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Регламент роботи  

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ: 
ПРАВОВІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 
 

Порядок роботи конференції: 

17 листопада 2015 р. 
 

14.00 – 14.15 – реєстрація учасників, екскурсія по університету; 

14.15-14.30 – вітальне слово, презентація;  

14.30 – І –ше пленарне засідання; 

15.30-15.45 – перерва / кава - брейк; 

15.45- 16.30  – ІІ – ге пленарне засідання; 

16.30 – 17.05 – ІІІ - те пленарне засідання; 

17.10 – 18.00 – показ кінофільму: «Г.Гросс засновник 

криміналістики» 

18.00 – закриття конференції. 

 

Місце проведення: 

Київський університет права Національної академії наук України 

Синій атріум (м. Київ, вул. Академ. Доброхотова, 7-а) 

 

Регламент: 

Вітальне слово – 5 хв. 

Виступ – презентація – 10 хв. 

Тематичні доповіді – 10 хв. 

Обговорення – 5 хв. 

Повідомлення – 3 хв. 

Заключне слово – 15 хв. 
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Загальна декларація прав людини 

Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН  
10 грудня 1948 року 

 
Генеральна Асамблея проголошує цю загальну Декларацію прав людини, як 

певний зразок, відповідати якому мають прагнути всі народи і всі держави, з 
тим, щоб кожна людина і кожна структура суспільства, постійно враховуючи 
положення цієї Декларації, прагнули шляхом проведення просвітницької та 
освітньої діяльності сприяти провадженню цих прав і свобод, а також   
забезпечити,  шляхом   національних  і  міжнародних прогресивних   заходів,  
загальне  й  ефективне  визначення  та дотримання як серед народів держав – 
членів Організації, так і серед народів тих територій, що перебувають під 
їхньою юрисдикцією.  

                                              Стаття 1 

   Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.  Вони  
наділені  розумом  і  совістю і  повинні  діяти у відношенні один до одного в дусі 
братерства.  

Стаття 2 

 Кожна людина   повинна   мати   всі   права  і  всі  свободи, проголошені цією 
Декларацією,  незалежно від раси,  кольору шкіри, статі,   мови,   релігії,   
політичних   або  інших переконань, національного чи соціального походження,  
майнового, станового чи іншого стану. 

 
Конституція України 

 
Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року 

 
Стаття 3.  
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
 
Стаття 21. 
 Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними. 
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1847-1915 

 
Засновник криміналістики — Г. Гросс 

 

“Криміналістика по своїй суті починається там, де 

встановлюють,... яким саме способом вчинено злочини. Як 

досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви, що 

спричинили до злочину, яка була мета—про все це нам не 

говорить ні кримінальне право, ні процес. Все це складає 

предмет криміналістики“ 
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ОРГКОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету: 
Бошицький Ю.Л., ректор Київського університету права Національної 

академії наук України, професор, заслужений юрист України, заступник 
голови Союзу юристів України, відповідальний секретар комісії 
Конституційної асамблеї з питань прав, свобод та обов`язків людини і 
громадянина   

Заступник голови: 
Чернецька О.В., проректор з наукової та науково-педагогічної роботи 

Київського університету права Національної академії наук України 
Члени оргкомітету: 

Тарасевич Т.Ю.,  к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу 
КУП НАН України;  

Семаков Г.С., доктор наук в галузі права, професор кафедри  
кримінального права та процесу, завідувач навчально-криміналістичної 
лабораторії Київського університету права НАН України; 

Біленчук П.Д., к.ю. н, професор кафедри кримінального права та 
процесу Київського університету права НАН України. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  
Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН 

України, професор, заслужений юрист України, член Конституційної асамблеї з 
питань.  

