
1 

 

 
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України 

Фонд підтримки будівельної галузі (Німеччина) 

Представництво Польської академії наук в Києві 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

Академія будівництва України 
 

 

ПРОГРАМА  

Третьої Міжнародної науково-практичної конференції 
 

«БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО:  

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ» 
 

4 грудня 2019 р.  
 

 

Міжнародний програмний комітет: 
Куліков П.М., Клочко А.А., Копиленко О.Л., Вайзе Т., Собчук Г., Гаран О.В., 
Дідовець Ю.В., Квасніцька О.О., Кресін О.В., Мамедов А.М., Мамонтов І.О., 
Назаренко І.І., Перегуда Є.В., Плоский В.О., Чернишев Д.О., Ткаченко В.В., 

Тонкачеєв Г.М., Халабуденко О.А., Харитонов Є.О., Харитонова О.І.,  
Шлюсарж Б. та ін. 

 

Місце проведення 

Київ, Повітрофлотський просп., 31, центральний корпус КНУБА 

 

Порядок проведення  

9:00 – 10:00 – реєстрація учасників конференції  

10:00 – 13:00 – пленарне засідання (ауд. 466)  

13:00 – 13:30 – перерва, кава-брейк (хол залу засідань Вченої Ради КНУБА)  
13:30 – 17:00 – робота секцій  

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
4 грудня 2019 р., 10:00-17:00; ауд. 466 

 

Куліков Петро Мусійович,  
Заслужений працівник освіти України, д.е.н., проф., ректор КНУБА 

Торальф Вайзе  
віце-президент Фонду підтримки будівельної галузі 

 

Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., проф., Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

Містобудівне право: цивільно-правові аспекти 
 

Гаран Ольга Володимирівна, д.ю.н., проф., Одеський національний 
університет ім. І.І.Мечникова 

Про домінуючі концепції енергозбереження житла 
 

Харитонов Євгеній Олегович, д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України, 
Харитонова Олена Іванівна, д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України, 
Харитонова Тетяна Євгенівна, д.ю.н., доц., НУ «Одеська юридична академія» 

Малі архітектурні форми та тимчасові споруди: до проблеми 

правового регулювання 
 

Квасніцька Ольга Олексіївна, к.ю.н., доц., НУ «Одеська юридична 
академія» 

Впровадження інструментів партисипації в питаннях інтегрованого 

планування та регулювання забудови 
 

Кірін Роман Станіславович, д.ю.н., доц., Інститут економіко-правових 
досліджень НАН України 

Міжгалузева природа інституту забудови надроохоронних ділянок 
 

Мартыненко Игорь Эдуардович, д.ю.н., проф., Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы  

Правовое обеспечение сохранения комплексных памятников 

градостроительства: опыт Республики Беларусь 
 

Перегуда Євген Вікторович, д.п.н., проф., КНУБА, Місержи Світлана 

Дмитрівна, к.п.н., доц., НМУ ім. О.О. Богомольця 

Новації щодо нормування в будівництві: позитивні та неоднозначні 

аспекти 
 

Пилипенко Олександр Євгенович, д.і.н., проф., Національний 
університет харчових технологій   

Юридична відповідальність за порушення норм  екологічного 

законодавства України при проведенні  капітального будівництва  
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Рябченко Юрій Юрійович, д.ю.н., доц., Університет ДФС України  

Поєднання субсидіарності та оперативності при участі органів 

прокуратури у цивільних справах про захист прав на результати 

будівельної діяльності 
 

Ткаченко Володимир Володимирович, д.і.н., проф., Климчук Марина 

Миколаївна, к.екон.н., доц.., Клочко Андрій Андрійович, КНУБА 

Нормативно-правове забезпечення цифровізації енергоефективного 

будівництва 
 

Мамонтов Ігор Олександрович, к.ю.н., Заслужений юрист України. 
Семко Вадим Леонідович, к.п.н., доц., КНУБА 

Структурні компоненти кодифікації будівельного права України 
 

Халабуденко Олег Анатолійович, к.ю.н., доц., КНУБА 

Метаморфози концепту права власності на землю в контексті політик 

просторового планування (методологічний аспект) 
 

Боровська Ірина Анатоліївна, к.ю.н., доц., Затилюк Герман 

Анатолійович, Національна академія внутрішніх справ 

Юридичні особи приватного права у сфері будівництва 
 

Банах Андрій Вікторович, к.т.н., доц., Арутюнян Євгеній Едуардович, 
Запорізький національний університет 

Законодавчі й нормативні перешкоди проведення обстежень 

технічного стану будівель і споруд 
 

Бортняк Валерій Анатолійович, к. ю. н., доц., Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського 

Правові основи визначення податку на додану вартість та його 

адміністрування 
 

Гужва Антон Миколайович, к.ю.н., доц., Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна 

Захист інтересів власника будівлі від незаконного будівництва та 

збитків від руйнування сусідньої будівлі у римському праві 
 

Дьомкін Петро Олексійович, к.і.н., доц., Баєва Юлія Євгенівна, к.п.н., 

КНУБА 

Організаційно-правові проблеми розвитку житлово-комунального 

господарства в Україні 
 

Калініченко Зоя Дмитрівна, доц., Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

Нові зміни в законодавстві України про дерегуляцію в будівельному 

контролі 
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Медвідь Федір Михайлович, д.н. в галузі політології, к.філос.н., проф. 

