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2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права. 
3. «Методологія оцінки ціни злочинності» (1,5 друк. арк.). 

4. «Методологія оцінки ціни злочинності»  
             Опубліковано 1,8 друк.арк. за темою НДР, а всього за рік 
опубліковано – 4,1 д.а. 

 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

 
Навчальний посібник: 

 1. Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та 
суспільства / Н. В. Сметаніна // 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. – С. 158-159 (16,74 
друк.арк. / 0,2 друк.арк.). 

 
Статті: 

 
1. Сметаніна Н. В. Ціна злочинності для суспільства: результати вивчення 

громадської думки у 2017 році / Н. В. Сметаніна // Право і суспільство. – 2018. – № 
5/2. – С. 200–206. – 0,7 друк.арк. 

2. Сметаніна Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми в умовах гібридної війни / Н. В. Сметаніна, Є. С. Манагарова // 
Часопис Київського університету права. – 2018. – № 1. – С. 209–212. (0,6 заг.обсяг / 
0,4 особистий обсяг). 

3. Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції /  
Н. В. Сметаніна, І. О. Коновалова // Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 236–
241. (0,5 заг.обсяг / 0,3 особистий обсяг). 

 
Тези: 
 

1. Сметаніна Н. В. Підсумки вивчення громадської думки про шкоду від 
злочинів для населення України у 2017 році / Н. В. Сметаніна // Юридична осінь 
2018 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих 
вчених та студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. (0,2 друк.арк). 
 

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми. Комплексного кримінологічного дослідження такого явища, як 
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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», «Правові засади запобігання корупції» 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 2016-2017 років; 

– Узагальнення статистичної інформації Державної судової адміністрації 
України про суми матеріальних і моральних збитків завданих злочинами, 
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установлених судами України за 2016 – 2017 роки (за статтями 109-447 
Кримінального кодексу України; 

– Вивчення громадської думки про шкоду від злочинів для населення 
України у 2017 рр; 

– Контент-аналіз засобів масової інформації за 2016 – 2017 роки 
(узагальнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від вчинених 
кримінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі). 

Результати зазначених узагальнень і досліджень використовувались у 
наукових статтях і тезах доповідей на наукових і науково-практичних 
конференціях. 

 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами.  

7.1  Лекції, семінари для практичних працівників: 
 

 Проведено навчальні заняття з підвищення кваліфікації працівників 
державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в трьох групах (листопад-
грудень 2018 р.): 

 Лекція (6 год) - тема «Антикорупційна експертиза нормативних 
документів підприємства». 
 Практичне заняття (6 год) – тема «Висновок антикорупційної 
експертизи: поняття, структура, зміст, значення». 

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

8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, 
круглих столів, наукових конференцій: 

 
Участь в організації 11 жовтня 2018 року 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. 

 
Член організаційного комітету ХVІІІ Всеукраїнської наукової 

конференції з кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності» для 
студентів, аспірантів, ад'юнктів та молодих вчених (28 листопада 2018 року, 
м. Харків). 
    

 8.2. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 
конференції, дату та місце проведення, спочатку виділити міжнародні). 

 
№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 27 вересня 2018 р. Другий Харківський міжнародний юридичний 

форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
тези 
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світі», Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

Всеукраїнські  
1. 14 листопада 2018 р., Науково-практична конференція «Юридична 

осінь 2018», Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків, Україна 
 

тези 

 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
1. 20 вересня 2018 р. Зустріч зі студентами-правниками «Топ-

корупція під прицілом», м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна 
 

 

2. 28 листопада  2018 р. ХVІІІ-та наукова студентська конференція з 
кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності» 

 

 
 9. Видавнича діяльність: 
 

9.3. Опубліковано за звітний період 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. (13,0/2,0 д.а) 

 
9.4. Статті у наукових виданнях: 
 

Сметаніна Н. В. Ціна злочинності для суспільства: результати вивчення 
громадської думки у 2017 році / Н. В. Сметаніна // Право і суспільство. – 
2018. – № 5/2. – С. 200–206. – 0,7 друк.арк. 

 
Сметаніна Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з 

торгівлею людьми в умовах гібридної війни / Н. В. Сметаніна, Є. С. 
Манагарова // Часопис Київського університету права. – 2018. – № 1. – С. 
209–212. (0,6 заг.обсяг / 0,4 особистий обсяг). 

