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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова – ректор полковник поліції Харківського національного 
університету внутрішніх справ Сокуренко Валерій Васильович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ Головко Олександр 
Миколайович. 

Секретар – професор кафедри теорії та історії держави і права, 
голова Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, 
ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Харківського національного 
університету внутрішніх справ Загуменна Юлія Олександрівна. 

 
Члени оргкомітету: 

- декан факультету № 1 полковник поліції Музичук О.М.; 
- декан факультету № 2 підполковник поліції Бортнік С.М.; 
- декан факультету № 4 підполковник поліції Марков В.В.; 
- декан факультету № 6 Синєгубов О.В.; 
- заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 3 

Джагупов Г.В.; 
- завідувач кафедри адміністративного права та процесу полковник 

поліції Салманова О.Ю.; 
- завідувач кафедри вогневої підготовки полковник поліції 

Федоров В.В.; 
- завідувач кафедри трудового та господарського права 

підполковник поліції Мельник К.Ю.; 
- завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки підполковник 

поліції Моргунов О.А.; 
- начальник навчально-методичного відділу підполковник поліції 

Рязанцева І.М.; 
- завідувач кафедри теорії та історії держави і права Бурдін М.Ю.; 
- завідувач кафедри іноземних мов Левашов О.С.; 
- завідувач кафедри українознавства Чорний І.В.; 
- начальник відділу організації наукової роботи підполковник 

поліції Мірошниченко О.С.; 
- начальник інформаційно-технічного відділу підполковник поліції 

Полховський О.М.; 
- начальник відділу організації служби підполковник поліції 

Тарасенко В.М.; 
- начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова І.В.; 
- директор загальної бібліотеки Процких Т.О. 
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Конференція проводиться відповідно до доручення 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

від 04.04.2016 № 32 
в рамках Всеукраїнського фестивалю науки та з нагоди відзначення 

професійного свята працівників наукової сфери. 

 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ пленарного засідання: 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. Льва Ландау, 27, 
лекційний зал № 1/5. 

 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 

Відкриття роботи конференції: 10.00 – 10.15 
Пленарне засідання: 10.15 – 11.30 

Перерва: 11.30 – 12.30 
Робота в секціях: 12.30 – 14.00 

 
 

РОБОЧА МОВА: 
українська 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
доповіді – до 10 хвилин; 

повідомлення – до 7 хвилин; 
дебати до виступу – до 5 хвилин. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук, доцент 

 
ГОЛОВКО Олександр Миколайович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

 
БАНДУРКА Олександр Маркович, професор кафедри теорії та 

історії держави і права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, дійсний член 
(академік) Національної академії правових наук України 

 
Про результати роботи Наукового товариства студентів, 

курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 
вчених 

ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна, професор кафедри теорії та 
історії держави і права, голова Наукового товариства студентів, 
курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Національно-патріотичне виховання молоді в Україні: стан та 

перспективи 
ЩЕРБАНЬ Кристина Андріївна, курсант 2 курсу факультету № 2 

Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ПЕТРОВ Владислав Олександрович, курсант 2 курсу факультету 

№ 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Окремі особливості проведення одночасного допиту двох чи 

більше раніше допитаних осіб при розслідуванні приховування 
злочинів 

ЧЕТВЕРТАК Дмитро Юрійович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Особливості вини, мотиву й цілей у міжнародних злочинах 
(внутрішньоправовий і конвенційний рівні регулювання) 

ДЗЮБА Анастасія Олександрівна, студентка Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
Принципи взаємодії поліції та населення 
ПОДОБАШЕНКО Аліна Сергіївна, студентка Сумської філії  

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Психологічні та правові проблеми допомоги 

військовослужбовцям учасникам бойових дій 
ВОЛОВИК Алла Борисівна, студент Національної академії 

Національної гвардії України 
 
Інформація як важливий елемент функціонування суспільства 

та держави 
ЧЕРХАВСЬКИЙ Мар’ян Васильович, курсант 3 курсу 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Особливості маскування правоохоронців в оперативній 

обстановці 
САМОЙЛЕНКО Микола Олександрович, курсант 2 курсу 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Застосування поліцією методів переконання та 

адміністративного примусу з метою забезпечення публічної безпеки 
і порядку 

КАРАСЬ Олександра Володимирівна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Про новітні способи шахрайств із використанням мобільного 

зв’язку 
ІСАЄНКО Євгеній Геннадійович, курсант 3 курсу факультету 

№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Причини корупційних проявів на пунктах пропуску до зони 

проведення антитерористичної операції 
ЄРЬОМЕНКО Роман Сергійович, курсант 3 курсу факультету 

№ 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Про актуальність комплексного дослідження злочинів проти 
дітей, що вчинюються їх батьками 

ГЛОВ’ЯК Ірина Василівна, курсант 3 курсу факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Правові засади застосування спеціальних засобів та прийомів 

рукопашного бою поліцейськими 
БАРВИНСЬКИЙ Станіслав Валерійович, курсант 3 курсу 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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СЕКЦІЯ 1 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 

Аудиторія № 212/2 
Керівники секції: кандидат історичних наук, доцент Дедурін 

Геннадій Геннадійович; кандидат історичних наук, доцент Іванов 
Станіслав Юрійович. 