Лопата Анатолій Васильович, начальник Генерального штабу Збройних 

сил України – перший заступник міністра оборони України (1993 – 

1996 рр.), Голова громадської колегії при міністрі оборони України 

 

І ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Концептуальні засади безпеки людини, суспільства, держави 

  

1. Шишка Роман Богданович, завідувач сектору права інтелектуальної 
власності та інноваційних технологій кафедри цивільного та трудового права КУП 
НАН України, д.ю.н., професор - тема доповіді: «Безпека людини як загальний 
підхід» 
2. Максименко Ольга Леонідівна, президент Експертної міжгалузевої 
асоціації України - тема доповіді «Безпека людини, суспільства, держави через 
проблематику життєзабезпечення сфери ЖКГ України» 
3. Алєксєєв Олександр Петрович, експерт Експертної міжгалузевої асоціації 
України (ЕМАУ) – керівник програм з методології, розвитку та аналітики, тема 
доповіді: «Інституціональні проблеми національної безпеки української 
державності – постановка питання».  
4. Ярмолюк Анастасія Андріївна, керівник науково-дослідного Центру 
системних досліджень Інтелектуального форуму «Єдина Європа» – тема доповіді: 
«Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в 
контексті захисту прав і свобод людини і громадянина». 
5. Кузьменко Анатолій Михайлович, к.ю.н., доцент кафедри МП ППр 
Київського університету права НАН України, тема доповіді: «Безпекотворення - 
основоположний принцип теорії управління безпекою соціальних систем». 
6.  Лопата Анатолій Васильович, начальник Генерального штабу Збройних 
сил України – перший заступник міністра оборони України (1993-1996 рр.), Голова 
громадської колегії при Міністрі оборони України (Київ) – тема доповіді: «Тактика 
забезпечення безпеки людини, суспільства, держави».  
7. Пешек Ярослав, доктор політичних наук, професор, Генеральний директор 
Ассоціації Чешсько-Українського партнерства, –  тема доповіді: «Професійна 
підготовка фахівців у галузі безпеки». 
8. Юлдашев Олексій Хашимович, завідувач кафедри інституту права МАУП, 
академік УАН, –  тема доповіді: 
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«Боротьба з елітарною корупцією як засіб нейтралізації зовнішніх і внутрішніх 
загроз безпеці країни». 
9. Костилева Наталія Валеріївна, лауреат Міжнародної премії 
Yousmi Web-Iour nalistn Awards координатор міжнародних, молодіжних, 
інформаційно-аналітичних проектів, – тема доповіді: «Інформаційний простір, як 
метод впливу на суспільство». 
10. Лукашевич Віталій Григорович, завідувач кафедри кримінального 
процесу і криміналістики Класичного приватного університету, д.ю.н., професор, 
–  тема доповіді: «Методологічні засади оптимізації діяльності слідчого на 
початковому етапі розслідування». 
11. Калюга Каріна Вікторівна, старший експерт НДЕКЦ при ГУ МВС України 
в Запорізькій області, к.ю.н., –  тема доповіді: «Наукові основи здобуття 
інформації на місці події злочину». 
12. Лінник Наталія Василівна, завідувач відділу «Правознавства» 
Подільського державного аграрного технічного університету, –  тема доповіді: 
«Міжнародно-правові основи забезпечення прав дитини». 
13. Занадрук Петро Іванович, викладач коледжу Подільського державного 
аграрного технічного університету, –  тема доповіді: «Правові основи 
забезпечення безпеки інвестиційної діяльності». 
14. Низенко Едуард Іванович,  професор Інституту права МАУП –  тема 
доповіді: «Організаційно-правове забезпечення детективної діяльності в Україні». 
15. Перець Василь Іванович, професор Інституту права МАУП, Степанова 
Анастасія Павлівна, журналіст інтернет-газети «Правопорядок», –  тема 
доповіді: «Інтелектуальний потенціал нації і безпека людини». 
16. Міхатуліна Олена Миколаївна, заступник завідувача кафедри цивільно-
правових дисциплін Інституту права МАУП, професор, –  тема доповіді: 
«Цивільно-правові засоби забезпечення безпеки людини, суспільства, держави». 
17. Крошко Валерій Павлович, Голова Української секції Міжнародної 
Поліцейської Асоціації Київщини, 
          –  тема доповіді: «Філософія  сискології». 
18.   Обіход Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник Інституту 
ядерних досліджень НАН України, –  тема доповіді: «Загроза ядерного тероризму 
