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кримінально-виконавчого права. 
3. «Поняття ціни злочинності у сучасній кримінології» (1,5 друк. арк.). 
4. «Поняття ціни злочинності у сучасній кримінології» (12,26 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
Опубліковано 12,26 друк.арк. 

Монографія 
- Сметаніна Н.В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній 

українській кримінології : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. проф. В. 
В. Голіни. – Х. : Право, 2016. – 192 с. (11,16 друк.арк.). 

 
Стаття: 
- Сметаніна Н. В. Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті» / 

Н. В. Сметаніна, О. М. Рябокінь // Часопис Київського університету права. – 
2016. – № 1. – С. 281 – 284. (0,4 /0,2 д.а.) 

 
 
Тези: 
- Сметаніна Н.В. «Антикорупційна експертиза нормативно-правових 

актів та їх проектів як інститут запобігання корупції: вітчизняний і 
міжнародний досвід», конференція «Кримінально-правові та кримінологічні 
засади протидії корупції» 15 квітня 2016 р., м. Харків, с. 146–149. (0,2 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. «Національний і міжнародний досвід визначення та 
розрахунку ціни кіберзлочинності», конференція «Міжнародні стандарти з 
кібербезпеки та їх застосування в Україні» 19 квітня 2016 р., м. Харків, с. 59 
– 61. (0,2 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. «Вища юридична освіта в Україні і європейські 
інтеграційні процеси: окремі питання реформування», науково-педагогічне 
стажування «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та 
його впровадження в процес підготовки юристів» 10 – 13 серпня 2016 р., м. 
Братислава, Словацька Республіка, с. 205 – 208. (0,3 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. Доцільність визначення та розрахунку ціни 
злочинності як перспектива розвитку кримінологічної науки // Сучасна 
кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. 
конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого 
права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків: 
Право, 2016. – 236 с. - С. 201-203 (0,2 д.а.) 
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4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми:  

Комплексного кримінологічного дослідження такого явища, як 
злочинність, його понятійного визначення, аналізу інформаційної моделі 
злочинності, визначення ціни злочинності та її структури як елемента 
інформаційної моделі злочинності у сучасному українському суспільстві в 
Україні дотепер не проводилося. Відсутність такого комплексного 
дослідження на тлі значної криміналізації основних сфер суспільного життя і 
значних змін суспільних відносин зумовила вибір теми дослідження і 
свідчить про її актуальність, теоретичну і практичну значущість. Результати 
виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми 
використовуються під час викладання навчальної дисципліни 
«Кримінологія» у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого. 

4.4. Наукова новизна отриманих результатів. 
Уперше: 
обґрунтовано необхідність осмислення державою і суспільством ціни 

злочинності як показника руйнівності соціальних цінностей, адекватної 
кримінологічної оцінки її негативних наслідків, впровадження в практику 
відповідних методів обчислення кількісно-якісних вимірів ціни окремих 
видів злочинних проявів; 

Удосконалено: 
 концептуальні положення про кримінологічну інформаційну модель 
злочинності, конструкція якої повинна формуватися за допомогою 
кримінолого-значущих статистичних показників, що надає можливість 
визначення дійсного стану злочинності в державі; 
 питання кримінологічної класифікації злочинних проявів; 
 змістовне навантаження поняття «кримінологічна характеристика 
злочинності», розширено уявлення про такі її показники, як: стан, рівень, 
коефіцієнти, структура, динаміка, характер, географія, тренд; 
         Набули подальшого розвитку: 
 визначення і положення щодо кола обов’язкових узагальнюючих 
елементів кримінологічної структури злочинності у напрямку їх деталізації і 
диференціації. 

 
6. Зв’язок з практикою: 

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

Протягом звітного періоду проводилось: 
– Вивчення та аналіз інформації Управління організації ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Генеральної 
прокуратури України щодо встановлених та відшкодованих збитків у 
закінчених кримінальних справах (провадженнях) правоохоронними 
органами упродовж 2010-2016 років; 
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– Узагальнення статистичної інформації Державної судової адміністрації 

України про суми матеріальних і моральних збитків завданих злочинами, 
установлених судами України за 2010 – 2015 роки (за статтями 109-447 
Кримінального кодексу України; 

–Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів Департаменту 
Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України щодо 
суми витрачених грошових коштів громадянами України та юридичними 
особами на придбання та установку засобів охоронної сигналізації у період 
2010–2015 років; 

– Контент-аналіз засобів масової інформації за 2010 – 2016 роки 
(узагальнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від вчинених 
кримінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі). 
 
