
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2021 РІК

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

виконавчого права
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи:

«Кримінологічна характеристика гендерно зумовленого насильства», 1,5 д.а.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи:

«Кримінологічна характеристика гендерно зумовленого насильства», 12,09 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Монографія – 1/11,39 д.а
Тези – 4/0,7

Опубліковано 5/12,09 д.а.

Монографія:
−  Кулик К. Д. Запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні : монографія / К.

Д. Кулик. Харків : Юрайт, 2021. 196 с. (11,39 д.а.)

Тези:
− Кулик К. Д. Щодо проблеми насильства за ознакою статі в Україні / К. Д. Кулик //

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп.
наук.-практ.  конф.,  присвяч.  пам’яті  члена  Правління  Кримінологічної  асоціації
України,  професора Тетяни Андріївни Денисової  (м.  Харків,  16 квіт.  2021 р.)  /  МВС
України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС,
2021. С. 87-89 (0,2 д.а.).

− Kulyk  Kateryna  (2021).  Convicted  Child  Molesters  in  Ukraine:  Criminological
Characteristics and Typology. Eurocrim 2021. E-conference 21th Annual Conference of the
European Society of Criminology 08-10 September 2021 – Criminology in a time of pandemic
–  online  edition.  p.  83.  URL:  https://openwater-public.s3.amazonaws.com/sonar-uploads
%2F55ZA1FAVSGCwSyhs8Shx_Programme%20Eurocrim2021_final.pdf (0,1 д.а.).

− Кулик К. Д. Освіта в сфері запобігання корупції: стан та перспективи. Протидія
злочинності  і  корупції:  міжнародні  стандарти  та  досвід  України:  збірник  тез
міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 184-
189 (0,2 д.а.).

− Кулик  К.  Д.  Національне  агентство  з  питань  запобігання  корупції  як  суб’єкт
проведення антикорупційного моніторингу в Україні. Юридична осінь 2021 року: зб. тез
доповідей  та  наук.  повідомл.  учасників  міжнар.  наук.-практ.  конф.  молодих  учених
(Харків, 18 листоп. 2021 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені
Ярослава Мудрого, 2021. С. 129-131 (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. За даними Ради Європи

https://openwater-public.s3.amazonaws.com/sonar-uploads%2F55ZA1FAVSGCwSyhs8Shx_Programme%20Eurocrim2021_final.pdf
https://openwater-public.s3.amazonaws.com/sonar-uploads%2F55ZA1FAVSGCwSyhs8Shx_Programme%20Eurocrim2021_final.pdf


кожна п’ята дитина  в  Україні  страждає від  сексуального насильства  та  експлуатації.
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. 

4.4. Наукова новизна отриманих результатів:
 Автором проведено комплексний кримінологічний аналіз злочину, передбаченого ст.

156  Кримінального  кодексу  України  (розбещення  неповнолітніх),  та  запропоновано
заходи запобігання цьому виду злочинів.

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення

інших соціологічних досліджень.
Аналіз  статистичної  інформації  Офісу  Генерального  прокурора  та  Державної

судової  адміністрації  України  щодо  кількості  зареєстрованих  кримінальних
правопорушень  та  засуджених  осіб  за  вчинення  розбещення  неповнолітніх,
кримінальних  корупційних  правопорушень  та  гендерно-зумовленого  насильства  за
період 2020-2021 роки. Форма впровадження: монографія та тези наукових доповідей.

Узагальнення судових вироків архівних кримінальних проваджень за вчинення
розбещення неповнолітніх за 2019-2020 роки. Форма впровадження: монографія.

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами.
7.4. Консультаційна діяльність:

В  рамках  проведення  Радою  молодих  вчених  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого лекторіуму «Правопросвітництво» за підтримки
Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України та Ради молодих вчених
при  Харківській  обласній  державній  адміністрації,  було  прочитано  2  лекції  для
студентів різних вищих навчальних закладів:

− «Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання», 20.05.2021, 14.00;
− «Булінг: протидія та запобігання», 21.05.2021, 14.00.
Посилання на підтвердження: 

https://www.facebook.com/groups/178535566270740/permalink/901270273997262/ 

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

Член оргкомітетів і редколегій збірників тез:
− Всеукраїнська  науково-практична  конференція  для  студентів,  аспірантів  і

молодих вчених «Актуальні проблеми запобігання корупції» (14 квітня 2021 р.) м.
Харків. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

− Міжнародна  конференція  «Протидія  злочинності  і  корупції:  міжнародні
стандарти  та  досвід  України»  (22  вересня  2021  р.)  м.  Харків.  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

− Міжнародна  науково-практична  конференція  молодих  учених  та  студентів
«Юридична  осінь  2021»  (18  листопада  2021  р.)  м.  Харків.  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
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    8.2. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. 08-10  September  2021.  Eurocrim  2021.  E-conference  21th Annual

Conference of the European Society of Criminology.  Criminology in a time
of pandemic. Bucharest. Romanian.

