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1. Сметаніна Наталія Володимирівна.
2. Кандидат  юридичних  наук,  асистент  кафедри  кримінології  та

кримінально-виконавчого права.
3. «Методика оцінки ціни злочинності від вчинення окремих злочинів» (1,5

д.а.).
4. «Методика оцінки ціни злочинності від вчинення окремих злочинів» 
             Опубліковано 1,9 друк.арк..

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Сметаніна Н.В., к.ю.н., асистент
«Методика оцінки ціни злочинності від вчинення окремих злочинів», 1,5
д.а.

Опубліковано 1,9 друк.арк.

Підручник:

 Сметаніна Н. В. Стандарти професійної етики (розділ 4) //  Запобігання
корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за
ред.  Б.  М.  Головкіна.  –  Харків  :  Право,  2019.  –  296 с.  –  С.  120-132 (18,5
друк.арк. / 0,7 друк.арк.).

Сметаніна Н. В. Завдання, повноваження та основні напрями діяльності
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (підрозділ 6.3.) //  Запобігання
корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за
ред.  Б.  М.  Головкіна.  –  Харків  :  Право,  2019.  –  296 с.  –  С.  164-167 (18,5
друк.арк. / 0,2 друк.арк.).

Сметаніна Н. В. Наслідки корупції для держави, суспільства і громадян
(підрозділ 13.1.) //  Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю.
Шостко, О. В. Новіков та ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019.
– 296 с. – С. 267-269 (18,5 друк.арк.  /  0,2 друк.арк./  особистий внесок 0,1
друк.арк.).

Статті:
-  Smetanina N.  V. Crime displayings in modern Ukraine:  issues of criminology
classification / N. V. Smetanina // Recht der Osteuropaischen Staaten, 2019. - № 2.
- P. 210-216. – 0,5 д.а.

Recht der Osteuropaischen Staaten (ReOS) –  науковий журнал з юридичних наук,
заснований Ґьоттінґенським університетом імені Георга Августа (Німеччина).  Наукова
стаття,  опублікована у «ReOS»,  вважається публікацією у професійному (фаховому)



виданні зарубіжної держави відповідно до п.  2.1  Наказу Міністерства освіти і науки
України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 року.

Тези:
-  Сметаніна  Н.  В.  Результати  дослідження  громадської  думки  щодо

проблем  безпеки  і  злочинності  в  містах  України  у  2017-2018  роках  //
Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування :
матеріали  панельної  дискусії  ІІІ  Харків.  міжнар.  юридичного  форуму  (м.
Харків, 26 вересня 2019 р.). – Харків: Право, 2019. – 172 с. – С. 106-110 (0,2
д.а.) 

- Сметаніна  Н.  В. Міжнародний  досвід  запобігання  домашньому
насильству  //  Новели  законодавства  про  запобігання  та  протидію
домашньому насильству: матеріали міжнародного круглого столу (м. Київ, 27
вересня 2019 р.). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. –
184 с. - С. 158-161 (0,2 д.а.)

4.2.  Вказати  діяльність  на  госпдоговірних  засадах  із  зазначенням  суми
договору. Викладання Сертифікатної програми «Юрист у сфері запобігання
та протидії корупції» (травень, 2019 року) (1200 грн).

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»,  «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
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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.

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 2018-2019 років;

– Узагальнення статистичної інформації Державної судової адміністрації
України  про  суми  матеріальних і  моральних збитків  завданих  злочинами,
установлених  судами  України  за  2018  –  2019  роки  (за  статтями  109-447
Кримінального кодексу України;

–  Вивчення  громадської  думки про  шкоду від  злочинів  для  населення
України у 2018 р;

– Контент-аналіз засобів масової інформації за 2019 рік (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.

6.4. Прочитані  лекції  практичним  працівникам.  Прочитано  лекцію
слухачам  курсів  підвищення  кваліфікації  керівного  складу  слідчих
підрозділів  СБ  України  «Сучасні  стратегії  запобігання  злочинам
терористичної спрямованості в Україні» (21 жовтня 2019 року), 2 години.

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): 
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Прочитано лекцію слухачам курсів підвищення кваліфікації керівного
складу  слідчих  підрозділів  СБ  України  «Сучасні  стратегії  запобігання
злочинам терористичної спрямованості в Україні» (21 жовтня 2019 року) –
2 години. Викладання курсів підвищення кваліфікації з питань запобігання
та протидії  корупції  працівникам НАЕК «Енергоатом» (23 вересня – 03
жовтня 2019 року) – 12 годин.

7.2. Проведення  узагальнень  (аналізи)  судово-слідчої  практики,  роботи
місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за
якими  підготовлено  відповідні  подання  (вказати  назву  організації,  де
проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно
перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки,
вказати на їх практичне значення, коротко):

 Відбулось  вивчення  громадської  думки  про  шкоду  від  злочинів  для
населення  України  у  2018 р.  Результати  зазначеного  дослідження
використовувались  у  наукових  статтях  і  тезах  доповідей  на  наукових  і
науково-практичних конференціях.

8. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1.

2.

26  вересня  2019  р.,  «Кримінальні  загрози  в  секторі
безпеки:  практики  ефективного  реагування».  Панельна
дискусія  ІІІ  Харків.  міжнар.  юридичного  форуму,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, м. Харків, Україна.

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

Тези

Тези

9. Видавнича діяльність:
9.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з грифом

МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк./ якщо у спіавт., зазначити свої
розділи і їх обсяг).

Сметаніна  Н.  В.  Стандарти  професійної  етики  (розділ  4)  //  Запобігання
корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за
ред.  Б.  М.  Головкіна.  –  Харків  :  Право,  2019.  –  296 с.  –  С.  120-132 (18,5
друк.арк. / 0,7 друк.арк.).
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Сметаніна Н. В. Завдання, повноваження та основні напрями діяльності
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (підрозділ 6.3.) //  Запобігання
корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за
ред.  Б.  М.  Головкіна.  –  Харків  :  Право,  2019.  –  296 с.  –  С.  164-167 (18,5
друк.арк. / 0,2 друк.арк.).

Сметаніна Н. В. Наслідки корупції для держави, суспільства і громадян
(підрозділ 13.1.) //  Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю.
Шостко, О. В. Новіков та ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019.
– 296 с. – С. 267-269 (18,5 друк.арк.  /  0,2 друк.арк./  особистий внесок 0,1
друк.арк.).

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

Smetanina N.  V. Crime displayings in modern Ukraine:  issues of
criminology classification / N. V. Smetanina // Recht der Osteuropaischen Staaten,
2019. - № 2. - P. 210-216. – 0,5 д.а.

Таблиця. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

№
з/п

Автори Назва роботи Назва  видання,  де
опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-
остання сторінки роботи

Статті
1 Smetanina 

N. V.
Crime displayings in 
modern Ukraine: issues of 
criminology classification 
(Прояви злочинності в 
сучасній Україні: питання
кримінологічної 
класифікації)

Recht  der
Osteuropaischen Staaten

№ 2 /2019.
URL :  
http://www.reos.uni-goettingen.de/

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

ПІБ Індекс Хірша (h)
Сметаніна Наталія Володимирівна 6

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  1/0,5 2/0,4 3/1    1,9 
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18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.2. Під  керівництвом  Сметаніної  Н.В.  у  звітному  році  було

надруковано 2 тез наукових повідомлень студентів (2/0,4 д. а.).

18.3. Було опубліковано три наукові статті надрукованих студентами у
співавторстві з викладачами (3/1,6 друк.арк. ): 

- Антикорупційна  експертиза  як  напрям  запобігання  корупції/  Н.  В.
Сметаніна, О. В. Маалулі // Часопис Київського університету права. 2019. №
1. С. 237 –241. (0,6 /0,3 д.а.).

- Сучасна стратегія запобігання тероризму в Україні / Н. В. Сметаніна,  
О.  В.  Чаплінська // Право і суспільство. 2019. № 2/2. С. 193 – 199. (0,5 /0,2
д.а.).

- Механізм  негативного  впливу  ЗМІ  на  свідомість  і  правомірність
поведінки  неповнолітніх  /  Н.  В.  Сметаніна,  К.  С.  Перцель  //  Право  і
суспільство. 2019. № 2/2. С. 188 – 193. (0,5 /0,2 д.а.).

18.4. Студентські  роботи  подані  на  Всеукраїнські  конкурси  чи
олімпіади. Отримано нагороди:

 Карина Перцель (1 курс магістратури факультету адвокатури) посіла 
І  місце  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт зі
спеціальності  «Кримінальне право та кримінологія;  кримінально-виконавче
право»  з  темою  наукового  дослідження  «Зарубіжний  досвід  запобігання
негативному  впливу  засобів  масової  інформації  на  злочинність
неповнолітніх» (науковий керівник – к.ю.н., асистент кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права  Н.В.Сметаніна) (19 квітня, 2019 року).

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

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) (№ 6 (584) 6-12 лютого 2019 року).

Додаток №1

№ з/
п

Назва виду роботи Години

2

Публікація  наукової  статті  у  виданні,  що  видається  за  межами
України
Smetanina N.  V. Crime displayings in modern Ukraine:  issues of
criminology classification /  N.  V.  Smetanina //  Recht der Osteuropaischen
Staaten, 2019. - № 2. - P. 210-216. – 0,5 д.а.

120
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7

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого
до видання кафедрою університету

Сметаніна Н. В. Стандарти професійної етики (розділ 4) // Запобігання
корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та
ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 296 с. – С. 120-132
(18,5 друк.арк. / 0,7 друк.арк.).