та боротьба з ним за допомогою засобів ядерної криміналістики». 
19. Загуменний Віталій Іванович, системний аналітик Інтелектуального 
форуму «Єдина Європа», –  тема доповіді: «Державна Міграційна служба України 
та її роль у вирішенні питань громадянства і міграції, біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні». 
20. Барилюк Віктор Іванович, керівник секції законодавчих ініціатив 
Інтелектуального форуму «Єдина Європа», –  тема доповіді: «Правове 
забезпечення наукових засад криміналістичної методики розслідування злочинів». 
21. Бакка Тамара Володимирівна, к.п.н., доцент кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти НПУ ім. 
М.П. Драгоманова, –  тема доповіді: «Міжнародне гуманітарне право як механізм 
регулювання світової суспільної безпеки та стабільності». 
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22. Мелещенко Тетяна Володимирівна, к.і.н., доцент кафедри методики 
навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти 
НПУ ім. М.П. Драгоманова, –  тема доповіді: «Тероризм як глобальна загроза 
сучасній світовій стабільності та безпеці». 
23. Терешкевич Андрій Іванович, начальник сектору експертиз у сфері 
інтелектуальної власності ДНД ЕКЦ МВС України, –  тема доповіді: 
«Застосування 3D принтерів в діяльності експертної служби України». 
24. Чисніков Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник 
НДІ МВС України, – тема доповіді: «Становлення криміналістичної наукової 
думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): крізь призму юридичної 
біографістики». 
25. Кофанов Андрій Віталійович, професор ННІ ПСК Академії МВС України, 
–  тема доповіді: «Право, зброя і безпека». 
26. Громчевська Неля Вячеславівна, завідувач відділу правознавства 
Таращанського агротехнічного коледжу, –  тема доповіді: «Безпека природних 
ресурсів». 
27. Салтинський Василь Миколайович, віце-президент Поліцейської 
фінансово-правової академії, – тема доповіді: «Правове регулювання фінансової 
безпеки». 
28. Деркач Вероніка Валеріївна, адвокат, –  тема доповіді: «Гарантії 
адвокатської діяльності та її захист». 
29. Семаков Геннадій Семенович, професор кафедри кримінального права та 
процесу КУП НАН України, –  тема доповіді: «Загрози, ризики, небезпеки в 
сучасному світі». 
30. Рудник Віктор Іванович, професор кафедри кримінального права та 
процесу КУП НАН України, Рудник Тетяна Вікторівна, к.ю.н., доцент кафедри 
комерційного права Київського національного торгівельно-економічного 
університету, – тема доповіді: «Проблеми безпеки в місцях позбавлення волі». 
31. Кубрак Петро Микитович, професор кафедри кримінального права та 
процесу КУП НАН України, –  тема доповіді: «Умови процесуальних гарантій в 
кримінальному провадженні України». 
32. Біленчук Петро Дмитрович, професор кафедри кримінального права та 
процесу КУП НАН України, –  тема доповіді: «Стратегія, тактика і мистецтво 
забезпечення безпеки людини, суспільства, держави в сучасних умовах». 
33. Волков Андрій Володимирович, адвокат, – тема доповіді: «Електронна 
комерція і правила захисту інтересів «держава – бізнес». 
34. Кофанов Андрій Віталійович, професор ННІ ПСК Академії МВС України, 
–  тема доповіді: «Сучасний стан та перспективи розвитку обігу зброї на теренах 
України». 
35. Кобилянський Олег Леонідович, доцент НАВС України, –  тема доповіді: 
«Криміналістичне дослідження метальної холодної зброї: проблеми теорії та 
практики». 
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36. Приходько Юрій Павлович, старший викладач НАВС України, –  тема 
доповіді: «Виявлення та вилучення слідів застосування вибухового пристрою на 
місці кримінального вибуху». 
37. Антонюк Поліна Евгеніївна, професор НАВС України, –  тема доповіді: 
«Сучасні дослідження у галузі криміналістичного експертознавства». 
38. Бортник Василь Мирославович, керівник департаменту міжнародного 
туризму та спортивного орієнтування Інтелектуального форуму «Єдина Європа», 
– тема доповіді: «Просторове сприйняття інформації як гарантія безпеки людини: 
засоби і технології». 
39. Кірієнко Сергій Анатолійович, керівник робочої групи Комітету зі 
сприяння протидії корупції та корпоративної відповідальності Торгово-