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 організаційного комітету Міжнародної наукової конференції 
«СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченої 50-ти річчю з дня заснування кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права 09.12.2016р. 
     

8.2. Участь у конференціях, семінарах: 
 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач або 

тези 
Міжнародні  

1. 
 
 
 

15 квітня 2016 р., Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії 
корупції, Міністерство внутрішніх справ України, Харківський 
національний університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація 
України, м. Харків, Україна 

Виступ на пленар-
ному засіданні. 
Опубліковано тези 

2. 10-13 серпня 2016 р, Пан’європейський університет, м. Братислава, 
Словацька Республіка. 

Тези 

3. 9 грудня 2016 року Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: 
ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-річчю каф. 
кримінології та кримінально-виконавчого права 

Тези 

Всеукраїнські  
4. 19 квітня 2016 р., Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна 

Тези 

5. 4 листоп. 2016 р. Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, «Злочинність як 
суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» 

 

 
     8.3. Участь у зарубіжних конференціях: 
 - 10-13 серпня 2016 р., м. Братислава, Словацька Республіка, 
Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його 
впровадження в процес підготовки юристів. 
 
9. Видавнича діяльність: 
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9.1. Список опублікованих за звітний період монографій: 
Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній 

українській кримінології : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. проф. В. 
В. Голіни. – Х. : Право, 2016. – 192 с. (11,16 друк.арк.).  

Монографію рекомендовано до друку вченою радою Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 12 від 29 
червня 2016 р.). 

 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 
з них : 
9.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних  - 1/0,4 друк.арк. 

Сметаніна Н. В. Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті» / 
Н. В. Сметаніна, О. М. Рябокінь // Часопис Київського університету права. – 
2016. – № 1. – С. 281 – 284. – 0,4 друк.арк. Особистий обсяг – 0,2 друк.арк. 

9.4.5.  з міжнародними індексами цитування (одиниць/друк. арк.). Вказати 
публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші. (1/0,4 друк.арк) 

 
№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою 

оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 

даних (якщо 
входить) 

1. Сметаніна Н. 
В., Рябокінь О. 
М. 

Віктимна поведінка 
жертв «злочинів 
ненависті» 

Україна, Часопис 
Київського 
університету права, 
2016. – № 1. – С. 
281 – 284. 

Журнал внесено до 
наукометричної 
бази даних «Index 
Copernicus 
International» 
(Польща) та 
HeinOnline (США). 
Журнал є фаховим 
виданням. 

 
9.5. Вказати загальну кількість друкованої наукової продукції 
(одиниць/друк. арк.)  
 

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 
 

1/11,16  
 

1/0,2  
 

4/0,9  
 

    12,26  
 

 
      14.1. У звітному році до Дня юриста отримала подяку Харківської 
обласної організації Союзу юристів України за високий професіоналізм та 
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компетентність, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, 
зміцнення законності і правопорядку. 

15. Маю досвід співробітництва та надання інформаційної підтримки 
 неурядовій організації Voluntary Service Association  (India, New Delhi).  
Voluntary Service Association надає підтримку жінкам та дітям, що стали 
жертвами домашнього насильства.  Поділилася досвідом власних наукових 
досліджень щодо запобігання цим явищам в Україні. 

16.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 
законодавства та практики його застосування по телебаченню і 
радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації: 
 Сметаніною Н.В. була опублікована інформація про актуальність 
вступу до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
особливості юридичної професії у газеті «Приазовская новь» 
(розповсюджується у 30 населених пунктах Приазовського району) (№ 25 від 
02.04.2016 року) та у газеті «Главная газета Мелитополя» (суспільно-
політичний щотижневик, тираж 10 000 екз., розповсюджується у м. 
Мелітополь, Мелітопольському районі) (№ 15 (437) 13-19 квітня 2016 року). 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. Керівник наукового гуртка з кримінології. Членами гуртка є 20 
студентів. 

17.2. Під моїм керівництвом у звітному періоді було надруковано 10 
тез наукових повідомлень студентів (10/2,0 друк.арк.). 

17.3. У співавторстві зі студенткою О.М. Рябокінь опубліковано 
наукову статтю у фаховому виданні (1/0,4друк.арк.) 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5 від «21»  листопада 2016 р.) 
 

к.ю.н., ас. Сметаніна Н.В. 
 