 
Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції /  

Н. В. Сметаніна, І. О. Коновалова // Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 
236–241. (0,5 заг.обсяг / 0,3 особистий обсяг). 
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9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних: 

 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Назва статті мовою 
оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-метрична 
база даних  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

Сметаніна 
Н.В. 
 
 
 
 
 
 
Сметаніна 
Н.В. 

Ціна злочинності для 
суспільства: 
результати вивчення 
громадської думки у 
2017 році 
 
Міжнародний досвід 
захисту викривачів 
корупції 

Право і суспільство. 
– 2018. – № 5/2. – С. 
200–206. – 0,7 
друк.арк. 
 
 
 
 
Право і суспільство. 
– 2018. – № 3. – С. 
236–241. (0,5 
заг.обсяг / 0,3 
особистий обсяг). 

Журнал «Право і 
суспільство» включено 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus 
International (Республіка 
Польща). 
Має повнотекстову 
мережеву версію в 
Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки 
України імені 
В. І. Вернадського 
Національної академії 
наук України. 
Індексується в Google 
Scholar. 
Журнал є фаховим 
виданням 

3. Сметаніна 
Н.В. 

Кримінологічна 
характеристика 
злочинів, пов’язаних 
з торгівлею людьми 
в умовах гібридної 
війни 

Часопис Київського 
університету права. 
– 2018. – № 1. – С. 
209–212. (0,6 
заг.обсяг / 0,4 
особистий обсяг). 
 

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

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

даних: 
ПІБ Індекс Хірша (h) 

 
Сметаніна Наталія Володимирівна 

 
5 

 
9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції (одиниць/друк. арк.)  
 

Всього 
друк. 

продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 
наук. 

журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підруч-
ники та 

навчальні 
посібнии 
з грифом 

МОН  

Підруч-
ники та 

навчальні 
посібни-

ки без 
грифа 
МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літерату-
ри 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 
 
 

 3/1,4  2/0,2   1/2,5    4,1  
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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 «Главная газета Мелитополя» 
(суспільно-політичний щотижневик, тираж 10 000 екз., розповсюджується у 
м. Мелітополь, Мелітопольському районі) (№ 4 (530) 24-30 січня 2018 року). 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. Керівник наукового гуртка з кримінології.  
Членами гуртка є 14 студентів. 

17.2. Під керівництвом Сметаніної Н.В. у звітному році було надруковано 
10 тез наукових повідомлень студентів (10/1,8 д. а.). 

17.3. Було опубліковано дві наукові статті надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами (2/1,1 друк.арк. ):  

- Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з торгівлею 
людьми в умовах гібридної війни / Н. В. Сметаніна, Є. С. Манагарова // 
Часопис Київського університету права. 2018. № 1.  С. 209–212. (0,6 /0,4 д.а.). 

- Міжнародний досвід захисту викривачів корупції / Н. В. Сметаніна,  
І. О. Коновалова // Право і суспільство. 2018. № 3.  С. 236–241. (0,5 /0,3 д.а.). 

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності: 
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. (16,75/2,3 д.а) 

 
Тези: 

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу 
як засіб запобігання корупції у приватній сфері / Н. В. Сметаніна // Ефективна 
система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ 
панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 27 верес. 
2018 р. / [редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін та ін.] ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. – С. 108-113 (0,3 друк.арк). 
 

 У період з 23 – 26 січня 2018 року асистент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Університету Н.В. Сметаніна провела 
зустрічі з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів освіти 
Запорізької області. Були організовані зустрічі з учнями 10 і 11 класів 
Опорного навчального закладу Приазовської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів «Азимут» Приазовської районної ради Запорізької області, 
Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, 
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Мелітопольського навчально-виховного комплексу № 16, Мелітопольської 
гімназії № 19, Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25, 
Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14. У цих 
навчальних установах Н. В. Сметаніна розповіла про Університет, його 
інститути та факультети, матеріальну базу, висвітлила особливості вступної 
компанії на 2018 рік. Окрему увагу було приділено значенню юридичної 
професії і розвитку юридичної науки у сучасному суспільстві. 

Під час проведення профорієнтаційної роботи 26 січня 2018 року за 
участі Сметаніної Н.В. було укладено Меморандум про співробітництво між 
Управлінням освіти  Мелітопольської міської ради Запорізької області, 
Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та 
Громадською організацією «Асоціація випускників Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого». 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

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

к.ю.н., ас. Сметаніна Н.В. 
 


