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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
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1. Сметаніна Наталія Володимирівна.
2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент,  асистент  кафедри  кримінології  та

кримінально-виконавчого права.
3. «Проблеми визначення поняття домашнього насильства» (1,5 д.а.).
4. «Проблеми визначення поняття домашнього насильства» (2,9 д.а.).

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
Статті включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science 
- 1/ 2 д.а.
Тези – 4/0,9 д.а.

Опубліковано 5/2,9 д.а.

Статті:
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science:
Nizovtsev  ,    Y  .  Y  .  ,  Parfylo  ,    O  .  A  .  ,  Barabash  ,    O  .  O  .  ,  Kyrenko  ,    S  .  G  .   and  Smetanina,

N.V. (2021),  "Mechanisms of  money laundering obtained from cybercrime:  the  legal
aspect" (Механізми  відмивання  грошей, які  отримано  від  кіберзлочинності:
правовий  аспект),  Journal  of  Money  Laundering  Control,  Vol.  ahead-of-print  No.
ahead-of-print.  https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015 (Scopus,  Web of Science
2021 р. (індексується у двох базах))

Тези:
-  Сметаніна  Н.  В.  Можливості  заходів  фінансового  контролю  у  системі

запобігання корупції.  Актуальні проблеми запобігання корупції:  матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Харків, 14 квітня
2021 р. Харків: Юрайт, 2021.С. 417–420. (0,2 д.а.)

- Сметаніна Н. В. До питання зв’язку організованої злочинності і корупції.
Захист  економіки  від  впливу  організованої  злочинності:  збірник  тез  панельної
дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня
2021 р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 215–218. (0,2 д.а.)

-  Сметаніна  Н.  В.  Антикорупційний  комплаєнс  у  системі  запобігання
корупції.  Протидія  злочинності  і  корупції:  міжнародні  стандарти  та  досвід
України:  збірник  тез  міжнародної  конференції  (м.  Харків,  22  вересня  2021  р.).
Харків: Юрайт, 2021. С. 258-261. (0,3 д.а.)

- Сметаніна Н. В. Форми домашнього насильства в Україні. Юридична осінь
2021:  збірник  тез  міжнародної  конференції  (м.  Харків,  18  листопада  2021  р.).
Харків: Юрайт, 2021. (0,2 д.а.)

4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:
Викладач і координатор сертифікатної програми «Юрист у сфері запобігання

та протидії корупції» (травень-червень 2021 р.; листопад 2021 р.).

4.3.  Актуальність  виконаних  розробок  в  рамках  цільової  комплексної
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програми:
 Комплексне кримінологічне  дослідження такого явища,  як злочинність,  його

понятійне визначення, аналіз 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:
– Контент-аналіз засобів масової інформації за 2020– 2021 роки (узагальнення

та  аналіз  повідомлень  про  встановлені  збитки  від  вчинених  кримінальних
правопорушень і криміногенну ситуацію у державі);

–  Вивчення  громадської  думки  про  шкоду  від  домашнього  насильства  для
населення України у 2020-2021 рр.

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

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
8.1. Член організаційного комітету:
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Актуальні  проблеми  запобігання  корупції:  Всеукр.  наук.-практ.  конф.  для
студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Харків, 14 квітня 2021 р;

Захист  економіки  від  впливу  організованої  злочинності:  V Харківський
міжнародний юридичний форум (м. Харків, 20 вересня 2021 р.);

Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України:
міжнародна конференція (м. Харків, 22 вересня 2021 р.).

8.2.
№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1.

2.

20  верес.  2021  р.  «Захист  економіки  від  впливу  організованої
злочинності» панельна дискусія V Харків. міжнар. юрид. форуму, м.
Харків,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, Україна

тези

22  верес.  2021  р.  «Протидія  злочинності  і  корупції:  міжнародні
стандарти та досвід України» міжнар. конф., м. Харків, Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

тези

Всеукраїнські
1. 14 квіт. 2021 р. «Актуальні проблеми запобігання корупції»: Всеукр.