промислової палати України,– тема доповіді: «Актуальні питання сприяння 
протидії корупції». 
40. Казьмирук Сергій Дмитрович, голова комітету Торгово-промислової 
палати України Комітету зі сприяння протидії корупції та корпоративної 
відповідальності, – тема доповіді: «Поліграф в Україні і світі». 
41. Юрчишин Василь Миколайович, докторант Класичного приватного 
університету, – тема доповіді: «Функції прокурора у досудовому розслідуванні: 
безпековий аспект». 
42. Сидоренко Леонід Онисимович, старший науковий співробітник НДЕКЦ 
МВС України в Черкаській області, – тема доповіді: «Технічна експертиза 
документів та її можливості у дослідженні солдатських медальйонів часів Другої 
світової війни». 
43. Фартушний Анатолій Іванович, голова благодійної організації 
«Пошуковий загін «Зелена брама», член громадської ради Держприкордонної 
служби України, – тема доповіді: «Чорні археологи» та негативні наслідки їх 
діяльності при проведенні несанкціонованих розкопок на місцях боїв часів Другої 
світової війни». 
44. Гонгало Сергій Йосипович, доцент Національного університету 
«Острозька академія», –  тема доповіді: «Криміналістична графологія». 
45. Попов Олександр Іванович, ректор Української Академії підприємництва, 
– тема доповіді: «Підприємницьке безпекознавство». 
46. Урденко Олександр Георгійович, експерт-криміналіст, –  тема доповіді: 
«Кіберзлочинність». 
47. Аулін Олександр, директор Центру ісламознавства, –  тема доповіді: 
«Релігійні доктрини ісламу». 
48. Гапон Ксенія Андріївна, курсант Національної Академії Внутрішніх 
Справ, – тема доповіді: «Права і свободи біженців, проблеми біженців на 
Ближньому сході і Африці на сьогоднішній день». 
49. Столяренко Дмитро Вікторович, курсант Національної Академії 
Внутрішніх Справ, – тема доповіді: «Біженці в ЄС». 
50. Кравчук Анна, студентка VІ курсу КУП НАН України, – тема доповіді: 
«Криміналістична характеристика контрабанди». 
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51. Балика Георгій Анатолійович, головний спеціаліст з цивільного захисту, 
пожежної безпеки та охорони праці КУП НАН України, – тема доповіді: 
«Тероризм як злочин проти людства та людяності». 
52. Сахнюк Сергій Володимирович, доцент кафедри кримінального права та 
процесу КУП НАН України, – тема доповіді: «До проблеми визначення звільнення 
від кримінальної відповідальності». 
53. Перелигіна Раїса Володимирівна, ст. викладач кафедри кримінального 
права та процесу КУП НАН України, – тема доповіді: «Жіноча участь в тероризмі: 
кримінологічний аспект». 
54. Бісюк Олена Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 
процесу КУП НАН України, – тема доповіді: «Теорія необхідного спричинення, як 
домінуюча у сучасній правовій доктрині». 
55. Ручко Яна Олексіївна, студентка 4 курсу відділення «Правознавство» 
Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя Радянського Союзу О.О. 
Шевченка, – тема доповіді: «Новий проект Конституції України та основні 
проблеми конституційної процедури в Україні». 
56. Коляда Вадим Геннадійович, студент 4 курсу відділення «Правознавство» 
Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя Радянського Союзу О.О. 
Шевченка, – тема доповіді: «Еволюція прав особи в Україні в контексті 
конституційно-правової реформи». 
57. Формагей Наталія Вікторівна, студентка 4 курсу відділення 
«Правознавство» Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя Радянського 
Союзу О.О. Шевченка, – тема доповіді: «Актуальні проблеми конституційного 
регулювання права на захист». 
58. Соловйов Костянтин Михайлович, адвокат, експерт Центру 
компетентності ЕМАУ «Традиції професіоналів», – тема доповіді: «Недостатній 
рівень компетентності як фактор небезпеки». 
59. Урденко Олександр Георгійович, керівник Центру компетентності ЕМАУ 
«Традиції професіоналів», – тема доповіді: «Роль експертної спільноти у 
формуванні компетентності фахівців (експертів) в ІТ – галузі» 
60. Дорошенко Олександр Федорович, заступник директора з експертної 
роботи НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук 
України, – тема доповіді: «Судова експертиза як складова захисту інтелектуальної 
власності». 
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ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

ПРАВОВІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ 
ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, 

ДЕРЖАВИ 
  
1. Бойко Віталій Володимирович, студент КУП НАН України, ПМК – 62, 
тема доповіді: «Кіберзлочинність: сучасний стан та шляхи її подолання» 
2. Білошицький Роман Миколайович, аналітик Інтелектуального форуму 
«Єдина Європа», тема доповіді: «Сучасна зброя детектива, розвідника, 
криміналіста». 
3. Марченко Руслан Григорович, старший слідчий в особливо важливих 
справах Головного слідчого управління МВС України, тема доповіді: 
«Особливості розслідування дорожньо-транспортних пригод». 
4. Ореховський Микола Леонідович - керуючий партнер Адвокатського 
об'єднання "Ореховський та Коломієць", адвокат, тема доповіді: «Безпека людини: 
право на збройний захист». 
5. Коломієць Віталій Анатолійович - старший партнер Адвокатського 
об'єднання "Ореховський та Коломієць", адвокат, тема доповіді: «Безпека людини: 
право на збройний захист». 
6. Коржукова Тамара Олександрівна, студентка КУП НАН України МПМ 
– 61, тема доповіді: «Міжнородно-правові аспекти спільної міграційної політики».  
7. Дімітрова Юлія Олександрівна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, 
тема доповіді: «Корупція та її суспільна небезпека». 
8. Махінько Олександра Олександрівна, студентка КУП НАН України, 
ПМК – 62, тема доповіді: «Корупційні злочини і корупційна злочинність».  
9. Лісник Тетяна Вікторівна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, тема 
доповіді: «Види корупційних злочинів».  
10. Потапенко Вікторія Володимирівна, студентка КУП НАН України, ПМК 
– 62, тема доповіді: «Характеристика законодавства України, щодо запобігання та 
протидії корупції».  
11. Кравчук Анна Валеріївна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, тема 
доповіді: «Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні».  
12. Шершень Наталія Василівна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, 
тема доповіді: «Корупція в Україні». 
13. Пишна Юлія Геннадіївна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, тема 
доповіді: «Корупція: поняття, сутність, характеристика». 
14. Павлюченко Оксана Сергіївна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, 
тема доповіді: «Теоретико-правові основи поняття «корупція».  
15. Легкий Орест Володимирович, студент КУП НАН України, ПМК – 62, 
тема доповіді: «Корупція в Україні: особливості протидії».  
16.  Базир Інна Вячеславівна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, тема 
доповіді: «Концептуальні засади визначення сутності корупції».  



 12 

17. Пономаренко Віта Володимирівна, студентка КУП НАН України, ПМК 
– 62, тема доповіді: «Сутність і ґенеза поняття «корупція»  
18. Шамова Валерія Миколаївна, студентка КУП НАН України, ПБ – 33, 
тема доповіді: «Поняття та значення засад кримінального процесу».  
19. Летун Тетяна Віталіївна, студентка КУП НАН України, ПБ – 33, тема 
доповіді: «Ідентифікаційні ознаки письма».  
20.  Шпирук Анастасія Олександрівна, студентка КУП НАН України, ПБ – 
33, тема доповіді: «Основи методики розслідування вбивств».  
21. Жарко Аліна Віталіївна, студентка КУП НАН України, ПБ – 33, тема 
доповіді: «Основи методики розкриття та розслідування злочинів за свіжими 
слідами». 
22. Настечко Валерія Сергіївна, студентка КУП НАН України, ПБ – 33, 
тема доповіді: «Криміналістична діагностика татуювань».  
23. Карповець Богдан Михайлович, студент КУП НАН України, ПСК – 52, 
тема доповіді: «Актуальні проблеми видобування бурштину місцевими 
старателями та виведення його з тіні на легальний ринок». 
24. Ільніцький Роман Андрійович, студент КУП НАН України, ПСК – 52, 
тема доповіді: «Особливий запобіжний захід тримання під вартою». 
25. Шалієвський Дмитро Андрійович, студент КУП НАН України, ПСК – 
52, тема доповіді: «Інформаційна безпека в соціально-комунікаційній сфері». 
26. Захарчук Аліна Геннадіївна, студентка КУП НАН України, ПСК – 52, тема 
доповіді: «Процесуальна природа поняття «слідчий суддя». 
27. Степанюк Дмитро Васильович, студент КУП НАН України, ПСК – 52, 
тема доповіді: «Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності». 
28. Білоусова Яна, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Криміналістичне почеркознавство». 
29. Ярошенко Дар’я, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Криміналістична методика допиту свідків та потерпілих». 
30. Репалюк Вероніка Ярославівна, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, 
тема доповіді: «Поняття криміналістичної трасології». 
31. Мариняк Тетяна, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Правовий статус свідка». 
32. Липницька Леся, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Криміналістичне дослідження почерку» 
33. Марків Юлія, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Криміналістична характеристика злочинів». 
34. Осауленко Аліна, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Криміналістична ідентифікація людини». 
35. Мінаков Артур Валерійович, студент КУП НАН України, ПБ – 32, тема 
доповіді: «Криміналістичне дослідження почерку людини». 
36. Сабова Евеліна, студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема доповіді: 
«Криміналістична трасологія». 
37. Кравченко Олександр Васильович, студент КУП НАН України, ПБ–32, 
тема доповіді: «Криміналістичне зброєзнавство». 



