересень 2019 рр.;

- узагальнення  інформації  Управління  організаційного  забезпечення
Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  та  інформаційно-аналітичної
роботи  Генеральної  прокуратури  України  щодо  зареєстрованих
кримінальних правопорушень корупційної спрямованості за 2016 – вересень
2019 рр.;

-  узагальнення судової практики щодо кримінальної та адміністративної
відповідальності  за  вчинення  корупційних  правопорушень  та
правопорушень,  пов’язаних  з  корупцією  за  2018  –  вересень  2019  рр.
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Результати  дослідження  було  використано  при  написанні  підручника
«Запобігання корупції», розробці навчальних дисциплін, лекційних занять, а
також  сертифікатної  програми  «Юрист  у  сфері  запобігання  та  протидії
корупції».

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами.
7.1  Лекції,  семінари  для  практичних  працівників  (вказати  назву  заходу  та

кількість  проведених занять,  прочитаних лекцій та  ін.,  в  т.ч.  в  Інститутах
підвищення кваліфікації).

Навчальні  заняття  з  підвищення  кваліфікації  працівників  державного
підприємства «НАЕК «Енергоатом»  23 вересня - 04 жовтня 2019 р. :
Практичне  заняття  (2  год)  –  тема  «Запобігання  та  врегулювання  конфлікту
інтересів»;
Лекція  (2  год)  –  тема  «Загальні  засади  організації  антикорупційного
моніторингу»;
Лекція (2 год) – тема «Напрями боротьби з корупцією відповідно до стандартів
Євроюсту та інших міжнародно-правових забов’язань»;

Лекція для слухачів курсів підвищення кваліфікації  керівного складу слідчих
підрозділів  Служби  безпеки  України  (2  год)  –  тема  «Практичні  аспекти
застосування антикорупційного законодавства».

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

26 вересня 2019 р.  –  член робочої  групи з  проведення панельної  дискусії
«Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики  ефективного  реагування»  III
Харківського Міжнародного юридичного форуму, м. Харків;

29 листопада 2019 р. - член організаційного комітету Міжнародної науково-
практичної  конференції  молодих  учених  та  студентів  «Юридична  осінь  2019»
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  
(29 листопада 2019 року, м. Харків);

02  грудня  2019  р.  -  член  робочої  групи  з  організації  та  проведення  XIX
Всеукраїнської  наукової  конференції  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та
молодих вчених «Протидія організованій злочинності і корупції» (02 грудня 2019
р., м. Харків).

    8.2. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
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1.

2.

3. 

4.

26 вересня 2019 р. - III Харківський Міжнародний юридичний форум.
Панельна дискусія «Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики
ефективного реагування», м. Харків.

27 вересня 2019 р. - Міжнародний круглий стіл «Новели законодавства
про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству»,  м.  Київ.
Національна академія прокуратури України.

25-26  листопада  2019  р.  –  Участь  у  Четверному  міжнародному
академічному  семінарі-практикумі  «Антикорупційна  освіта  для
студентів-правників», організованій за підтримки Програми Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».  Провів
професор  практики  Школи  права  університету  Вашингтона  та  Лі
(Лексингтон, Вірджинія, США) Томас Спіді Райс. 

29 листопада  2019 р.  –  Міжнародна  науково-практична  конференція
молодих учених «Юридична осінь 2019 року», м. Харків.

Тези

Тези

Особиста
участь

Тези

Всеукраїнські
5.

6.

7.

02-03  листопада  2019  р.  –  X Всеукраїнська  школа  з  кримінального
права  та  процесу.  Організатори:  ліга  студентів  Асоціації  правників
України та Асоціація правників України, м. Харків.

16  листопада  2019  р.  -  X Всеукраїнська  науково-практична
конференція  вчених,  практикуючих  юристів,  аспірантів  та  студентів
«Актуальні  шляхи  удосконалення  українського  законодавства»,  м.
Харків.

02  грудня  2019  р.  –  XIX Всеукраїнська  наукова  конференція  з
кримінології  для студентів,  аспірантів  та молодих вчених «Протидія
організованій  злочинності  і  корупції»,  м.  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Участь

Тези

Особиста
участь

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
8. 17  травня  2019  р.  -  Круглий  стіл  «Правовий  статус  засуджених  в

Україні:  реалії  сьогодення  та  перспективи  удосконалення,  м.Харків,
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В.
В. Сташиса

Участь

9. Видавнича діяльність:

9.2. Список опублікованих за звітний період підручників: 

-  Запобігання корупції:  підручник /  Б.М.  Головкін,  К.А.  Автухов,  М.В.,  М.В.
Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019.
– 296 с. (розділ 6.4 – 0,3 д.а.)

9.4. Список статей у наукових виданнях:

- Кулик К. Д. Віктимологічна характеристика жертв розбещення неповнолітніх в
Україні. Порівняльно-аналітичне право, 2019, № 4. С. 343-348. – 0,8 д.а.
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9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах
даних.

№ 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. Віктимологічна

характеристика
жертв  розбещення
неповнолітніх  в
Україні

Порівняльно-
аналітичне право, 
2019, № 4. С. 343-
348. – 0,8 д.а.