 
Науковий гурток кафедри українознавства 

 
Особливості перемикання коду в мовленні курсантів ХНУВС 
ЄРМАКОВА Катерина Сергіївна, курсант навчальної групи 

ФПС-15-3 факультету № 1 ХНУВС 
 
Патріотичне виховання курсантів ХНУВС 
НОЖИХІН Дмитро Миколайович, курсант навчальної групи 

ФПС-15-4 факультету № 1 ХНУВС 
 
Патріотичне виховання молоді: проблеми та перспективи 
ПИХТІН Олександр Олександрович, курсант навчальної групи 

ФПС-15-1 факультету № 1 ХНУВС 
 
Події «революції на граніті» як вияв патріотизму української 

молоді 
ЦЕБИНОГА Олена Юріївна, курсант навчальної групи ФПС-15-2 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Революційна українська партія як об’єднання українських 

патріотів початку XX ст. 
ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, курсант навчальної групи 

ФПС-15-2 факультету № 1 ХНУВС 
 
Щодо виправданості укладання «березневих статей» 1654 року 
ЗАКОМОРНИЙ Ярослав Олегович, курсант навчальної групи 

ІКМ-14-2 факультету № 2 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри соціально-економічних дисциплін 
факультету № 2 

 
Патріотизм очима курсанта XXI століття 
ЦЕБИНОГА Олена Юріївна, курсант навчальної групи ФПС-15-2 

факультету № 1 ХНУВС 
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СЕКЦІЯ 2 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
 

Аудиторія № 108/4 
Керівники секції: кандидат юридичних наук, доцент Логвиненко 

Ігор Альбертович; кандидат юридичних наук Кріцак Іван Васильович. 
 

Представники Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

 
Правова держава в Україні: стан та перспективи 
РОМАНОВ Максим Юрійович, курсант 3 курсу факультету № 3 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 

Науковий гурток кафедри загальноправових дисциплін факультету 
№ 6 

 
Сутність правоохоронної функції держави 
ЯКУБА Владислав Володимирович, студент навчальної групи 

Пздср-15-9 факультету № 6 ХНУВС 
 
Загальні принципи правового статусу особи в Україні 
КОТЛЯР Євген Олександрович, студент навчальної групи 

Пздср-15-1 факультету № 6 ХНУВС 
 
Система місцевих органів публічної влади відповідно до 

законопроекту про внесення змін до конституції України щодо 
децентралізації влади 

КРАВЕЦЬ Марія Олександрівна, студентка навчальної групи 
Пздср-15-2 факультету № 6 ХНУВС 

 
Реалізація конституційної реформи у напрямку децентралізації: 

позитивні та негативні аспекти 
ЛИХОЛАТ Іван Сергійович, студентка навчальної групи Пздср-15-2 

факультету № 6 ХНУВС 
 
Система права 
КОЧКОВИЙ Віталій Володимирович, студент навчальної групи 

Пздср-15-1 факультету № 6 ХНУВС 
 
Види юридичної відповідальності 
НАУМКИН Олексій Олегович, студентка навчальної групи 

Пздср-15-10 факультету № 6 ХНУВС 



9 

Закон як акт вищої юридичної сили 
ЗАЙЦЕВА Світлана Іванівна, студентка навчальної групи 

Пздср-15-5 факультету № 6 ХНУВС 
 
Права людини і громадянина: теоретичний аспект 
ПОПОВА Карина Андріївна, студентка навчальної групи 

Пздср-15-1 факультету № 6 ХНУВС 
 
Права людини  
АЛЕМАЄВА Тетяна Юріївна, студентка навчальної групи 

Пздср-15-10 факультету № 6 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри конституційного та міжнародного права 
факультету № 4 

 
Конфлікт юрисдикцій 
ДРАГОМИРОВА Марина Геннадіївна, курсант навчальної групи 

ФГБ-14-1 факультету № 3 ХНУВС 
 
Основні принципи діяльності електронних засобів масової ін-

формації 
МАЛЬЦЕВ Вадим Віталійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-9 факультету № 2 ХНУВС 
 
Президент України як гарант забезпечення територіальної  

цілісності держави 
РЕДЬКО Дмитро Вікторович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-8 факультету № 1 ХНУВС 
 
До питання щодо поняття «конституція» 
ЦЕБИНОГА Олена Юріївна, курсант навчальної групи ФПС-15-2 

факультету № 1 ХНУВС 
 
До питання щодо прав людини і громадянина 
ЧУМАК Людмила Ігорівна, курсант навчальної групи ІКМ-14-7 

факультету № 2 ХНУВС 
 
Права біженців в Україні 
ФЕДОРЧЕНКО Анастасія Миколаївна, курсант навчальної групи 

ФПС-14-8 факультету № 1 ХНУВС 
 
Роль жінок у здійсненні правосуддя в Україні 
ФЕЩЕНКО Яна Ігорівна, курсант навчальної групи ФБК-14-1 

факультету № 4 ХНУВС 
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Інститути громадянського суспільства у механізмі моніторингу 
дотримання прав людини в Україні 

ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, курсант навчальної групи 
ФПС-15-2 факультету № 1 ХНУВС 

 
Роль дипломатичних представництв і консульських установ у 

сфері захисту прав громадян за кордоном 
ЧУГАЙ Валентин Костянтинович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-8 факультету № 1 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права 
 
Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні 
ДОЛИННА Ярослава Андріївна, курсант навчальної групи 

ФПС-15-1 факультету № 1 ХНУВС 
 
Джерела формування українського козацтва 
КОЛЬЧИК Анастасія Сергіївна, курсант навчальної групи 

ФПС-15-3 факультету № 1 ХНУВС 
 
Окремі питання визначення поняття національної ідеї 
ГАШТУР Віталія Василівна, курсант навчальної групи ФПС-13-1 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Інформаційна війна як інструмент маніпулювання поведінкою 

