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Колективна зарубіжна монографія:
Smetanina N.V.  CRIME  COGNITION  LIMITS  IN  MODERN  UKRAINIAN

CRIMINOLOGY SCIENCE // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine
and experience of the European Union : Collective monograph. Baltija Publishing, 2020.
P. 905-924. (1,3 д.а.).

URL:http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/35/575/1183-1

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. 

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).26
https://doi.org/10.1108/JCRPP-10-2019-0065
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5903730234163366752&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5903730234163366752&btnI=1&hl=ru


Було проіндексовано в Scopus 09.2020 р.

Тези:
-  Сметаніна Н.  В.  Уповноважена особа з  питань запобігання та  виявлення

корупції  у  системі  запобігання  корупції.  Запобігання  корупції  у  приватному
секторі :  матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу»,  присвяч.  25-річчю із
дня  створення  НДІ  вивчення  проблем  злочинності  та  95-річчю із  дня  народж.
акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків, 2020. С. 124–127.
(0,2 д.а.)

-  Сметаніна  Н.  В. Проблемні  питання  розвитку  антикорупційного
законодавста  у  приватному  секторі.  Забезпечення  правопорядку  в  умовах
коронакризи :  матеріали панельної дискусії  IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м.
Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Б.
М. Головкін. Харків : Право, 2020. С. 199–202. (0,2 д.а.)

-  Сметаніна  Н.  В.  Запобігання  терористичним  злочинам  в  Україні.
Діджиталізація і безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19
листоп. 2020 р. / за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкін. Харків: Право, 2020. С.
331-335. (0,2 д.а.)

Підручник:
Кримінологія : підручник [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.] ; за

заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 384 с.–  Сметаніна Н. В.  автор:
Розвиток кримінології в Україні та в зарубіжних країнах (підрозділ 1.2.); Наслідки
злочинності (підрозділ 2.3.); Запобігання терористичним злочинам (розділ 8) (24,0/
0,9 друк.арк.).

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – 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 4-х термінів: «Архів кримінології та судової медицини»
С.  30,  Восьмий  Конгрес  ООН  з  попередження  злочинності  і  поводження  з
правопорушниками  С.  66,  Другий Конгрес  ООН з  попередження злочинності  і
поводження  з  правопорушниками   С.  121,   Шостий  Восьмий  Конгрес  ООН  з
попередження злочинності і поводження з правопорушниками  С. 511 (обсягом 0,2
д.а.), не входила у звіт за 2019 рік.

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
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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 2019-
2020 років;

–  Узагальнення  статистичної  інформації  Державної  судової  адміністрації
України  про  суми  матеріальних  і  моральних  збитків  завданих  злочинами,
установлених  судами  України  за  2019  –  2020  роки  (за  статтями  109-447
Кримінального кодексу України;

– Контент-аналіз засобів масової інформації за 2020 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.

7.4. Інша консультаційна діяльність:
12  листопада  2020  року  відбувся  виступ  у  якості  спікера-експерта

круглого столу «Боротьба з корупцією на конституційних терезах: Банкова
проти Жилянської» (Харків-Київ).
    

8. Участь у конференціях, семінарах:
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№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1.

2.

23-24  верес.  2020  р.  «Забезпечення  правопорядку  в  умовах
коронакризи» панельна дискусія IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м.
Харків,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, Україна

тези

19 листоп.  2020 р.  «Діджиталізація  і  безпека» міжнар.  наук.-практ.
конф.,  м.  Харків,  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого, Україна

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
1. 1  лип.  2020  р. «Запобігання  корупції  у  приватному  секторі  наук.-

практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення
НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народж. акад.
Володимира Сташиса, м. Харків, Україна

тези

     9. Видавнича діяльність:
9.1. Колективна зарубіжна монографія:
Smetanina N.V.  CRIME  COGNITION  LIMITS  IN  MODERN  UKRAINIAN

CRIMINOLOGY SCIENCE // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine
and experience of the European Union : Collective monograph. Baltija Publishing, 2020.
P. 905-924. (1,3 д.а.).
  URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/35/575/1183-1

9.2. Опубліковано за звітний період підручник: 

Кримінологія : підручник [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.] ; за
заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 384 с.–  Сметаніна Н. В.  автор:
Розвиток кримінології в Україні та в зарубіжних країнах (підрозділ 1.2.); Наслідки
злочинності (підрозділ 2.3.); Запобігання терористичним злочинам (розділ 8) (24,0/
0,9 друк.арк.).

