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

виконавчого права
3. Доцільність застосування відновного правосуддя при розгляді справ стосовно

статевих злочинів щодо неповнолітніх, 1,5 друк.арк.
4. Доцільність застосування відновного правосуддя при розгляді справ стосовно

статевих злочинів щодо неповнолітніх. Опубліковано 3,91 друк.арк.
4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Статті включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science 
- 2/ 2,16 д.а.
Тези – 3/0,6 д.а.
Підручник – 1/0,9 д.а.
Енциклопедія – 1/ 0,25 д.а.

Опубліковано 7/3,91 д.а.
Статті:
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science:
- Smetanina, N., Kulyk, K. Cost of crime in Ukraine: an empirical analysis (Ціна

злочинності в Україні: емпіричне дослідження) // Journal of Criminological Research,
Policy and Practice (Журнал кримінологічних досліджень,  політики та практики).
2020. Volume  6.  Issue  2.   URL:
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html 
https  ://doi.org/10.1108/JCRPP-10-2019-0065   (1,06 д.а.)
Дата публікації: 28 лютого 2020 р. 
Було проіндексовано в Web of Science Core Collection 11.03.2020 р.

Було проіндексовано в Scopus 19.03.2020 р.

Ovcharenko,  Mykola O.,  Tavolzhanskyi,  Oleksii V., Radchenko,  Tetiana M.,
Kulyk,  Kateryna D.,  Smetanina,  Nataliia V.  Combating Illegal Drugs Trafficking Using
the Internet by Means of the Profiling Method (Противодействие  незаконному
обороту наркотиков через Интернет с помощью метода профилирования) // Journal
of Advanced Research in Law and Economics (Журнал перспективных исследований
в  области  права  и  экономики).  Румыния.  Vol.  11,  n.  4  (2020),  p.  1296-1304.
https  ://  doi  .  org  /10.14505//  jarle  .  v  11.4(50).26   (1,1 д.а.) 

Дата публікації: 15.06.2020 р. 
Було проіндексовано в Scopus 09.2020 р.

Тези:
- Кулик К. Д. Деякі питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у

приватному секторі. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-
практ.  онлайн  «круглого  столу»,  присвяченого  25-річчю  із  дня  створення  НДІ
вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира
Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. С. 85-89 (0,2 д.а.)

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).26
https://doi.org/10.1108/JCRPP-10-2019-0065
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-  Kulyk Kateryna (2020).  Sexual molestation of minors in Ukraine:  criminological
characteristic and prevention. Eurocrim 2020. 20th Annual Conference of the European
Society of Criminology 10-11 September 2020 – online edition. p. 11-12 (0,1 д.а.)

- Кулик  К.  Д.  Щодо  посилення  кримінальної  відповідальності  за  вчинення
злочинів  проти  статевої  свободи  та  статевої  недоторканості  неповнолітніх.
Діджиталізація  і  безпека  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  м.  Харків,  19
листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б.
М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. С. 194-198 (0,3 д.а)

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

ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2020.  Розд.17 (17.1, 17.2)  (24,0/
0,9 д.а)

   Опубліковано 2019 роком, 
але вийшло друком в 2020 році і не входило у звіт за 2019 року:

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2019 – Т. 18:

Кримінологія.  Кримінально-виконавче  право /  редкол.:  В.І.  Шакун (голова),  В.І.
Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права
імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. –
2019.- 544 с. : іл. –  Автор 3-х термінів: Сайкс Грешам Макреді С. 402,  Сьомий
Конгрес ООН з попередження злочинності  C. 430, Тринадцятий Конгрес ООН з
попередження злочинності та кримінального правосуддя C. 472 (обсягом 0,25 д.а.)

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми.
Сучасний розвиток суспільства та кримінально-правової системи України потребує

активного впровадження інноваційних шляхів ви правлення осіб,  які вчинили злочини.
Така необхідність обумовлена низькою ефективністю кримінально-виконавчої системи та
існуючих видів  покарання.  Наявна система  правосуддя мало сприяє  відновленню прав
потерпілого, не створює умов для осмислення злочинцем наслідків вчиненого ним діяння
і, зрештою, не виконує основного завдання - відновлення справедливості. За таких умов
правопорушники,  навіть  відбувши  покарання,  не  усвідомлюють  своєї  вини,  не
розкаюються (або роблять це формально) і продовжують свою злочинну діяльність.  Це
стосується й осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недотор каності,
зокрема  розбещення  неповнолітніх.  Одним  із  шляхів  розв’язання  даної  проблеми  є
активне впровадження в Україні практики відновного правосуддя (restorative justice), яка
набула  широкого  розповсюдження  у  багатьох  країнах  світу.  Відновним  процесом,
відповідно  до  Основних  принципів  ООН  щодо  впровадження  програм  відновного
правосуддя у кримінальних справах,  є процес,  у якому потерпілий та злочинець  разом
беруть  активну  участь  у  вирішенні  правового  конфлікту  шляхом  залучення
посередника/медіатора. Метою програми відновного правосуддя є розв’язання проблеми з
урахуванням причини конфлікту, відшкодування винним шкоди потерпілому, спонукання
злочинця до усвідомлення причин своєї поведінки та взяття на себе відповідальності за їх
наслідки.