суспільства 
ЛІПЕРТ Юлія Сергіївна, курсант навчальної групи ФПС-15-2 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Погляди Томаса Гоббса на державу 
ЛІТВІНОВ Владислав Андрійович, курсант навчальної групи 

ФПС-15-2 факультету № 1 ХНУВС 
 
Юридичний позитивізм та природно-правова концепція 

праворозуміння як фундаментальні підходи до розуміння сутності 
права 

МАГДА Ольга Олександрівна, курсант навчальної групи 
ФПС-15-2 факультету № 1 ХНУВС 

 
Умови та причини проведення селянської реформи 1861 року 
НЕЧАЙ Марія Вікторівна, курсант навчальної групи ФПС-15-4 

факультету № 1 ХНУВС 
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Вплив кримінального кодексу франції 1810 року на формування 
континентальної системи права 

ЦЕБИНОГА Олена Юріївна, курсант навчальної групи ФПС-15-2 
факультету № 1 ХНУВС 

 
Форми досудового слідства епохи Середньовіччя в Київській Русі 
ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, курсант навчальної групи 

ФПС-15-2 факультету № 1 ХНУВС 
 
Право дітей на аліменти за законодавством ХХ століття 
МАЛЬЦЕВ Вадим Віталійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-9 факультету № 2 ХНУВС 
 
Актуальні питання захисту прав та свобод дитини в України 
ПУХЛІЙ Галина Вікторівна, студентка навчальної групи 

Пздср-15-3 факультету № 6 ХНУВС 
 
Поняття, зміст та ознаки правового виховання 
КОБЗАР Катерина Ігорівна, курсант навчальної групи ФПС-14-3 

факультету № 1 ХНУВС 
 
«Путінізм» як каталізатор зовнішньої політики Російської 

Федерації 
СИНЯК Ярослав Васильович, курсант ФПС-14-2 факультету № 1 

ХНУВС 
 
Окремі питання визначення поняття національної ідеї 
ГАШТУР Віталія Василівна, курсант навчальної групи ФПС-13-1 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Право народу на повстання у працях західних мислителів 
БАДЬОРНА Євгенія Сергіївна, курсант навчальної групи 

ФПС-15-1 факультету № 1 ХНУВС 
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СЕКЦІЯ 3 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО 
 

Аудиторія № 213/2 
Керівники секції: кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник Гончарук Валентина Василівна; кандидат юридичних 
наук, доцент Тіхонова Марія Анатоліївна. 

 
Науковий гурток кафедри охорони інтелектуальної власності, 
цивільно-правових дисциплін факультету № 4 

 
Момент виникнення права власності в договорі закупівлі 

товарів за державні кошти 
КАТАЛІН Олександр Вадимович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-8 факультету № 1 ХНУВС 
 

Необхідність реєстрації багатоквартирного будинку, як єдиного 
майнового комплексу 

КАМІНСЬКИЙ Владислав Олегович, курсант навчальної групи 
ФПС-14-2 факультету № 1 ХНУВС 

 

Право на життя як особисте немайнове право 
АНДРЄЄВА Юлія Сергіївна, курсант навчальної групи ІКМ-14-6 

факультету № 2 ХНУВС 
 

Питання щодо моменту виникнення правоздатності 
БЄЛОУСОВ Олександр Валерійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-14-7 факультету № 2 ХНУВС 
 

Недодержання вимоги щодо нотаріального посвідчення 
правочину 

БОЛБОТ Сергій Олександрович, курсант навчальної групи 
ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 

 

Щодо правочинів в цивільному праві 
ВИНОГРАДСЬКИЙ Кирило Олегович, курсант навчальної 

групи ІКМ-14-4 факультету № 2 ХНУВС 
 

Місце правочинів в системі юридичних фактів 
ГУК Анастасія Миколаївна, курсант навчальної групи ІКМ-14-7 

факультету № 2 ХНУВС 
 

Генеза права власності у цивільному праві 
ДЕМЧЕНКО Микола Миколайович, курсант навчальної групи 

ІКМ-14-6 факультету № 2 ХНУВС 
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Право на ім’я в цивільному праві 
ЛИСЕНКО Артем Сергійович, курсант навчальної групи ІКМ-14-4 

факультету № 2 ХНУВС 
 
Генеза вчення про правочин 
МАЗУРОВ Роман Олександрович, курсант навчальної групи 

ІКМ-14-7 факультету № 2 ХНУВС 
 
Значення обманних дій третьої особи при визнанні правочину 

недійсним 
ПЛЕТІНЬ Віталій Миколайович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 
 
Деякі проблеми передоручення за довіреністю 
САВРАНСЬКИЙ Андрій Олександрович, курсант навчальної 

групи ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 
 
Щодо визначення категорії «відчуження» в цивільному праві 
СТЕПАНОВ Сергій Олександрович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-6 факультету № 1 ХНУВС 
 
Захист прав споживача при придбанні товарів та послуг через 

Інтернет 
ГАШЕВСЬКА Маргарита Миколаївна, курсант навчальної 

групи ФПС-14-8 факультету № 1 ХНУВС 
 
Участь батьків у додаткових витратах на дитину 
ГАШТУР Віталія Василівна, курсант навчальної групи ФПС-13-1 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Договір про надання медичних послуг 
ГРЕЧАН Ірина Олегівна, курсант навчальної групи ФПС-14-8 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Деякі проблеми визнання недійсними правочинів, вчинених під 