МКА, Мельниченко Ярослав Богданович, PhD в галузі права, Твердохліб 

Анатолій Іванович, МАУП 

Право як ефективний регулятор суспільних відносин в контексті 

завдань правової освіти 
 

Некіт Катерина Георгіївна, к.ю.н., доц., НУ «Одеська юрид. академія» 

Використання інституту довірчої власності у сфері фінансування 

будівництва житла 
 

Похиленко Ірина Сергіївна, к.ю.н., КНУБА 

Щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у 

сфері будівництва 
 

Халабуденко Олег Анатолійович, к.ю.н., доц., Циганкова Дар'я 

Олегівна, КНУБА 

Конструкції прав власників квартир та інших ізольованих 

приміщень у багатоквартирних будинках: досвід порівняльно-правового 

дослідження 
 

Щербакова Олена Миколаївна, КНУБА 

Відповідальність за самочинне будівництво та будівельна амністія  
 

Ярощук Інна Володимирівна, к.і.н., доц., Семиліт Діана, КНУБА 

Інтелектуальна власність в будівництві 
 

Бляхарський Ярослав Станіславович, Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда Юзькова 

Співвідношення понять «девелоперська діяльність» та «організація 

будівництва будівель» 
 

Бодяк Наталия Евгеньевна, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 

Защита прав потребителей при строительстве жилых помещений: 

опыт Республики Беларусь 
 

Власенко Тетяна Вікторівна, КНУБА 

Правове регулювання інвестиційних договорів в будівельній галузі 

України 
 

Куницький Костянтин Сергійович, КНУБА 

Інституційна модель вибору альтернатив трансакцій на локальному 

ринку землі 
 

Пристайко Валерій Володимирович, НАДУ при Президентові України 

Елементи антикризового управління будівельною галуззю 
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Зубань Софія. Наук. керівнік: к.ю.н., доц. Халабуденко О.А., КНУБА 

Правове регулювання архітектурної діяльності: вітчизняний та 

зарубіжний досвід 
 

Кoндpoва Катepина. Наук. керівник: к.і.н., доц. Ярощук І.В, КНУБА  

Ocoбливocтi пpавoвoгo peгулювання пiдpядниx вiднocин у 

закoнoдавcтвi Укpаїни та світовий досвід 
 

Крапустін Віталій, КНУБА 

Адвокатська етика: засади та принципи 
 

Кузьменко Олександра. Наук. керівник: к.і.н., доц. Ярощук І.В, КНУБА 

Правовідносини у сфері капітального будівництва 
 

Лазебник Вікторія Вікторівна, Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського 

Інвестиційні договори на будівництво житла: цивільно-правовий 

аспект 
 

Литвин Олена, Пасічнюк Евгеній. Наук керівник: к.і.н. Ярощук І.В.  

Юридичний аспект несанкціонованої забудови природно-заповідного 

фонду 
 

Матвійчук Анастасія. Наук. керівник: к.ю.н. Халабуденко О.А., КНУБА 

Сервітутні права при здійсненні будівельної діяльності 

Томіленко Марія Андріївна, Національний авіаційний університет. 
Наук. керівник: Чубіна Т.Д., д.і.н., проф., Черкаський інститут пожежної 
безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

Характеристика сучасного будівельного законодавства Нової Зеландії 
 

Фасоля Юлія. Наук. керівник: к.ю.н., доц. Халабуденко О.А., КНУБА 

Речові ефекти реєстрації прав на нерухоме майно: принцип внесення 

vs принцип протиставимості 
 

Шиндяпін Данило. Наук. керівник: д.і.н., Деревінський В.Ф. 