4.4. Наукова новизна отриманих результатів.
На сьогодні в Україні відсутня практика застосування відновного правосуддя у

кримінальних провадженнях, зокрема, у справах про розбещення неповнолітніх.
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6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведено узагальнення практики застосування законодавства у справах про

конфлікт  інтересів  в  діяльності  службових  осіб  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування. Було проаналізовано 100 адміністративних протоколів
за фактом вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (ст. 172-7 КУпАП).
Визначено  найбільш  типові  ситуації  виникнення  потенційного  та  реального
конфлікту  інтересів.  Отримані  результати  були  використані  в  навчально-
методичних матеріалах.

7.4. Інша консультаційна діяльність:
18 листопада  2020 р.  було проведено лекцію з  теми «Конфлікт  інтересів:

запобігання  та  врегулювання»  для  студентів  Харківського  національного
технічного  університету  сільського  господарства  ім.  Петра  Василенка  в  якості
запрошеного лектора.

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    8.1. Підготовка  і  проведення  наукових  диспутів,  круглих  столів,  наукових
конференцій:
 - Член організаційного комітету XX Міжнародної науково-практичної конференції
«Юридична  осінь  2020».  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого. Рада молодих вчених.

    8.2. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. Eurocrim  2020.  20th Annual  Conference  of  the  European  Society  of

Criminology 10-11 September 2020. Romania. Bucharest (online)
Доповідач

і тези

2. Діджиталізація  і  безпека:  міжнародна  науково-практична
конференція. м. Харків. Україна. 19 листопада 2020 р. (online)

Тези

3. XX Міжнародної науково-практичної конференції  «Юридична осінь
2020». Харків. Україна. 23 листопада 2020 р. (online)

Тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
1. Запобігання  корупції  у  приватному  секторі.  Науково-практичний

онлайн «круглий стіл», присвячений 25-річчю із дня створення НДІ
вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад.
Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.).

Тези

     8.3. Участь у зарубіжних конференціях:

 -  Eurocrim  2020.  20th Annual  Conference  of  the  European  Society  of  Criminology  10-11
September 2020. Romania. Bucharest (online).

9. Видавнича діяльність:
9.2. Опубліковано за звітний період підручник: 
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-  Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков та
ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2020. (розд. 17 (17.1, 17.2) - 0,9
д.а)

9.4. Список статей у наукових виданнях:
з них :
9.4.1.  за кордоном:

-  Smetanina,  N.,  Kulyk,  K.  Cost of crime in Ukraine:  an empirical analysis (Ціна
злочинності в Україні: емпіричне дослідження) // Journal of Criminological Research,
Policy and Practice (Журнал кримінологічних досліджень,  політики та практики).
2020. Volume  6.  Issue  2.   URL:
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html 

https  ://doi.org/10.1108/JCRPP-10-2019-0065   (1,06 д.а./0,5 д.а.)
Дата публікації: 28 лютого 2020 р. 
Було проіндексовано в Web of Science Core Collection 11.03.2020 р.
Було проіндексовано в Scopus 19.03.2020 р.

-  Ovcharenko,  Mykola  O.,  Tavolzhanskyi,  Oleksii  V.,  Radchenko,  Tetiana  M.,
Kulyk, Kateryna D., Smetanina, Nataliia V. Combating Illegal Drugs Trafficking Using
the Internet by Means of the Profiling Method. Journal of Advanced Research in Law and
Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1296-1304, june 2020. ISSN 2068-696X. Available at:
<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5326>.  Date  accessed:  29  july
2020. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v11.4(50).26 (1,04 д.а./0,3 д.а.)

9.4.2.  Перелік  публікацій  з  зазначенням  вихідних  даних,  у  наукометричних
базах даних Scopus та Web of Science:

№
п/
п

Прізвище,
ініціали

Назва статті Журнал, в якому вона опублікована Рік
видання, 

номер

Обсяг
(стор
інки)

1 2 3 4 5 6

Scopus

1. Smetanina, N., 

Kulyk, K. 