впливом обману 
ТИМОШЕНКО Юлія Василівна, курсант навчальної групи 

ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 
 
Правочини з інформацією 
ЩЕРБАНЬ Кристина Андріївна, курсант навчальної групи 

ІКМ-14-7 факультету № 2 ХНУВС 
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Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської 
діяльності факультету № 6 

 
Правові підстави обмеження у праві на отримання податкової 

знижки при оплаті за навчання 
КОЧКОВИЙ Віталій Володимирович, студент навчальної групи 

ПЗдмс-15-1 факультету № 6 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри трудового та господарського права 
 
Проблеми реформування трудового законодавства України 
ВАСИЛЕНКО Максим Юрійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-12 факультету № 2 ХНУВС 
 
Значення міжнародної організації праці в реформуванні 

трудового законодавства України 
ДЕМЧЕНКО Богдан В’ячеславович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-12 факультету № 2 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету 
№ 6 

 
До питання щодо змісту шлюбного договору 
ХОДОСЕВИЧ Альона Юріївна, студент навчальної групи 

ПЗдср-13-3 факультету № 6 ХНУВС 
 
Зміна черговості одержання права на спадкування за договором 
МУРАДОВА Гюльміра Нураліївна, студент навчальної групи 

ПЗдср-13-3 факультету № 6 ХНУВС 
 
Юридична характеристика спадкового договору 
ГЕРАСИМЕНКО Дар’я Миколаївна, студент навчальної групи 

ПЗдср-13-3 факультету № 6 ХНУВС 
 
Поняття сім’ї за сімейним правом України 
СЕМЧУК Наталія Ігорівна, студент навчальної групи Пздср-15-1 

факультету № 6 ХНУВС 
 



15 

СЕКЦІЯ 4 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО.  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

 
Аудиторія № 312/2 

Керівники секції: кандидат юридичних наук Коломоєць Наталія 
Володимирівна; кандидат юридичних наук Качинська Мар’яна 
Олександрівна. 

 
Представники Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 

Протидія корупції в органах внутрішніх справ 
ТКАЧЕНКО Ірина Володимирівна, студентка навчальної групи 

СФдср14-1 Сумської філії ХНУВС 
 

Гендерні проблеми під час реформування органів внутрішніх 
справ 

АНДРІЯШ Катерина Ігорівна, студентка навчальної групи 
СФдср14-1 Сумської філії ХНУВС 

 
Науковий гурток кафедри адміністративного права та процесу 

 
Окремі питання дотримання прав і свобод людини при 

накладенні адміністративних стягнень 
ЦИБУЛЯ Анастасія Сергіївна, курсант навчальної групи  

ФПС-14-5 факультету № 1 ХНУВС 
 
Взаємодія митних органів із правоохоронними органами 
ЧУХНО Катерина Євгеніївна, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 
Загальна характеристика поліцейських заходів 
ГУБСЬКА Анастасія Олександрівна, курсант навчальної групи 

ФГБ-14-5 факультету № 3 ХНУВС 
 
Щодо закріплення конституційних принципів судочинства у 

нормах кодексу адміністративного судочинства України 
КОЗУБЕНКО Катерина Іванівна, курсант навчальної групи 

ФПС-14-9 факультету № 1 ХНУВС 
 
До питання змісту поняття «правоохоронні органи» 
ВАНІВСЬКА Лілія Романівна, курсант навчальної групи  

ФПС-14-6 факультету № 1 ХНУВС 
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Проблеми застосування понять «публічний порядок» та 
«публічна безпека» в законодавстві України 

ПЕТРОВ Владислав Олесандрович, курсант ІКМ-14-1 
факультету № 2 ХНУВС 

 
Особливості переміщення через митний кордон зброї та 

боєприпасів 
КРИШТАЛЬ Олег Віталійович, курсант ІКМ-13-1 факультету № 

2 ХНУВС 
 
До питання систематизації митного законодавства 
САМОЙЛЕНКО Антон Анатолійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-3 факультету № 2 ХНУВС 
 
Недоліки застосування адміністративного стягнення 

«штрафні бали» до юридичних осіб 
ФЕЩЕНКО Яна Ігорівна, курсант навчальної групи ФБК-14-1 

факультету № 4 ХНУВС 
 
Забезпечення дотримання прав і свобод людини в діяльності 

Національної поліції 
ЧЕРНУХА Катерина Сергіївна, курсант навчальної групи 

ФПС-12-5 факультету № 1 ХНУВС 
 
Перспективи та недоліки створення органу фінансової поліції в 

Україні 
ТИМОШЕНКО Юлія Василівна, курсант навчальної групи 

ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 
 
Щодо проблемних питань здійснення державного фінансового 

контролю в Україні 
НЕСТЕРЕНКО Станіслав Євгенійович, курсант навчальної 

групи ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності ОВС 
факультету № 3 

 
Актуальні аспекти нормативно-правового регулювання 

поводження із реадмісованими особами в Україні 
БРАЖИНЕНКО Вікторія Володимирівна, курсант навчальної 

групи ФГБ-14-1 факультету № 3 ХНУВС 
 
Взаємодія органів Національної поліції зі ЗМІ 
ЛЕМА Наталія Володимирівна, курсант навчальної групи 

ФГБ-14-4 факультету № 3 ХНУВС 
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Проблеми застосування адміністративного розсуду в діяльності 
національної поліції 

НАКОНЕЧНА Аліна Віталіївна, курсант навчальної групи  
ФПС-14-10 факультету № 1 ХНУВС 

