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Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

Відокремлений підрозділ «Харківський обласний осередок» 

 

 

Місце проведення: м. Харків, вул.. Пушкінська 49 (Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України)  

 

Початок роботи: 11 год. 

 

 

Регламент роботи:  

Наукові доповіді  – до 10 хв 

Наукові повідомлення – до 3 хв 

Обговорення наукових доповідей – до 3 хв 

Перерва: 13 год. (кава-брейк) на 30 хв; 

Продовження роботи: 13.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для довідок: +380971805840 

E-mail: kh.oo.vakp@ukr.net 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

18 травня 2018 р. 

11.00 – 13.00 

(зал № 501) 

 

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

        
   Тацій Василь Якович – д.ю.н., професор, академік НАН України і НАПрН України, 

голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ректор Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, почесний президент НАПрН України 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

      

     Борисов Вячеслав Іванович – д.ю.н., професор, академік НАПрН України, 

заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», директор 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка  

В. В. Сташиса НАПрН України 

 

Наукові доповіді 

 «Доктринальна модель кримінально-правової охорони громадської безпеки: 

концептуальні засади» 

Демидова Людмила Миколаївна – д.ю.н., професор, голова Харківського 

обласного осередку  ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», професор 

кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності ім. академіка   

В. В. Сташиса НАПрН України  

 

«Злочини проти громадської безпеки  

як загроза основам національної безпеки України» 

Батиргареєва Владислава Станіславівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

 

 «Питання удосконалення закону про кримінальну відповідальність за 

терористичні злочини» 

Ємельянов Вячеслав Павлович – д.ю.н., професор, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
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«Современное состояние организованной преступности в Польше и реагирование 

государства на неё» 

        Лясковска Катажина – хабилитированный доктор философии, профессор 

кафедры  уголовного права и криминологии юридического факультета Университета 

в г. Белостоке, Польша  

 

 «Невикористані можливості кримінального права в протидії злочинам 

проти громадської безпеки» 

Митрофанов Ігор Іванович – д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінально-

правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

«Вдосконалення протидії злочинам терористичної спрямованості з 

урахуванням досягнень наукового прогресу (біоінженерія, штучний інтелект, 

неорганічна та змішана форма життя)» 

Радутний Олександр Едуардович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого  

 

«Поняття транснаціональної організації за кримінальним законодавством 

України» 

Гринчак Сергій Васильович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

 

«Система криминализации экстремистской деятельности в Республике 

Бєларусь» 

Хомич Владимир Михайлович – д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 

Республики Беларусь, заведующий информационно-методическим сектором Научно-

практического центра Генеральной прокуратуры Республики Беларусь  

 

 

«Проблеми диференціації кримінально-правових наслідків незаконного 

поводження зі зброєю, боєприпасами, 

 вибуховими речовинами» 

Житний Олександр Олександрович – д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна 

 

 

«Протиправність як ознака незаконного поводження зі зброєю» 

Пономаренко Юрій Анатолійович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім.  Ярослава Мудрого 
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«Про спосіб подолання прогалини правового регулювання обігу зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин та  

вибухових пристроїв в Україні» 

Шаблистий Володимир Вікторович – д.ю.н., доцент, голова 

Дніпропетровського місцевого осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права», професор кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

 

ПЕРЕРВА НА КАВУ-БРЕЙК 

13.00-13.30 

(зал № 503) 

 

ПРОДОВЖЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

13.30 – 15.00 

(зал № 501) 

 

«Особливості кримінальної відповідальності за злочин,  

що передбачений ст. 259 КК» 

Гізімчук Сергій Вячеславович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого  

 

«Отдельные вопросы квалификации незаконных действий в отношении 

огнестрельного оружия и боеприпасов» 

Марчук Василий Васильович – к.ю.н., доцент, директор Научно-

практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь  

 

«Деякі питання забезпечення громадської безпеки за кримінальним 

кодексом України» 

Пащенко Олександр Олександрович – к.ю.н., доцент, провідний науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності  

ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

 

«Окремі пропозиції щодо оптимізації відповідальності за злочини проти 

громадської безпеки» 

Денисов Сергій Федорович – д.ю.н., професор, голова Запорізького місцевого 

осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», завідувач кафедри 

кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної 

пенітенціарної служби 

Пузиревський Максим В’ячеславович – начальник кабінету кафедри тактико-

спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби 
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 «Создание и функционирование преступных организаций в местах 

лишения свободы: современное состояние» 

Денисова Татьяна Андреевна – д.ю.н., профессор, заслужений юрист України, 

помощник ректора Академии государственной пенитенциарной службы по научной и 

научно-методической работе 

 

«Поняття терористичної групи і терористичної організації за КК України 

та Законом України «Про боротьбу з тероризмом» 

Киричко Василь Миколайович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого  

 

«Актуальні проблеми кваліфікації дій учасників терористичної групи та 

терористичної організації» 

Дудоров Олександр Олексійович – д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними 

органами Національної поліції України Луганського державного університету 

внутрішніх справ ім. Е. О.  Дідоренка 

Вознюк Андрій Андрійович – к.ю.н., доцент, завідувач наукової лабораторії з 

проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ 

 

«Зброя та бойові припаси як предмет складу злочину» 

Письменський Євген Олександрович – д.ю.н., професор, голова Луганського 

місцевого осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», завідувач 

кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету 

внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка 

Бондар Володимир Сергійович – к.ю.н., доцент, начальник відділу організації 

наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. 