 13 

38. Дмітрієв Владислав Валерійович, студент КУП НАН України МПі – 64, 
тема доповіді: «Правове забезпечення захисту знаків для товарів у цифровому 
середовищі». 
39. Мужецька Катерина,  студентка КУП НАН України, ПБ – 32, тема 
доповіді: «Криміналістична трасологія». 
40. Терещук Олександр Васильович, Голова Українського комітету по 
боротьбі з корупцією, тема доповіді: «Корупційна злочинність в Україні». 
41. Антофійчук Іванна Іванівна, студентка Кам’янець-Подільського 
відділення КУП НАН України, тема доповіді: «Забезпечення безпеки культурних 
цінностей в Кам’янець – Подільському регіоні». 
42. Михайлова Сніжана Михайлівна, студентка Кам’янець-Подільського 
відділення КУП НАН України, тема доповіді: «Засоби катувань минулих століть: 
на матеріалах історичних знахідок Кам’янець-Подільського музею». 
43. Мудренок Віта Миколаївна, студентка КУП НАН України, ПМК – 62, 
тема доповіді: «Правове забезпечення протидії корупції». 
44. Теплова Катерина Анатоліївна, студентка КУП НАН України МПі – 64, 
тема доповіді: «Безпека суспільства в державі». 
45. Шишикін Сергій Миколайович, студент КУП НАН України МПі – 64, 
тема доповіді: «Цивільно-правовий захист географічних зображень в Україні та 
країнах ЄС». 
46. Шкребко Марина Віталіївна, студентка КУП НАН України ПБ – 35, тема 
доповіді: «Криміналістичне слідознавство». 
47. Коваленко Юлія Юріївна, студентка КУП НАН України ПБ – 35, тема 
доповіді: «Підстави набуття учасниками кримінального провадження своїх прав 
та обов’язків». 
48. Овсяник Діана Валеріївна, студентка КУП НАН України ПБ – 35, тема 
доповіді: «Захисник в кримінальному провадженні». 
49. Шепель Катерина Іванівна, студентка КУП НАН України ПБ – 35, тема 
доповіді: «Ідентифікація людини за ознаками зовнішності». 
50. Марковська Ю.А., студентка КУП НАН України ПБ – 43, тема доповіді: 
«Криміналістична дактилоскопія». 
51. Коняхіна А.І., студентка КУП НАН України ПБ – 43, тема доповіді: 
«Судова балістика». 
52. Гординчук Андрій Олександрович, студентка КУП НАН України ПМі – 
54, тема доповіді: «Безпека людини під час вело-руху». 
53. Косенко Катерина Русланівна, студентка НАВСУ, тема доповіді: 
«Міжнародна практика законотворчого санкціонування та попередження 
тероризму: порівняльний аналіз». 
54. Бондар Віталій Борисович, студент 5 курсу КУП НАН України, групи 
ПМ-51, тема доповіді: «Особливості протидії корупції в Україні». 
55. Замятін Микита , студент КУП НАН України,  ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Кібер зброя». 
56. Пособчук Валерія, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема доповіді: 
«Кібер зброя». 
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57. Панченко Яніна, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема доповіді: 
«Кібер зброя». 
58. Горелова Віроніка, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема доповіді: 
«Атомна зброя». 
59. Сокиран Софія, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема доповіді: 
«Атомна зброя». 
60. Cліжевська Діана, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема доповіді: 
«Атомна зброя». 
61. Філоненко Олег, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Атомна зброя». 
62. Андрусенко Дмитро, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Ріжуча / колюча зброя». 
63. Шалдибін Микола, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Ріжуча / колюча зброя». 
64. Кімбур Катерина, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема доповіді: 
«Зброя масового ураження». 
65. Макаренко Олександра, студентка КУП НАН України, ПБ -34, – тема 
доповіді: «Вогнепальна зброя ». 
66. Опришко Павло, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Вогнепальна зброя». 
67. Лісовський Дмитро, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Первісна зброя». 
68. Клименко Ігор, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Криміналістичне вибухознавство». 
69. Ревчук Назар , студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Хімічна зброя». 
70.  Юрович Дмитро, студент КУП НАН України, ПБ- 34, – тема доповіді: 
«Крупнокаліберна зброя ». 
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ІІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