Збірник
індексується в
Google  Scholar,
Index  Copernicus
International.

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

ПІБ Індекс Хірша (h)
Кулик К. Д. 1

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

6 1/ 0,8 4/ 0,9 1/ 0,3 2,0

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом Кулик

К.Д. студентами самостійно – 12/3,3 друк.арк.
-  Голомазова  Д.  О.  Заходи  запобігання  проникненню  заборонених  предметів  до

установ виконання покарань. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С.
180-183.

 - Довбенко К. О. До питання реформування праці засуджених : переваги та недоліки.
Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 187-190.

 - Коваленко Н. В. Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивістів.
Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 197-199. 

 - Лисих О. С. Актуальні  питання права на освіту  засуджених. Юридичний науковий
електронний журнал. 2019. № 2. С. 203-205.

 - Мацієвська І. Б. Особливості залучення до праці засуджених до позбавлення волі на
контрагентських об’єктах. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 214-
218.

 - Тесленко В. І. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї
персоналом установ виконання покарань. Журнал східноєвропейського права/ Journal of
Eastern European Law. 2019. № 63. С. 344-351.
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 -  Коваленко Н. В. Деякі аспекти застосування пенітенціарної  пробації  до осіб, які
вчинили  злочини  повторно.  Журнал  східноєвропейського  права/  Journal  of  Eastern
European Law. 2019. № 63. С. 254-258.

 -  Холявка  Г.  А.  Шляхи  вдосконалення  досудової  пробації  щодо  неповнолітніх
обвинувачених. Журнал східноєвропейського права/ Journal of Eastern European Law. 2019.
№ 63. С. 378-385.

-  Маслій В. Р. – студентка 5 курсу 5 групи, Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції. Чи мають засуджені до довічного позбавлення волі в Україні «право на надію»?

-  Алєксєєва  А.  О.  –  Щодо питання  сучасної  організованої  злочинності  в  України.
Протидія  організованій  злочинності  і  корупції  :  матеріали  XIX Всеукр.  наук.  конф.  з
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за
заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. С. 10-12.

- Шептовицька А. А. – Домашнє насильство як глобальна проблема людства. Протидія
організованій злочинності і корупції : матеріали  XIX Всеукр. наук. конф. з кримінології
для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А. П.
Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. С. 219-221.

- Шукалова Д. Д. – Особливості поведінки жертв злочинів.  Протидія організованій
злочинності і корупції : матеріали XIX Всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів,
аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б.
М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. С. 226-228.

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги.

06 листопада 2019 року Кулик К. Д. провела зустріч з учнями 9 та 11 класів
Комунального закладу «Савинський ліцей Балаклійської районної ради Харківської
області».  Було  повідомлено  про  Університет,  його  інститути  та  факультети,
матеріальну базу, висвітлено особливості вступної компанії на 2020 рік. 

22 листопада 2019 року Кулик К. Д. провела зустріч з учнями 7 та 11 класу
Харківської  спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів  № 80.  Було
повідомлено про Університет,  його інститути та факультети,  матеріальну базу,
висвітлено особливості вступної компанії на 2020 рік. 
          12 грудня 2019 р. від Ради молодих вчених в рамках Всеукраїнського тижня
права  Кулик  К.Д.  прочитала  лекції  з  презентацією  на  тему  “Булінг”  і
«Відповідальність неповнолітніх» для учнів  7-8-9 х класів Харківської  гімназії
№ 47 в навчально-бібліотечному копусі Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого.
          13 грудня 2019 р. в рамках Всеукраїнського тижня права Кулик К.Д.
прочитала  лекції  з  презентацією  “Відповідальність  неповнолітніх”  для  учнів
Харківського  державного  соціально-економічного  коледжу  і  Харківського
комп’ютерно-технологічного  коледжу  НТУ  ХПІ  в  навчально-бібліотечному
копусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Додаток №1
№ п/п Назва виду роботи Години

3

Публікація  наукової  статті  у  виданні,  включеному  до  переліку  наукових  фахових
видань України
Кулик  К.  Д. Віктимологічна  характеристика  жертв  розбещення
неповнолітніх в Україні.  Порівняльно-аналітичне право, 2019, № 4. С.
343-348.

100
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7

Публікація  підручника  (навчального  посібника),  рекомендованого  до  видання
кафедрою університету
 - Запобігання корупції: підручник / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.В.,
М.В.  Валуйська,  С.Ю.  Лукашевич  та  ін.  ;  за  ред.  Б.М.  Головкіна.  –
Харків : Право. 2019. – 296 с. (розділ 6.4/ 0,3 д.а.)