Дідоренка 

«Загальні заходи протидії та запобігання незаконному обігу радіаційних 

матеріалів» 

Торбєєв Микола Олександрович – адвокат, заступник голови Ради адвокатів 

Чернігівської області 

 

«До питання кримінальної відповідальності за незаконне поводження з 

вогнепальною  зброєю» 

Книженко Оксана Олександрівна – д.ю.н., професор, старший викладач 

відділу Національної академії прокуратури України 
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«Корупційна злочинність як загроза національній і громадській безпеці 

України» 

Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Університету державної фіскальної служби України 

 

«Деякі питання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого організованою 

групою чи злочинною організацією» 

Павленко Тетяна Анатоліївна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. 

С. Сковороди, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

  

«До питання про кримінально-правове регулювання втягнення 

неповнолітніх та малолітніх у діяльність організованих  

злочинних об’єднань» 

Євтєєва Дарина Петрівна – к.ю.н., старший науковий співробітник Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, асистент кафедри кримінального права, Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого 

 

«Кримінальна відповідальність за вчинення злочину організованою 

групою за законодавством Франції та Німеччини» 

Невідома Надія Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

 

  

«Фінансування терористичної організації (ст. 258-5 КК України): огляд 

судової практики» 

Криворучко Іван Олександрович – прокурор Калинівської місцевої прокуратури 

Вінницької області 

 

«Об’єкти та предмети необережних злочинів проти  

громадської безпеки в Україні» 

Крайник Григорій Сергійович – к.ю.н., асистент кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

 

«Визначеність змісту кримінальної протиправності незаконного 

поводження зі зброєю (ст. 263 КК): випробування критеріями Страсбурзького 

суду» 



 

 

 

 

 

8 

Рубащенко Микола Анатолійович – к.ю.н., асистент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

 

 «Службова недбалість як передумова організованої злочинності у сфері 

громадської безпеки» 

Дунаєва Тетяна Євгенівна – к.ю.н., науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН 

України 

 

«Щодо терміну «банда» в кримінальному праві» 

Березовська Наталя Леонідівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

 «Правові аспекти протидії незаконному обігу зброї, бойових припасів та 

вибухових речовин» 

Базелюк Вікторія Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

 

«Спеціальні правила призначення покарання співучасникам злочинів 

проти громадської безпеки» 
Новікова Катерина Андріївна – к.ю.н., науковий співробітник Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, асистент кафедри кримінального права Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого 

«Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів: чи є 

підстави для декриміналізації?» 

Багіров Сергій Рамізович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального та 

кримінального процесуального права Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

 

«Злочинність та її організованість у місцях несвободи» 

Богатирьов Андрій Іванович  – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології Університету державної фіскальної служби України 

 

«Організована злочинність і суміжні види злочинності: сучасні наукові 

погляди в Україні» 

Резнік Юлія Степанівна – к.ю.н., викладач відділу підготовки прокурорів з 

підтримання державного обвинувачення в суді Національної академії прокуратури 

України  
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«Фактори, що обумовлюють посилення кримінальної відповідальності за 

вчинення злочину, передбаченого  

ст. 307 КК України, організованою групою» 
Мокляк Сергій Вікторович – заступник начальника 2 ВП Святошинського УП 

ГУНП у м. Києві 

 

«Співвідношення диверсії (ст. 113 КК України) і незаконного поводження з 

радіоактивними матеріалами (ст. 265 КК України)» 

Климосюк Андрій Сергійович – аспірант кафедри кримінального права 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

 

 «Організована злочинність в Україні» 

Абрамянц Аревік Валеріївна – викладач відділу підготовки прокурорів з 

підтримання державного обвинувачення в суді  Національної академії прокуратури 

України 

 

«Предмет злочину, передбаченого ст. 110–2 КК України, крізь призму 

науково-технічного прогресу» 

Дуднік Михайло Сергійович – аспірант сектору дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

 

 

«Зарубіжний досвід боротьби з терористичними актами» 

Попович Ольга Станіславівна – аспірант кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

 

«Інші тяжкі наслідки» як ознака об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ст. 281 КК України» 

Квітка Олександр Олексійович – аспірант сектору дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

 

«Злочинна організація: проблеми інтерпретації поняття» 

Лимаренко Юлія Сергіївна – аспірант кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права Національного юридичного університету     

 ім. Ярослава Мудрого 

 

«Міжнародний досвід боротьби з тероризмом: окремі аспекти» 

Буценко Ірина Юріївна – аспірант сектору дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

Борисов Вячеслав Іванович –  д.ю.н., професор, академік НАПрН України, 

заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», директор 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка  

В. В. Сташиса НАПрН України  
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Для нотаток 
 