 
Один з аспектів принципу взаємодії поліції з населенням на 

засадах партнерства 
НАУМЕНКО Сергій Сергійович, курсант навчальної групи 

ФПС-13-1 факультету № 1 ХНУВС 
 
Адміністративно-правові засади реалізації права на освіту 
ФЕФЕЛОВА Інна Максимівна, курсант ФГБ-13-4 факультету 

№ 3 ХНУВС 
 
Способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів 

національної поліції України 
НЕЧУПИЙ Катерина Ігорівна, курсант навчальної групи 

ФПС-13-2 факультету № 1 ХНУВС 
 
«Взаємодія населення з новою поліцією України на засадах 

партнерства» 
СТЕФАНЕНКО Олена Миколаївна, слухач магістратури 

факультету № 3 ХНУВС 
 
Нелегальна міграція в Україні: сучасний стан, проблеми 

правового регулювання та протидії  
ЛИЖНИК Ольга Сергіївна, курсант навчальної групи ФГБ-14-2 

факультету № 3 ХНУВС 
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СЕКЦІЯ 5 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ.  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО  
ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ 

 
Аудиторія № 6/3 

Керівники секції: доктор юридичних наук, доцент Ященко Андрій 
Миколайович; кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко Олексій 
Олексійович. 
 
Представники Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

 
До питання про службову необхідність як обставину, що 

виключає злочинність діяння 
КРОЙТОР Даніїл Володимирович, студент слідчо-

криміналістичного інституту Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

 
Представники Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

 
Особливості підготовки до допиту неповнолітньої особи 
ФОМЕНКОВА Катерина Сергіївна, курсант 3 курсу факультету 

№ 3 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 

Науковий гурток кафедри кримінального процесу факультету № 1 
 
Процесуальне керівництво прокурора як гарантія прав і свобод 

громадян 
БАХМАТ Олександр Ігорович, курсант навчальної групи  

ФПС-14-2 факультету № 1 ХНУВС 
 
Про необхідність посилення процесуальної самостійності 

слідчого 
КАМІНСЬКИЙ Владислав Олегович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-2 факультету № 1 ХНУВС 
 
Слідчий суддя як учасник кримінального провадження 
КАРТАВИЙ Ярослав Вікторович, курсант навчальної групи 

ФПС-14-7 факультету № 1 ХНУВС 
 
Поняття і зміст доказування у кримінальному процесі 
КУДРЯВЦЕВА Ганна Ігорівна, слухач магістратури факультету 

№ 1 ХНУВС 
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Окремі питання застосування застави у кримінальному 
судочинстві 

ЛАТАЙ Артем Юрійович, курсант навчальної групи ФПС-14-6 
факультету № 1 ХНУВС 

 
Складання протоколу допиту підозрюваного із застосуванням 

технічних засобів фіксації 
ОЛІЙНИК Катерина Василівна, курсант навчальної групи 

ФПС-13-3 факультету № 1 ХНУВС 
 
Проблемні питання затримання уповноваженою службовою 

особою у кримінальному процесі 
ПАСКАЛ Юлія Анатоліївна, слухач магістратури факультету № 1 

ХНУВС 
 
Межі процесуальної самостійності слідчого 
СІМОНОВ Самсон Саввич, курсант навчальної групи ФПС-13-3 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Сутність затримання підозрюваного у кримінальному 

провадженні 
СОТНІКОВ Владислав Юрійович, курсант навчальної групи 

ФПС-13-3 факультету № 1 ХНУВС 
 
Представник потерпілого у кримінальному судочинстві 
СУБОТА Марина Михайлівна, курсант навчальної групи 

ФПС-14-1 факультету №1 ХНУВС 
 
Деякі питання застосування рішень Європейського суду з прав 

людини у кримінальному судочинстві України 
ФЕЩЕНКО Яна Ігорівна, курсант навчальної групи ФБК-14-1 

факультету № 4 ХНУВС 
 
Проблемні аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою 
ЧУМАК Людмила Ігорівна, курсант навчальної групи ІКМ-14-7 

факультету № 2 ХНУВС 
 
Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження 
ЩЕРБАНЬ Кристина Андріївна, курсант навчальної групи  

ІКМ-14-7 факультету № 2 ХНУВС 
 
Окремі аспекти використання даних поліграфа під час 

досудового розслідування 
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ЛИСЕНКО Сергій Геннадійович, курсант ІКМ-13-9 факультету 
№ 2 ХНУВС 

 
Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології 
факультету № 1 

 
Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб у 

злочинах у сфері господарської діяльності 
ГРИБАНОВА Віолетта Олегівна, курсант навчальної групи  

ІКМ-14-8 факультету № 2 ХНУВС 
 
Актуальні проблеми протидії організованій злочинності 
ЛИСЕНКО Сергій Геннадійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-9 факультету № 2 ХНУВС 
 
Питання кваліфікації перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів за об’єктивною стороною 
СОВПЕЛЬ Дмитро Сергійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-8 ХНУВС 
 
Міра покарання за кіберзлочини 
ФЕЩЕНКО Яна Ігорівна, курсант навчальної групи ФБК-14-1 

факультету № 4 ХНУВС 
 
Кіберкорупційні злочини – новий вид кіберзлочинності 
ЧЕРНОВОЛ Валерія Сергіївна, курсант навчальної групи 

ФБК-14-1 факультету № 4 ХНУВС 
 
Легалізація проституції: недоцільність прийняття рішення 
ЯКОВЕНКО Микола Валерійович, курсант навчальної групи 

ІКМ-13-10 факультету № 2 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін 
факультету № 6 