наук.-практ.  конф.  для  студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених,  м.
Харків, Україна

тези

     9. Видавнича діяльність:
9.4. Список статей у наукових виданнях:
з них :

9.4.1.   за кордоном:
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science:
Nizovtsev  ,    Y  .  Y  .  ,  Parfylo  ,    O  .  A  .  ,  Barabash  ,    O  .  O  .  ,  Kyrenko  ,    S  .  G  .   and  Smetanina,

N.V. (2021),  "Mechanisms of  money laundering obtained from cybercrime:  the  legal
aspect",  Journal of Money Laundering Control, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015 (Scopus,  Web of Science 2021  р.
(індексується у двох базах)

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. Nizovtsev, 
Y.Y., Parfylo, 
O.A., Barabash, 
O.O., Kyrenko, 
S.G. 
Smetanina, N.V.

Mechanisms of money laundering obtained 
from cybercrime: the legal aspect 
(Механізми відмивання грошей, 
отриманих від кіберзлочинності: 
правовий аспект)

Journal of Money 
Laundering 
Control

https://
doi.org/
10.1108/
JMLC-02-
2021-0015

25
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Web of Science

1. Nizovtsev, 
Y.Y., Parfylo, 
O.A., Barabash, 
O.O., Kyrenko, 
S.G. 
Smetanina, N.V.

Mechanisms of money laundering obtained 
from cybercrime: the legal aspect 
(Механізми відмивання грошей, 
отриманих від кіберзлочинності: 
правовий аспект)

Journal of Money 
Laundering 
Control

https://
doi.org/
10.1108/
JMLC-02-
2021-0015

25

Таблиця. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2021 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 Nizovtsev, 

Y.Y., Parfylo, 
O.A., 
Barabash, 
O.O., Kyrenko,
S.G. 
Smetanina, 
N.V.

Mechanisms of money 
laundering obtained from 
cybercrime: the legal aspect 
(Механізми відмивання 
грошей, отриманих від 
кіберзлочинності: правовий 
аспект)

Journal of Money 
Laundering Control

https://doi.org/10.1108/JMLC-
02-2021-0015

Кількість  цитувань  у  виданнях,  що  входять  до  наукометричних  баз
даних (Scopus та Web of Science) - 3:

Процитована публікація Кількість 
цитувань

Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect
Nizovtsev, Y.Y., Parfylo, O.A., Barabash, O.O., Kyrenko, S.G., Smetanina, N.V.
Journal of Money Laundering Control,  2021

2
Citations

Combating illegal drugs trafficking using the internet by means of the profiling method
Ovcharenko, M.O., Tavolzhanskyi, O.V., Radchenko, T.M., Kulyk, K.D., Smetanina, N.V.
Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2020, 11(4), pp. 1296–1304 

1
Citations

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Сметаніна Наталія Володимирівна 149 7

13.2. Науковий керівник аспірантки Коновалової  І.О.  (3 рік навчання,  тема
«Запобігання шахрайству у сфері електронної торгівлі», 3 статті, 3 тез, виконання -
60  %),  Світличної  А.В.  (1  рік  навчання,  тема  «Запобігання  кримінальним
корупційним  правопорушенням  при  наданні  екстреної  медичної  допомоги»,  1
тези).

  14.1. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

Грамота  за  ініціативу,  професіоналізм  та  високий  науковий  рівень  при
проведенні  відкритих  лекцій  за  підписом  ректора  Харківського  національного
технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка
Олександра Нанка (2021 р.)
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Грамота  за  активну  громадську  позицію,  професіоналізм  та  високий
науковий  рівень  продемонстрований  під  час  проведення  лекторіуму
«Правопросвітництво» за підписом ректора Харківського національного технічного
університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка  Олександра  Нанка
(травень 2021 р.)

Подяка  декана  факультету  адвокатури  за  сумлінні  роботу  та  високий
професіоналізм в організації освітнього процесу факультету з нагоди Дня юриста
(розпорядження № 271 від 22.09.2021 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: 

Проведено  вебінар  для  школярів  у  рамках  «Школи  юного  правознавця»,  4
листопада  2021  року.  Тема  виступу:  «Права  постраждалої  від  домашнього
насильства дитини». https://youtu.be/5a3QlVNikKk

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Керівник наукового гуртка з кримінології (15 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:
Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Європейська наука 

та міжнародні відносини»  в обсязі 4,5 кредитів (135 годин) (18.06.21;). University 
of Warsaw (Польща). Сертифікат № 9481/18.06.21

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

к.ю.н., доц. Сметаніна Н.В.
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