25

14

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) з виступом
на відповідному заході, що проходив в Україні
 -  Кулик  К.  Д. Хімічна  кастрація  як  вид  покарання  за  злочини  проти

статевої  недоторканості  неповнолітніх:  за  чи  проти?  Актуальні  шляхи
удосконалення  українського  законодавства  :  зб.  Тез  наук.  доп.  і
повідомлень X Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юристів,
аспірантів та студентів, Харків, 16 листоп. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого ; Юрид. клініка. – Харків : Право, 2019. – С. 63-67.
-  Кулик К.  Д.  Проблемні  питання  створення  єдиного  реєстру  осіб,  що

вчиняють статеві злочини щодо неповнолітніх в Україні. Юридична осінь
2019:  матеріали Міжнар.  наук.-практ.конф.  молодих учених (Харків,  29
листоп. 2019 р.).  – Харків : Нац. юрид. акад.  імені Ярослава Мудрого,
2019. С. 112-115. 

80 

15

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без виступу
на відповідному заході, що проходив в Україні

-  Кулик  К.  Д. Деякі  особливості  правового  статусу  та  діяльності
притулків  для  осіб,  які  постраждали  від  домашнього  насильства  та/або
насильства  за  ознакою  статі.  Новели  законодавства  про  запобігання  та
протидію  домашньому  насильству:  матеріали  міжнародного  круглого
столу (27  вересня 2019 року).  Київ:  Національна академія  прокуратури
України, 2019. С. 98-101. 

-  Кулик  К.  Д.  Використання  технології  Smart Building у  системі
запобігання злочинності в Україні. Кримінальні загрози в секторі безпеки:
практики  ефективного  реагування  :  матеріали  панельної  дискусії  ІІІ
Харків. міжнар. юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес. 2019
р.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  Ю.  Г.  Барабаш,  Б.  М.  Головкін,  О.  В.
Таволжанський. – Харків : Право, 2019. – С. 73-75. 

40

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:

2. Наукової статті:
 1. Голомазова Д. О. – студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції  «Заходи  запобігання  проникненню  заборонених
предметів до установ виконання покарань»;
 2. Довбенко К. О.  - студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції  «До  питання  реформування  праці  засуджених:
переваги та недоліки;
 3. Коваленко Н. В. - студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції  «Пробація як захід кримінально-правового впливу
на рецидивістів»;
 4.  Лисих О.  С.  -  студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції «Актуальні  питання права на освіту  засуджених»;
 5. Мацієвська І. Б. - студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції  «Особливості  залучення  до  праці  засуджених  до
позбавлення волі на контрагентських об’єктах»; 
6.  Тесленко В. І.   – студент 5 курсу 5 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції  «Застосування  заходів  фізичного  впливу,
спеціальних засобів і зброї персоналом установ виконання покарань»;
 7. Коваленко Н. В. - студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
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кримінальної  юстиції  «Деякі  аспекти  застосування  пенітенціарної
пробації до осіб, які вчинили злочини повторно»;
8. Холявка Г. А. - студентка 5 курсу 5 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції  «Шляхи  вдосконалення  досудової  пробації  щодо
неповнолітніх обвинувачених»;
 9.  Полях Є. В. – студентка 5 курсу 9 групи Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції  «Щодо деяких недоліків кримінально-виконавчого
законодавства України».

3. Тез доповідей на конференцію:
           IX Всеукраїнська науково-практична конференція  вчених,

практикуючих  юристів,  аспірантів  та  студентів  «Актуальні  шляхи
удосконалення українського законодавства» 11 травня 2019 р., м. Харків:

1.  Маслій В. Р. – студентка 5 курсу 5 групи, Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції. Чи мають засуджені до довічного позбавлення волі
в Україні «право на надію»? 

           XIX Всеукраїнська наукова конференція з кримінології  для
студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених  «Протидія  організованій
злочинності  і  корупції»,  02  грудня  2019  р.,  м.  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого:
  2.  Алєксєєва  А.  О.  –  студентка  2  курсу  1  групи,  Слідчо-
криміналістичного  інституту  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава  Мудрого,  «Щодо  питання  сучасної  організованої
злочинності в України»;
  3. Шептовицька А. А. – студентка 1 курсу магістратури 4 групи, Слідчо-
криміналістичного  інституту  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава  Мудрого,  «Домашнє  насильство  як  глобальна  проблема
людства»;
  4.  Шукалова  Д.  Д.  –  студентка  4  курсу  2  групи,  Слідчо-
криміналістичного  інституту  Національного  юридичного  університету
імені Ярослава Мудрого, «Особливості поведінки жертв злочинів».

80

19

Узагальнення судової, слідчої та іншої юридичної практики:
          -  узагальнення  судової  практики  щодо  кримінальної  та
адміністративної  відповідальності  за  вчинення  корупційних
правопорушень  та  правопорушень,  пов’язаних  з  корупцією  за  2018  –
вересень  2019  рр.  Результати  дослідження  було  використано  при
написанні  підручника  «Запобігання  корупції»,  розробці  навчальних
дисциплін «Правові засади запобігання корупції» та «Антикорупційний
моніторинг:  правові  основи,  організація  та  оцінка  ефективності»,
відповідних лекційних занять, а також сертифікатної програми «Юрист у
сфері запобігання та протидії корупції».

100 
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К.ю.н., ас. К.Д. Кулик 
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