 
Причини суїциду в жіночих пенітенціарних установах України 
КОЛЄСНІК Владислав Миколайович, слухач магістратури 

факультету № 6 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії факультету № 1 

 
Про сутність і види транснаціональних злочинів 
БЕЗДІТКО Євгеній Андрійович, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
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Про актуальні проблеми протидії наркобізнесу в Україні 
ГУБІН Микола Сергійович, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Про шляхи вдосконалення законодавства у напрямку 

попередження злочинів, що вчинюються проти дітей 
ДІДИК Анна Володимирівна, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Щодо порядку збору документів, які містять на собі сліди 

розкрадань бюджетних коштів, вчинених у ході виконання умов 
договорів про закупівлю ремонтних робіт за кошти державного 
бюджету 

ЗІБАРЄВА Ксенія Юріївна, слухач магістратури факультету № 1 
ХНУВС 

 
Особливість криміналістичної характеристики злочинів проти 

дітей, що вчинюються на сексуальному ґрунті 
КИРИЛЕНКО Валерій Іванович, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Криміналістична класифікації проявів торгівлі людьми як 

основа розбудови методики розслідування  
КЛОЧКО Василь Миколайович, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Тактичні особливості допиту неповнолітніх 
ЛУНГУЛ Віктор Васильович, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 
Про злочинні схеми торгівлі дітьми 
СИДОРЕНКО Ангеліна Сергіївна, курсант 3 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Про сутність та різновиди одурманюючих засобів 
СКЛЯРОВА Аліна Валеріївна, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із ввезенням, 

виготовленням або розповсюдженням творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 
нетерпимість та дискримінацію 

СТЕФАНОВИЧ Олександр Ігорович, курсант 3 курсу 
факультету № 1 ХНУВС 
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Щодо значення встановлення психологічного контакту при 
допиті підозрюваного 

ОЛІЙНИК Катерина Василівна, курсант 3 курсу факультету № 1 
ХНУВС 

 
Особливості збирання запахових слідів при огляді місця події 
ПИВОВАРОВА Тетяна Віталіївна, курсант 3 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Проблеми допиту підозрюваного, який знаходиться у стані 

наркотичного сп’яніння 
ФЕДОРІЩЕВ Іван Петрович, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 
Щодо питання використання експансивних куль як боєприпасів 

спеціального призначення 
БОБРОВИЦЬКИЙ Володимир Іванович, курсант 3 курсу 

факультету № 2 ХНУВС 
 
Протидія «кіднепінгу» та торгівлі дітьми в Україні 
ДУБИНЕЦЬ Іван Михайлович, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Тактика виявлення неправди на допиті 
КЛИМЮК Ірина Сергіївна, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Поняття і особливості слідів кіберзлочинів у віртуальному 

просторі 
ПЄДАЙ Владислав Сергійович, курсант 3 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

злочинів, що вчиняються у сфері високих технологій 
ТОКАРЕВ Олексій Олексійович, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 
До питання розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 

заволодінням транспортним засобом 
ЧУГУЙ Владислав Вячеславович, курсант 3 курсу факультету 

№ 2 ХНУВС 
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СЕКЦІЯ 6 
ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД.  

СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА. 
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС. 
СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО 

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Аудиторія № 050/1 
Керівники секції: кандидат юридичних наук Мітрухов Павло 

Миколайович; Іншеков Михайло Васильович. 
 
 

Представники Національної академії Національної гвардії України 
 
Транспортування поранених в зоні АТО 
КОЛЕСНІКОВ Кирил Юрійович, курсант факультету № 4 

(гуманітарного) Національної академії Національної гвардії України 
 
Можливості та перспективи використання польового 

автоклубу-друкарні у діяльності підрозділів Національної гвардії 
України 

ПТАШКОВСЬКИЙ Володимир Володимирович, курсант 
факультету № 4 (гуманітарного) Національної академії Національної 
гвардії України 

 
Участь частин і підрозділів національної гвардії України у 

спеціальній операції по припиненню групових протиправних дій осіб, 
узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких 
дій в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань 

ТЕЛЕГІН Микола Вікторович, командир відділення факультету 
№ 1 (командно-штабного) Національної академії Національної гвардії 
України 

 
Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності 
факультету № 2 

 
Протидія організованій злочинності 
КОРЖЕНКО Сергій Сергійович, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 
Протидія терористичній загрозі 
ЛУНГУЛ Віктор Васильович, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
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Протидія злочинам проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи 

РИКУШ Анастасія Юріївна, курсант 3 курсу факультету № 2 
ХНУВС 

 
Проблематика застосування негласних слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні зґвалтувань 
СІРОТОВ Олександр Андрійович, курсант 3 курсу факультету 

№ 2 ХНУВС 
 
Окремі питання щодо проблеми закріплення негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному процесуальному кодексі 
ЧЕРХАВСЬКИЙ Мар’ян Васильович, курсант 3 курсу 

факультету № 1 ХНУВС 
 
Проблеми взаємодії слідчих з оперативними підрозділами та 

можливі шляхи їх подолання 
ТЕСЛЯ Олександр Віталійович, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри спеціальної фізичної підготовки 
 
Формування рухових навичок 
ОЛЕНДЕР Леонід Олександрович, курсант 3 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Розвиток гнучкості, його значення для службової діяльності 

працівників поліції 
САХУТА Павло Володимирович, курсант 3 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри захисту інформації факультету № 4 
 