Проблема прибудов у Києві 

Дзюнь Альона.  Наук. керівник: к.ю.н. Халабуденко О.А., КНУБА 

Зобов'язання, які супроводжують будівельну діяльність 

 

*** 

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 
 

Чернишев Денис Олегович, к.т.н., доц., КНУБА 

Логіко-структурна модель сучасного функціонально-ресурсного 

менеджменту на підприємствах водовідведення та водопостачання 
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Рижакова Галина Михайлівна, д.екон.н., проф., КНУБА 

Перманентна адаптація економічної діяльності підприємств до потреб 

урахування економічного та соціального імперативів 
 

Стеценко Сергій Павлович, д.екон.н., Локтіонова Яна Федорівна, 

КНУБА 

Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення 

компонент теорії нейронних мереж: прикладний аспект 
 

Дикий Олександр Володимирович, д.екон.н., проф., Зінченко 

Мирослава Михайлівна, к.екон.н., Омельяненко Оксана Павлівна, к.екон.н., 
доц., КНУБА 

Передумови залучення нефінансових параметрів до оцінки безпеки 

господарських операцій за стандартами внутрішнього аудиту 
 

Поколенко Вадим Олегович, д.екон.н., проф., Приходько Дмитро 

Олександрович, к.т.н., доц., КНУБА 

Онтологічні детермінанти виникнення деструктивних економічних 

процесів 
 

Горбач Максим Володимирович, к.т.н., доц., КНУБА 

Універсальний механізм управління інституційними змінами 

підприємств 
 

Дружинін Максим Андрійович, к.т.н., доц., КНУБА 

Застосування ситуаційного аналізу до реалізації програм реновації 

міських територій 
 

Івахненко Ірина Сергіївна, к.екон.н., КНУБА 

Адаптаційна диверсифікація розвитку підприємств: методологія та 

практика 
 

Іщенко Тетяна Михайлівна, к.екон.н., доц., Савчук Тетяна Валеріївна, 

к.екон.н., доц., КНУБА 

Сучасний формат спільного аудиту як інструмент подолання 

ресурсної та інформаційної асиметрії 
 

Малихіна Оксана Михайлівна, к.екон.н., КНУБА 

Реалізація базових принципів синергетики в сучасному форматі 

методології діагностування рівноваги індустріальних та будівельних 

підприємств 
 

Марчук Тетяна Сергіївна, к.екон.н., доц., Петренко Ганна Сисоївна, 

доц., КНУБА 

Методико-прикладні етапи обліку фінансового результату в 

трансфертному ціноутворенні: податковий та управлінський аспекти 
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Предун Костянтин Миронович, к.т.н., проф., Шевчук Олена 

Михайлівна, ст.н.с., КНУБА 

Функціонально-технічні індикатори життєвого циклу підприємств в 

умовах обмеженої інформації 
 

Рижаков Дмитро Андрійович, к.екон.н., КНУБА 

Узгодження концептуально-методологічних платформ економічної 

безпеки підприємств та теорії самоорганізації 
 

Трач Роман Володимирович, к.екон.н., КНУБА 

Побудова «реальної» моделі інноваційного підприємства: 

методологічний та структурно-функціональний аспект 
 

Чуприна Христина Миколаївна, к.т.н., доц., КНУБА 

Методологія дослідження конкурентоспроможності підприємств в 

умовах цифровізації економіки 
 

Якимчук Ірина Миколаївна, к.екон.н., доц., Демочані Олена 

Едуардівна, КНУБА 

Багатомодальний та ризик-орієнтований підходи як бази економічної 

модернізації сучасних підприємств 
 

Баличев Олег Юрійович, КНУБА 

Цільові індикатори забезпечення стратегічних пріоритетів та етапи 

життєвого циклу підприємств 
 

Веремєєва Тетяна Ігорівна, КНУБА 

Інтеграція підходів якості систем адміністрування підприємств 
 

Кістіон Дмитро Володимирович, КНУБА 

Організаційно-економічні заходи антисипативного управління 

підприємством в умовах економічної нестабільності 
 

Коваль Тимур Сергійович, КНУБА 

Методичний інструментарій управління ризиком підприємства в 

нестабільному середовищі функціонування 
 

Кондрацький Вадим Олександрович, КНУБА 

Сучасні підходи до моделювання реальних інвестицій за їх цільовим 

призначенням 
 

Кучеренко Олександр Іванович, КНУБА 

Імітаційні модулі попередження криз на грунті BCS 
 

Лещинська Ірина Василівна, КНУБА 

Аналітико-інформаційне забезпечення процесами адміністрування 

підприємств-стейкхолдерів інвестиційних проектів 
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Максимꞌюк Юлія Сергіївна, КНУБА 

Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення 

платформи «комплаєнс-менеджменту» та «управління за цілями» 
 

Некрутенко Оксана Вячеславівна, Лугіна Тетяна Сергіївна, КНУБА 

Методичні предиктори  референтної моделі оцінки потенціалу 

розвитку в умовах економічної нестабільності 
 

Петріченко Антоніна Іванівна, КНУБА 

Структурно-функціональне моніторингове забезпечення 

інфраструктурних проектів будівництва 
 

Петруха Сергій Валерійович, Інститут післядипломної освіти Державної 
навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» 
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