Cost of crime in Ukraine:
an empirical analysis
(Ціна  злочинності  в
Україні:  емпіричне
дослідження)

Journal of Criminological Research,  Policy
and Practice (Журнал  кримінологічних
досліджень, політики та практики). 2020.
Volume 6.  Issue 2.  United Kingdom.  URL:
https://www.emerald.com/insight/content/do
i/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html 
Було  проіндексовано  19.03.2020  р.
Scopus

Volume
6. Issue 2.
2020

13

2. Ovcharenko,
Mykola O.,

Tavolzhanskyi
, Oleksii V.,
Radchenko,
Tetiana M.,

Kulyk,
Kateryna D.,
Smetanina,
Nataliia V.

Combating Illegal Drugs
Trafficking Using the

Internet by Means of the
Profiling Method

(Протидія незаконному
обігу наркотичних

засобів через Інтернет
за допомогою методу

профілювання)

Journal  of Advanced Research in Law and
Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1296-1304,
june  2020.  ISSN  2068-696X. Румунія.
Available  at:
<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/arti
cle/view/5326>.  Date  accessed:  29  july
2020.  doi:
https://doi.org/10.14505//jarle.v11.4(50).26

Було  проіндексовано  20.09.2020  р.
Scopus

v. 11, n. 4 9

Web of Science

4

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).26
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5326
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5326
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).26
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5326
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1. Smetanina, N., 

Kulyk, K. 

Cost of crime in Ukraine:
an empirical analysis 
(Ціна злочинності в 
Україні: емпіричне 
дослідження)

Journal of Criminological Research,  Policy
and Practice (Журнал  кримінологічних
досліджень, політики та практики). 2020.
Volume 6.  Issue 2.  United Kingdom.  URL:
https://www.emerald.com/insight/content/do
i/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html 

Було проіндексовано в Web of Science 
Core Collection 11.03.2020 р.

Volume 
6. Issue 2.
2020

13

2. Ovcharenko,
Mykola O.,

Tavolzhanskyi
, Oleksii V.,
Radchenko,
Tetiana M.,

Kulyk,
Kateryna D.,
Smetanina,
Nataliia V.

Combating Illegal Drugs
Trafficking Using the

Internet by Means of the
Profiling Method

(Протидія незаконному
обігу наркотичних 
засобів через Інтернет 
за допомогою методу 
профілювання)

Journal  of Advanced Research in Law and
Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1296-1304,
june  2020.  ISSN  2068-696X. Румунія.
Available  at:
<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/arti
cle/view/5326>.  Date  accessed:  29  july
2020.  doi:
https://doi.org/10.14505//jarle.v11.4(50).26

Було проіндексовано в  Web of Science
Core Collection 20.09.2020 р.

v. 11, n. 4 9

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Кулик Катерина Дмитрівна 13 2

      14.1. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році.

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за
активну  роботу  в  Союзі  юристів  України  та  за  сумлінне  виконання  службових
обов’язків,  професіоналізм,  ініціативу  та  наполегливість  в  роботі  з  нагоди
святкування Дня юриста (08 жовтня 2020 р.).

Почесна грамота за  вагомий особистий внесок у розвиток освіти і  науки,
високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня
Університету за підписом ректора В.Я. Тація (17 листопада 2020 р.)

15. Співробітництво з закордонними організаціями:
- Член Європейського товариства кримінології (ESC).

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

К.Д. студентами самостійно (одиниць/друк.арк.) – 14/ 3,6 д.а.

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

Отримала рівень В2 (Upper Intermediate) володіння англійською мовою –
Сертифікат  APTIS General Forward thinking English testing.  British Council
Ukraine,  який  відповідає  Загальноєвропейським  рекомендаціям  з  мовної
освіти (CEFR) (29.02.2020 р.).

Пройшла  науково-педагогічне  стажування  «Інтернаціоналізація  вищої
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освіти. Організація освітнього процесу та інноваційні методи викладання в
закладах  вищої  освіти  в  Польщі»  в  обсязі  4  кредитів  ECTS (120  годин)  
(23  червня  –  15  липня  2020  р.,  м.  Варшава,  Польща),  маю  відповідні
сертифікати.

Проводила  протягом  2020  року  профорієнтаційну  роботу  серед
абітурієнтів Харківської області та м. Суми. 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 6   від «08» грудня 2020 р.)

К.ю.н., ас. К.Д. Кулик
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