Методи збору інформації з відкритих та закритих джерел під 

час розслідування кіберзлочинів 
ВЛАСЕНКО Ігор Михайлович, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Протидія фішинг-шахрайству 
ЛАПШИНА Олена Русланівна, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
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Програмно-апаратний комплекс аналітичного супроводу 
оперативно-розшукової діяльності й підтримки ухвалення рішень – 
RICAS 

МІЛЬЧАКОВ Дмитро Васильович, курсант 3 курсу факультету 
№ 4 ХНУВС 

 
Виявлення пристроїв для незаконного втручання в роботу 

банкоматів 
СИНИЦЯ Алла Петрівна, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри інформаційних технологій та захисту 
інформації факультету № 6 

 
Проблемні питання транснаціональної кіберзлочинності 
ПЕРЕДЕРІЙ Тетяна Сергіївна, студент 3 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 
Деякі питання розробки та впровадження інноваційних 

технологій для підготовки фахівців з організації захисту інформації 
ЧМИРЬ Антон Юрійович, студент 3 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 
Сучасні інструменти аналітичної роботи для підрозділів 

Національної поліції України 
ТАНЬШИНА Світлана Сергіївна, курсант 3 курсу факультету 

№ 4 ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри тактико-спеціальної підготовки 
факультету № 3 

 
Особливості тактики дій працівників правоохоронних органів у 

випадках вогневого контакту на ближніх дистанціях 
КОСТОГЛОД Ігор Володимирович, студент 1 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 
Діяльність патрульної поліції в умовах ускладнення оперативної 

обстановки 
МАГДА Ольга Олександрівна, курсант 1 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 
Ергономічні особливості екіпіровки та озброєння працівників 

правоохоронних органів 
ПОЛІЩУК Олександр Вікторович, курсант 2 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
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Науковий гурток кафедри соціально-економічних дисциплін 
факультету № 2 

 
Використання матеріалів інвентаризації у практиці 

правоохоронних органів під час розслідування корисливих злочинів 
БОТОРОВА Яна Євгенівна, курсант 3 курсу факультету № 2 

ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри інформаційної та економічної безпеки 
факультету № 2 

 
Створення web-орієнтованого навчально-методичного 

комплексу з курсу «Основи баз даних» 
ТАНЬШИНА Світлана Сергіївна, курсант 3 курсу факультету 

№ 4 ХНУВС 
 
Забезпечення анонімності роботи в мережі Інтернет 
ЖУРІЙ Олег Володимирович, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Застосування протоколу https для захисту веб-ресурсів від 

витоку інформації 
ГРИГОР’ЄВ Віталій Ігорович, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Створення кросплатформених веб-ресурсів за допомогою 

адаптивної верстки 
МІЛЬЧАКОВ Дмитро Васильович, курсант 3 курсу факультету 

№ 4 ХНУВС 
 
Застосування систем управління контентом у дистанційному 

навчанні 
ЛАПШИНА Олена Русланівна, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Електронні сервіси та методи забезпечення їх безпеки 
СИНИЦЯ Алла Петрівна, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Переповнювання буфера як спосіб незаконного доступу до 

комп’ютерних систем 
ЛЕЙКО Владислав Васильович, курсант 3 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
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Контент сайту та методи його захисту 
НЕСТЕРЦОВА Юлія Олександрівна, курсант 2 курсу 

факультету № 4 ХНУВС 
 
Використання вільного програмного забезпечення в навчальному 

процесі 
ДИКИЙ Дмитро Дмитрович, курсант 2 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
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СЕКЦІЯ 7 
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 

 
Аудиторія № 311/4 

Керівники секції: кандидат економічних наук, доцент Баранова 
Валерія Вадимівна; кандидат економічних наук, доцент Павленко 
Наталія Вікторівна. 

 
 

Науковий гурток кафедри соціально-економічних дисциплін 
факультету № 2 

 
Корупція як перешкода економічному розвитку України 
БРОДОВСЬКИЙ Сергій Сергійович, курсант 1 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Особливості політичної свідомості сучасного українського 

суспільства 
ЛЕЖУХ Інга Сергіївна, курсант 3 курсу факультету № 3 ХНУВС 
 
Мотивація щодо вибору професії поліцейського 
МАРЮХНО Яніна Олександрівна, курсант 2 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Про економічну свідомість та підсвідомість людини 
НЕСТЕРЦОВА Юлія Олександрівна, курсант 2 курсу 

факультету № 4 ХНУВС 
 
Про необхідність зміни вектору економічного мейнстріму 
НОВАК Марія Віталіївна, курсант 2 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Причини рейдерства в економіці України 
РЕДЖЕПОВ Руслан Сувханович, курсант 1 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Ціннісна раціональність в основі формування нової економічної 

парадигми 
САХУТА Павло Володимирович, курсант 3 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Формування «економіки людини» – першочергове завдання для 

України 
ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, курсант 1 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
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Розвиток творчо-креативного потенціалу людини як основа 
економічного розвитку країни 

ЦЕБИНОГА Олена Юріївна, курсант 1 курсу факультету № 1 
ХНУВС 

 
Використання бухгалтерських документів і матеріалів 

інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в 
економіці 

ЧУХНО Катерина Євгеніївна, курсант 3 курсу факультету № 2 
ХНУВС 

 
Науковий гурток кафедри економіки та фінансів факультету № 6 

 
Сучасні методи фактичного контролю 
ЛУГОВИЙ Микола Миколайович, студент 4 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 
Новітні маркетингові технології в сучасній глобальній економіці 
БАБУЛА Олена Олександрівна, студент 3 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 
Державна служба фінансового моніторингу України як 

