


   
 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І 

АРХІТЕКТУРИ 

Факультет урбаністики та просторового планування 

Кафедра політичних наук і права 

ВГО «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ» 

ФОНД ЕБЕРГАРДА ШЬОКА (ФРН) 

ФОНД ПІДТРИМКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ (ФРН) 

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «BLF GROUP» 

 

 

Програма 

«Круглого столу» 

до Тижня права та 72-ї річниці прийняття 

ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

«ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ» 

 

10 грудня 2020 року 

 

 

Програмний комітет: 

Мамедов А.М., к.т.н., доц. (голова), Сердюк Н.А., д.ю.н., проф. (співголова), 

Безклубий, д.ю.н., проф., Перегуда Є.В., д.п.н., проф., Вайзе Т., Марченко М.В., 

к.ю.н., Вангородська А.І., адвокат, Лисюк Ю.В., к.ю.н., доц., Мамонтов І.О., 

к.ю.н., доц., Засл. юрист України, Похиленко І.С., к.ю.н., доц., 

Халабуденко О.А., к.ю.н., доц., Шаповаленко І.В., к.ю.н., доц.  

 

Регламент 

Відкриття та виступи учасників : 10.12.2020 р., 10:30-13:30 

Тривалість: доповіді – 10-15 хв.; виступу – 3-5 хв. 

Робоча мова: українська 

 

Захід відбувається на платформі Microsoft Teams 

 

Модератор «круглого столу» – д.ю.н., проф. Сердюк Н.А. 



 

ВІДКРИТТЯ 

 

МАМЕДОВ Алірза Махмуд огли 

декан факультету урбаністики та просторового планування  

 

ДОПОВІДІ 

 

СЕРДЮК Наталія Аркадіївна 

доктор юридичних наук, професор кафедри політичних наук і права КНУБА, 

голова Київської міської організації ВГО «Асоціація українських правників» 

Загальна декларація прав людини  

 

ГОРЯЧЕНКО Руслан Іванович  

начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції України, 

полковник поліції 

Впровадження системи ІП Custody records в діяльність підрозділів поліції 

 

МАРЧЕНКО Микола Валерійович 

кандидат юридичних наук, експерт Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація українських правників» 

Людиноцентристська правова ідеологія в Україні 

 

ХАЛАБУДЕНКО Олег Анатолійович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Межі дії прав людини: філософсько-правовий вимір 

 

ВАНГОРОДСЬКА Ганна Ігорівна 
адвокат, керівник Юридичної компанії «BLF Group» 

Право на життя як основоположне невід’ємне природне право людини 

 

ШАПОВАЛОВА Ірина Віталіївна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Евтаназія або право на смерть: деякі проблеми правового регулювання 

 

ПОХИЛЕНКО Ірина Сергіївна  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Застосування принципу справедливості в судовому процесі 

 

 

 

 



ПЕРЕГУДА Євген Вікторович 

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

Право на місто: проблеми та шляхи реалізації 

 

МОЙСЕЄНКО Вячеслав Вадимович 

асистент кафедри теплогазопостачання та вентиляції факультету інженерних 

систем та екології Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Розвиток правових відносин в галузі теплопостачання 

 

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

 

ГАВЛОВСЬКА Олександра, ПРОКОПЬЄВА Тетяна 

студенти факультету урбаністики та просторового планування Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Права і свободи людини і громадянина за Конституцією України 

 

ФАСОЛЯ Юлія 

студентка факультету урбаністики та просторового планування Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Праця молоді. Право на працю як фундаментальне право людини 

 

ГАБРО Дарина, МАТВІЙЧУК Анастасія 

студенти факультету урбаністики та просторового планування Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Covid-19: вплив ринку праці на трудові права в Україні 

 

КРАВЧЕНКО Анастасія 

студентка факультету урбаністики та просторового планування Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Приватність в інформаційному просторі як об’єкт кримінально-правової 

охорони 

 

ЮРЧЕНКО Вероніка 

студентка факультету урбаністики та просторового планування Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Обов’язки людини і громадянина за Конституцією України 

 

 

 