Доповідач,
тези

2. 22 вересня 2021 р., Міжнародна конференція «Протидія злочинності і
корупції:  міжнародні  стандарти  та  досвід  України»,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

Тези

3. 18  листопада  2021  р.,  Міжнародна  науково-практична  конференція
молодих учених та студентів  «Юридична осінь 2021», Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

Тези

Всеукраїнські
4. 16 квітня 2021 р., Науково-практична конференція присвячена пам’яті

члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни
Андріївни  Денисової  «Злочинність  і  протидія  їй  в  умовах
сингулярності»,  Харківський  національний  університет  внутрішніх
справ, Кримінологічна асоціація України, м. Харків.  

Тези

     8.3. Участь у зарубіжних конференціях:

- Кулик  К.Д. 08-10  September  2021.  Eurocrim  2021.  E-conference  21th  Annual
Conference of the European Society of Criminology.  Criminology in a time of pandemic.
Bucharest. Romanian.

9. Видавнича діяльність:
9.1. Список опублікованих за звітний період монографій:

-  Запобігання  розбещенню неповнолітніх  в  Україні  :  монографія  /  К.  Д Кулик.
Харків  :  Юрайт,  2021.  196  с.  (11,39  д.а.).  Рекомендовано  до  друку  вченою  радою
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 10 від 16
квітня 2021 р.).

9.4.1. Список публікацій за кордоном:

Kulyk  Kateryna  (2021).  Convicted  Child  Molesters  in  Ukraine:  Criminological
Characteristics and Typology. Eurocrim 2021. E-conference 21th Annual Conference of the
European Society of Criminology 08-10 September 2021 – Criminology in a time of pandemic
–  online  edition.  p.  83.  URL:  https://openwater-public.s3.amazonaws.com/sonar-uploads
%2F55ZA1FAVSGCwSyhs8Shx_Programme%20Eurocrim2021_final.pdf (0,1 д.а.).

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

ПІБ Scopus Google Scholar
Кількість
цитувань

h-индекс Кількість
цитувань

Індекс Хірша
(h)

Кулик К.Д. 1 1 34 4
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14. Нагороди, відзнаки, отримані у звітному році:

Грамота  Харківського  національного  технічного  університету  сільського
господарства імені Петра Василенка за активну громадську позицію, професіоналізм та
високий  науковий  рівень  продемонстрований  під  час  проведення  лекторіуму
«Правопросвітництво» (травень 2021 р.).

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.
В  рамках  проведення  Радою  молодих  вчених  Національного  юридичного

університету  імені  Ярослава  Мудрого  лекторіуму  «Правопросвітництво»  за
підтримки Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України та Ради
молодих  вчених  при  Харківській  обласній  державній  адміністрації,  було
прочитано 2 лекції для студентів різних вищих навчальних закладів:

− «Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання», 20.05.2021, 14.00;
− «Булінг: протидія та запобігання», 21.05.2021, 14.00.
Посилання  на  підтвердження:

https://www.facebook.com/groups/178535566270740/permalink/901270273997262/ 

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Керівник наукового гуртка, працюючого при кафедрі:

Науковий гурток «Запобігання корупції». 
Керівники: к.ю.н. Новіков О. В. та к.ю.н. Кулик К. Д. 
Участь у ньому беруть 15 студентів.

18.2. Кількість наукових статей та  тез,  надрукованих під керівництвом  Кулик
К.Д. студентами самостійно (одиниць/друк.арк.)  - 17/3,4 д.а.

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності:

Пройшла  зарубіжне  науково-педагогічне стажування «Modern Teaching Methods
and Innovative Technologies in Higher Education:  European Experience and Global Trend»
організоване University of Finance Business and Entrepreneurship в обсязі 6 кредитів ECTS
(180  годин)  (25 лютого-25  травня  2021  р.,  м.  Софія,  Болгарія),  маю  відповідний
сертифікат № BG/VUZF/791-2021.

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою методичного семінару для
науково-педагогічних  працівників  «Психологічні  та  методологічні  аспекти
дистанційного  навчання».  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого. Міністерство освіти і науки України. Обсяг – 1 кредит ЄКТС/30 годин. Термін
навчання 07.06-18.06.2021 р. № 1345 від 24.06.2021 р.

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5  від «17» листопада 2021 р.)

к.ю.н., ас.  Кулик К.Д.
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