центральний орган виконавчої влади 
ГАСИМОВ Ренат Габілович, студент 2 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 
Фінансово-економічна безпека підприємства: механізм 

забезпечення 
ШИПІК Юлія Володимирівна, студент 4 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 
Аналіз методів і форм оцінки тіньової економіки 
БАРИШЕНКО Олександр Олегович, студент 1 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 
Стратегія інформаційної безпеки в Україні 
ПЕРЕДЕРІЙ Тетяна Сергіївна, студент 3 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 
Напрями діяльності служби безпеки України щодо забезпечення 

економічної безпеки 
ШВИДКИЙ Володимир Олександрович, студент 1 курсу 

факультету № 6 ХНУВС 
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Роль грошей у формуванні економічних відносин 
ГРИГОР’ЄВА Катерина Борисівна, студент 2 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 
Грошово-кредитна політика України 
КІСЕЛЬОВА Ганна Олександрівна, студент 3 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 
Фінансовий механізм страхування ризиків 
КУЩ Сергій Едуардович, студент 4 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
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СЕКЦІЯ 8 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
 

Аудиторія № 2/5 
Керівники секції: кандидат психологічних наук, доцент Харченко 

Світлана Вячеславівна; кандидат психологічних наук Греса Наталія 
Володимирівна. 

 
 

Науковий гурток кафедри соціології та психології факультету № 6 
 

Мотиваційні складові професійної адаптації жінок – 
працівників ОВС 

ВОЛОЩУК Ганна Євгеніївна, слухач магістратури факультету 
№ 6 ХНУВС 

 

Особливості мотивації у студентів з різним рівнем особистісної 
конкурентоспроможності 

ЛЯХОВА Юлія Олександрівна, студент 1 курсу факультету № 6 
ХНУВС 

 

Гендерні особливості мотивації підприємницької діяльності 
МИРОНОВА Валентина Вікторівна, студент 1 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 

Психологические особенности психосоматических проявлений 
МОХАМЕД Ренат, студент 2 курсу факультету № 6 ХНУВС 
 

Віктимна поведінка молоді як соціально-психологічна проблема 
МУРАВЙОВА Валерія Дмитрівна, студент 3 курсу факультету 

№ 6 ХНУВС 
 

Гендерні особливості життєстійкості підлітків 
ПОТЬОМКІНА Анна Ігорівна, студент 1 курсу факультету № 6 

ХНУВС 
 

Науковий гурток кафедри психології та педагогіки факультету № 3 
 

Розвиток критичного мислення в умовах інформаційного 
суспільства 

ЛЕЖУХ Інга Сергіївна, курсант 3 курсу факультету № 3 ХНУВС 
 

Психологія безпеки дитини в мережі Інтернет 
САВЧУК Юлія Романівна, курсант 3 курсу факультету № 3 

ХНУВС 
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Проблеми профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх 
СОРОКОТЯГА Катерина Михайлівна, курсант 3 курсу 

факультету № 3 ХНУВС 
 

Соціально-психологічні аспекти протидія розповсюдженню 
тероризму в мережі Інтернет 

ТКАЧЕНКО Маргарита Анатоліївна, курсант 3 курсу 
факультету № 3 ХНУВС 

 

Особливості взаємозв’язків особливостей спілкування та 
домінуючих репрезентативних систем курсантів – майбутніх 
психологів 

ШЕВЦОВА Ірина Ігорівна, курсант 2 курсу факультету № 3 
ХНУВС 

 

Науковий гурток кафедри соціально-економічних дисциплін 
факультету № 2 

 

Психологія влади 
ЗАДНЄПРЯНСЬКА Анастасія В’ячеславівна, курсант 3 курсу 

факультету № 3 ХНУВС 
 

Психологічний аспект політичного лідерства 
СОРОКОТЯГА Катерина Михайлівна, курсант 3 курсу 

факультету № 3 ХНУВС 
 

Шляхи пошуку істини у філософії 
МАГДА Ольга Олександрівна, курсант 1 курсу факультету № 1 

ХНУВС 
 

Одвічне протистояння: егоїзм та альтруїзм 
ФЕЩЕНКО Яна Ігорівна, курсант 2 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 

Проблема спілкування та взаєморозуміння у сучасному світі 
ДРАГОМИРОВА Марина Геннадіївна, курсант 2 курсу 

факультету № 4 ХНУВС 
 

Чарльз Тейлор: три хвороби сучасності 
КАМІНСЬКА Олександра Леонідівна, курсант 2 курсу 

факультету № 4 ХНУВС 
 

Зло як брак добра (на прикладі фрагментів з твору «Сповідь» 
Аврелія Августина) 

ХМЕЛІВСЬКА Катерина Володимирівна, курсант 2 курсу 
факультету № 4 ХНУВС 
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Кіберпростір та ідентифікація онлайнової особистості 
СТЕФАНЧУК Любов Ігорівна, курсант 2 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
 
Вплив релігії на суспільство 
МАРТИНЮК Анастасія Романівна, курсант 2 курсу факультету 

№ 4 ХНУВС 
 
Добро та зло як дві нерозривні складові людського буття 
ЗАДНІПРОВСЬКА Олена Юріївна, курсант 1 курсу факультету 

№ 1 ХНУВС 
 
Евтаназія: право на гуманну смерть чи злочин перед 

гуманізмом? 
ЧЕРНОВОЛ Валерія Сергіївна, курсант 2 курсу факультету № 4 

ХНУВС 
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