9.4. Список статей у наукових виданнях:
з них :

9.4.1.   за кордоном:

Smetanina N.  V.,  Kulyk K.  D.  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.
Ранний  доступ:  FEB  2020.  URL:
https  ://  www  .  emerald  .  com  /  insight  /  content  /  doi  /10.1108/  JCRPP  -10-2019-0065/  full  /  html   http
s  ://  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
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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.

9.4.2.  Публікації з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus та Web of Science.

№
п/п

Прізвище,
ініціали

Назва статті Журналу, в якому вона опублікована Рік
видання, 
Номер

Обсяг
(сто-
рінки)

1 2 3 4 5 6

Scopus

1. Smetanina N.
V., Kulyk K. 
D.

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.
Ранний  доступ:  FEB  2020.  URL:
https  ://  www  .  emerald  .  com  /  insight  /  content  /  doi  /  
10.1108/  JCRPP  -10-2019-0065/  full  /  html   http
s  ://  doi  .  org  /10.1108/  JCRPP  -10-2019-0065   
Дата публікації: 28 лютого 2020 р. 
Було проіндексовано в Scopus 19.03.2020 р.

Ранний
доступ: FEB
2020.  URL:
https  ://  www  .  
emerald  .  com  
/  insight  /  cont  
ent  /  doi  /10.1  
108/  JCRPP  -  
10-2019-
0065/  full  /  
html https  ://  
doi  .  org  /  
10.1108/
JCRPP  -10-  
2019-0065

23

2. Ovcharenko,
Mykola O.,

Tavolzhansky
i, Oleksii V.,
Radchenko,
Tetiana M.,

Kulyk,
Kateryna D.,
Smetanina,
Nataliia V.

Combating
Illegal Drugs
Trafficking
Using the
Internet by

Means of the
Profiling
Method

(Противодейст
вие незакон-
ному обороту
наркотиков

через Интернет
с помощью

метода профи-
лирования)

Journal of Advanced Research in Law and
Economics (Журнал  перспективных
исследований  в  области  права  и
экономики). Румыния.

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

Vol. 11, n. 4
(2020)

25

Web of Science

1. Smetanina N.
V., Kulyk K.

D. 

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

Journal of criminological research policy and
practice  (Журнал кримінологічних
досліджень,  політики та практики).  2020.
Ранний  доступ:  FEB  2020.  URL:
https  ://  www  .  emerald  .  com  /  insight  /  content  /  doi  /  
10.1108/  JCRPP  -10-2019-0065/  full  /  html   http
s  ://  doi  .  org  /10.1108/  JCRPP  -10-2019-0065   

Ранний 
доступ: FEB
2020. URL: 
https  ://  www  .  
emerald  .  com  
/  insight  /  cont  
ent  /  doi  /10.1  

23
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дослідження) Дата публікації: 28 лютого 2020 р. 
Було проіндексовано в Web of Science Core
Collection 11.03.2020 р.

108/  JCRPP  -  
10-2019-
0065/  full  /  
html https  ://  
doi  .  org  /  
10.1108/
JCRPP  -10-  
2019-0065 

Таблиця. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2020 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 Smetanin

a N. V.,
Kulyk K.

D.

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.
Ранний доступ: 
FEB  2020.  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
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.

Ранний доступ: 
FEB 2020. 
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

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Сметаніна Наталія Володимирівна 101 6

     14.1. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

Подяка  ректора  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого   за  багаторічну  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм  та  з  нагоди
святкування Дня Університету за підписом ректора В.Я. Тація (17 листопада 2020
р.)

Подяка за участь в якості спікера - експерта у круглому столі «Боротьба з
корупцією на конституційних терезах: Банкова проти Жилянської», організованому
органами студентського самоврядування Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого (12 листопада 2020 р.)

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:

 
У межах співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній державній

адміністрації  та  Радою  молодих  вчених  Харківського  національного  технічного
університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка  18  листопада
проведено лекцію «Система антикорупційного законодавства України 2014-2020
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років»  для  студентів-маркетологів  1-4  курсів  Харківського  національного
технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка
(платформа  Zoom)  (https://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8  %d0%bd%d0%b8/%d1%87%d0%bb
%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0  %bb%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%b8%d1
%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7/)

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Керівник наукового гуртка з кримінології (12 студентів).
18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом

Сметаніної  Н.В.  студентами  самостійно  -  13  тез  наукових  повідомлень
студентів (13/2,6 д. а.).

19. Інші види наукової роботи:
Науково-педагогічне стажування на тему «Освіта в державах Європейського

Союзу»  в обсязі 6,0 кредитів (180 годин) (15 вересня –10 жовтня 2020 р., Чеська
Республіка; Akademie HUSPOL). Сертифікат № CerAkHus 017/2020.

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

к.ю.н., ас. Сметаніна Н.В.
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