ОСВІТНІЙ БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР 
 

Презентація результатів сучасних наукових досліджень у галузі 
безпеки людини, суспільства, держави 

 
1. Культура і закон у протидії злу – (автор д.ю.н., професор, академік  

О.М. Костенко) 
2. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних 

відносин в Україні (ІХ – ХХ ст) - (автор д.ю.н., професор І. Бойко) 
3. Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини - (автор к.ю.н.  

Н. Лінник) 
4. Мистецтво здобувати і використовувати початкову інформацію про особу 

злочинця - (автор к.ю.н. К. Калюга, д.ю.н., професор В. Лукашевич) 
5. Збирання обробка та використання початкової інформації про злочин і 

особу злочинця - (автор к.ю.н. К. Калюга) 
6. Сискологія – парадигма професора О.Ю. Шумилова: нова наука про сиск - 

(автор В. Крошко) 
7. Сискна поліція на Україні за часів Россійської імперії (1880 – 1917 рр.): 

історико-правове дослідження у ІІ книгах. Кн.2 - (автор к.ю.н.  
В. Чисніков) 

8. Кримінологія - (автори академік О.Костенко, доктор права Г. Семаков, 
професор П. Біленчук, к.ю.н. Р. Перелигіна та ін.) 

9. Помста оперативника розвідки - (автор Б. Кушнір) 
10. Зброєзнавство: зброя, право, безпека – (автор професор П. Біленчук, 

к.ю.н. А. Кофанов, О. Сулява) 
11. Мистецтво війни - (автор Сунь-дзи) 
12. Інтернет Галактика - (автор М. Кастельс) 
13. Пандемія страху - (автор д.ю.н. О. Чистяков) 
14. Криміналістика - (автор професор П. Біленчук, доктор права Г. Семаков) 
15. Підприємницьке безпекознавство в Україні - (автори професор  

П. Біленчук, доктор права Г. Семаков, к.ю.н., доцент Е. Низенко, к.т.н.  
В. Міщенко) 

16. Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини - (автори професор 
П. Біленчук, д.ю.н. О. Мотлях, О. Рибальченко, І.Усіков) 

17. Таємна агентура департаменту поліції МВС Російської імперії – (автори 
к.ю.н. О. Чисніков, професор П. Біленчук, д.ю.н. І. Котюк) 

18. Тотальний опір «Інструкція з ведення малої війни для кожного»  
(Ганс фон Дах) 

19. Військові формування та військова служба – д.ю.н. В. Шамрай. 
20. Правові засади захисту інформації – к.ю.н. Л. Борисова. 
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V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ: 
ПРАВОВІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 
 

  03142  м. Київ,  
вул. Академіка Доброхотова, 7-А 

(ст. метро Житомирська) 
Телефон для довідок: 

044 424 33 35,  
095 806 90 74 

www.kul.kiev.ua 
Координатори конференції 

Семаков Г.С. 
Біленчук П.Д. 

 
V Міжнародна науково-практична конференція 

присвячена комплексному аналізу функціонування національної безпеки і 
безпеки людини, суспільства, держави на сучасному етапі  

 
Робочі мови конференції: 

українська, англійська, німецька, польська, російська,  словацька, чеська  
 

 

Видання надруковано з оригінал-макета,  
підготовленого Видавництвом Європейського університету. 

03115, Україна, Київ-115, вул. Депутатська, 15/17. 

Тел.: (044) 503-33-96. 

 

Реєстраційне свідоцтво ДК №3833 від 14.07.2010 р. 
 