Сметаніна  Н.  В.  Завдання,  повноваження  та  основні  напрями
діяльності  Спеціалізованої  антикорупційної  прокуратури  (підрозділ
6.3.) // Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко,
О. В. Новіков та ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. –
296 с. – С. 164-167 (18,5 друк.арк. / 0,2 друк.арк.).

Сметаніна  Н.  В.  Наслідки  корупції  для  держави,  суспільства  і
громадян (підрозділ  13.1.)  //  Запобігання  корупції:  підручник  /  Б.  М.
Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за ред. Б. М. Головкіна. –
Харків  :  Право,  2019.  –  296  с.  –  С.  267-269  (18,5  друк.арк.  /  0,2
друк.арк./ особистий внесок 0,1 друк.арк.).

50

14

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі,
форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив в Україні
Сметаніна  Н.  В.  Визначення  ціни  домашнього  насильства:
національний і  міжнародний досвід //  Юридична осінь 2019 року (м.
Харків, 29 листопада 2019 р.). – Харків: Право, 2019. (0,3 д.а.)

40

15

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі,
форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні
Сметаніна  Н.  В.  Результати  дослідження  громадської  думки  щодо
проблем безпеки і злочинності в містах України у 2017-2018 роках //
Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики  ефективного
реагування  :  матеріали  панельної  дискусії  ІІІ  Харків.  міжнар.
юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2019 р.). – Харків: Право,
2019. – 172 с. – С. 106-110 (0,2 д.а.) 

20

Сметаніна  Н.  В. Міжнародний  досвід  запобігання  домашньому
насильству  //  Новели  законодавства  про  запобігання  та  протидію
домашньому насильству:  матеріали  міжнародного  круглого  столу  (м.
Київ,  27 вересня 2019 р.).  – Київ:  Національна академія  прокуратури
України, 2019. – 184 с. - С. 158-161 (0,2 д.а.)

20

17 1.  Керівництво  студентською  науковою  роботою  для
всеукраїнського конкурсу:
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт:
Перцель К.С., студентка  1 курсу магістратури факультету адвокатури
«Зарубіжний  досвід  запобігання  негативному  впливу  засобів  масової
інформації на злочинність неповнолітніх»

40

2. Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукової
статті, 
1. Маалулі О.В. – студентка 1 курсу 2 групи магістратури факультету
правосуддя,  «Антикорупційна  експертиза  як  напрям  запобігання
корупції»

30

2.  Чаплінська  О.  В.  –  студентка  1  курсу  5  групи  магістратури
факультету  адвокатури,  «Сучасна  стратегія  запобігання  тероризму  в
Україні»

30
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3. Дойонко О. В. – студентка 1 курсу 7 групи магістратури факультету 30

17

 адвокатури,  «Досвід застосування  пробації  у  країнах  Європейського
Союзу»
4. Перцель К. С. – студентка 1 курсу 8 групи магістратури факультету
адвокатури,  «Механізм  негативного  впливу  ЗМІ  на  свідомість  і
правомірність поведінки неповнолітніх»

30

3.  Керівництво  науковою  роботою  студентів  з  підготовки тез
доповідей на конференцію:
1.  Гусарова К.  В.  –  студентка  2 курсу 3 групи магістратури Слідчо-
криміналістичного  інституту,  «Ефективність  проведення  громадської
антикорупційної експертизи нормативно-правових актів»

20

2.  Савінова Т.  М. – студентка 2 курсу 5 групи магістратури Слідчо-
криміналістичного інституту, «Проблемні питання визначення поняття
«загальновизнані  уявлення  про  гостинність»  в  антикорупційному
законодавстві України»

20

3. Новікова К. Ю. – студентка 2 курсу 5 групи магістратури Слідчо-
криміналістичного  інституту,  «Правове  регулювання  запобігання
політичної корупції в законодавстві України»

20

4. Кулікова О. Ю. – студентка 2 курсу 5 групи магістратури Слідчо-
криміналістичного  інституту,  «Проблемні  аспекти  щодо  запобігання
одержання подарунку в антикорупційному законодавстві України»

20

5. Гумбракович В. В. – студентка 1 курсу 7 групи магістратури Слідчо-
криміналістичного  інституту,  «Роль  громадських  організацій  у
запобіганні та протидії корупції: практичні аспекти механізмів роботи»

20

19

Узагальнення судової, слідчої та іншої юридичної практики.
Узагальнення статистичної інформації Державної судової адміністрації
України  про  суми  матеріальних  і  моральних  збитків  завданих
злочинами,  установлених  судами  України  за  2018  –  2019  роки  (за
статтями 109-447 Кримінального кодексу України

100

Всього: 610

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 6  від «09» грудня 2019 р.)

к.ю.н., ас. Сметаніна Н.В.
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