
 

 

ПРОГРАМА 
V науково-практичної конференції керівників навчальних закладів                   

з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності, 

яка відбудеться 24 травня 2019 року в конференц-залі Національної 

академії   сухопутних   військ   імені   гетьмана   Петра   Сагайдачного   
 

1. Аналіз  ситуації  на охоронному  ринку України та  шляхи  покращення  якості 

 надання  охоронних  послуг. 
 

Доповідач – ЗІНЧЕНКО Вадим Миколайович ( Заступник  начальника  управління 

ліцензування МВС України  –  начальник відділу державного охоронного нагляду, 

полковник поліції ) 

Спікери : 

ГАВРИЛЮК Олександр Васильович (  начальник Департаменту поліції охорони 

Національної поліції України, полковник поліції ) 

СИДОРЕНКО  Сергій Миколайович (  Президент громадської організації 

«Українська федерація професіоналів безпеки», генерал-лейтенант внутрішніх 

військ ) 

              КОСЕНКО Володимир Анатолійович ( Голова правління громадського  об’єднання 

              «Союз працівників сфери безпеки» ) 

ГРИВНЯК  Сергій  Олександрович  (   Начальник Управління оперативного   

реагування Головного управління Національної поліції України у Львівській 

області, полковник поліції ) 

 

 

 



 

2. Реалії та перспективи надання послуг особистої охорони на Україні. 
 

Доповідач – БУДНИК  Сергій Іванович  (   Президент  Національної  федерації 

охоронців України, генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України, 

кандидат юридичних наук ) 

              Спікери : 

ЧЕРЕДНИК Олександр Петрович ( Голова правління  громадської  організації 

«Об’єднання “Київська асоціація бодігардів» ) 

БУХАНОВСЬКИЙ  Олександр  Миколайович  (  Голова правління  

Дніпропетровської обласної громадської організації «Федерація тілоохоронців» ) 

СУЛІМОВ Олексій Валерійович ( Президент громадської  організації «Асоціація 

тілоохоронців НАСТ» ) 

              ГУРІН  Олександр  Володимирович  ( Голова правління  громадської  організації 

              «Федерація охоронців Черкаської області » ) 
 

           3. Стан послуг пультової охорони в Україні. Проблеми і перспективи. 
 

Доповідач – НОВІКОВ  Віталій Іванович ( Начальник управління технічної охорони 

Департаменту поліції охорони  Національної поліції України ) 
 

Спікери : 

              АНДРУШКО  Григорій  Петрович  ( Виконавчий директор ТОВ « Науково- 

              впроваджувальна фірма « ВЕНБЕСТ ЛТД» ) 

              РИЖЕНКО  Юлія  Володимирівна ( Генеральний директор групи компаній «Аргус- 

              інформ» ) 

              РУСАН  Андрій   Петрович ( офіційний представник міжнародної  технологічної  

              компанії «Ajax Systems») 

              САКАЧ  Юлій  Дюлович ( технічний директор виробничої компанії « Фортеза- 

              Південь» 
 

4. Професійна підготовка персоналу охорони та безпеки  в Україні. 
 

Доповідач – СУПРУН  В’ячеслав  Васильович  ( представник  Університету 

менеджменту  освіти  Національної  академії  педагогічних  наук  України,                                       

кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 

лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України ) 
  

Спікери : 

             СОЗАНСЬКИЙ  Тарас  Іванович  ( перший проректор Львівського державного 

             Університету  внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, полковник 

              поліції ) 

               

https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/346434136201912?eid=ARAWLxMcm9LV6_1R3iQqJ99Je8l56LbeIUJwCgciYvdZcjXvq2M8UXqu18A8ZY85lwGBdQJrzjoJ_HRs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100032402527911&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/346434136201912?eid=ARAWLxMcm9LV6_1R3iQqJ99Je8l56LbeIUJwCgciYvdZcjXvq2M8UXqu18A8ZY85lwGBdQJrzjoJ_HRs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100032402527911&fref=tag


            ЛИСЕНКО  Сергій  Олексійович  ( професор кафедри управління безпекою та 

            правоохоронною діяльністю Міжрегіональна академія управління персоналом,  

            доктор юридичних наук, почесний член Лондонської академії наук і вищої освіти)  

            ОРЛОВ  Віктор  Анатолійович (декан факультету Донецького юридичного інституту 

            МВС України, кандидат юридичних наук, підполковник поліції ) 

            ЛИТВИНЕНКО Олександр Сергійович ( директор Інституту Управління державної  

            Охорони   України Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

            полковник ) 

 

КУЛЬТУРНО – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

для  учасників  V науково-практичної  конференції  керівників  навчальних 

закладів  з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності 

25 травня 2019 року 

 

10.00 – 12.00  Оглядова екскурсія з професійними  гідами по  історичному  

                           центру Львова. 

12.00 – 13.00   Екскурсія  по Львівському  Національному  Академічному 

                            театру  опери та  балету ім. Соломії Крушельницької. 

13.00 – 17.00   Відвідування  міжнародного музейно-культурного комплексу 

                            пивної історії «Львіварня». 

 

 
Адреса  оргкомітету  конференції : 

79007, Україна, м.Львів, вул.Технічна б.1 офіс 206  

Контактний телефон для довідок:  ( 067 ) 6767 026 

Контактна особа  – Лєбєдєв Сергій Володимирович 


