
 

 
 
 

                                                   

       

   

 

 

                      

      

 

 

VIII (XXI) 

Львівський форум кримінальної юстиції 

 

«Українська кримінальна юстиція в умовах війни» 

 

 
09-11 червня 2022 року  

 

 

           РЕГЛАМЕНТ 

 
 

09 червня 2022 року 
 

14.45 – 15.00 Реєстрація учасників Форуму 

  
15.00 – 17.00  

 
ПОПЕРЕДНЯ ДИСКУСІЯ 
Убезпечення прав і свобод громадян в сфері протидії кримінальним 
правопорушенням в умовах війни 
 
Модератор: ВОДЯННІКОВ Олександр, Національний радник з юридичних 
питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кандидат юридичних наук  
 
Доповідачі: БАУЛІН Юрій, професор кафедри кримінального права №1 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор 
юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України 
ТУЛЯКОВ Вячеслав, проректор з міжнародних зв’язків НУ «Одеська 
юридична академія», доктор юридичних наук, професор 
РОМАНЦОВА Світлана, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
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10 червня 2022 року 
 

09.15 – 09.30 Реєстрація учасників Форуму 

09.30 – 09.45 Відкриття VIIІ (ХХІ) Львівського форуму кримінальної юстиції 
 
Його Високоповажність ВІЛАДСЕН Генрік, Посол, Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні  
СУХАЧОВ Олексій, Директор Державного бюро розслідувань (TBC)  
БЛАГУТА Роман, ректор Львівського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України 
НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав, керівник Львівського форуму кримінальної 
юстиції, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України  
ПЕТРИШИН Олександр, Президент Національної академії правових наук 
України, дійсний член (академік) НАПрН України  

09.45 – 11.15 Класичні процесуальні гарантії та новели їх дотримання в умовах 
воєнного стану. Проблеми документування воєнних злочинів та 
відшкодування завданої ними шкоди 
Модератор: ГАЦЕЛЮК Віталій, Національний менеджер програм з питань 
правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в України, кандидат 
юридичних наук, Заслужений юрист України 
Доповідачі:  
БАБАНЛИ Расім, доктор юридичних наук, керівник департаменту 
аналітичної та правової роботи Верховного Суду 
МАХОНЧУК Сергій, професор кафедри кримінального права №1 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор 
юридичних наук, професор 
МЕЛЬНИК Микола, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 
України, суддя Конституційного Суду України у відставці 
ДРОЗДОВ Олександр, адвокат, Віце-президент Спілки адвокатів України, 
Заслужений юрист України 
САВЧИН Михайло, директор НДІ порівняльного публічного права та 
міжнародного права Ужгородського національного університету, доктор 
юридичних наук, професор 

11.15 – 11.30 Перерва, спір у чаті (зробіть собі каву) 

11.30 – 13.00 Кримінально-правові норми, розраховані на застосування в умовах 
війни, чинні до початку відкритої російської агресії проти України: 
досягнення і прорахунки українського законодавства та 
правозастосовної практики 
Модератор:  ГАЗДАЙКА-ВАСИЛИШИН Ірина, завідувач кафедри 
кримінального права і кримінології ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук, 
доцент 
 
Доповідачі:  
ХАВРОНЮК Микола, професор Національного університету «Києво-
Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор 
ХАРИТОНОВА Олена, доцент кафедри кримінального права № 1 НЮУ імені 
Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент 



 

 
 
 

МАРІН Олександр, доцент кафедри кримінального права і кримінології 
Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат 
юридичних наук, доцент 
 РАДУТНИЙ Олександр, доцент кафедри кримінального права № 1 НЮУ 
імені Ярослава Мудрого кандидат юридичних наук, доцент 

13.00 – 14.30 Обід  

14.30 – 16.00 Виклики, які постали перед українським кримінальним правом з 
початком гострої фази війни та відповіді законодавця на них: 
законодавчі новели воєнного часу, їх тлумачення та застосування 
 
Модератор: НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав, керівник Львівського форуму 

кримінальної юстиції, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

НАПрН України 

 
Доповідач: ПОНОМАРЕНКО Юрій, завідувач кафедри кримінального права 
№1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
доктор юридичних наук, доцент 

16.00 – 16.15 Перерва 

16.15 – 17.45 JustTalk: військовополонені: статус, тримання, розслідування 
 
Модератор: МИХАЙЛЕНКО Віра, суддя Вищого антикорупційного суду 
 
Доповідачі:   
КОВАЛЬ Дмитро, доцент кафедри міжнародного та європейського права 
НаУКМА, кандидат юридичних наук, доцент  
БЄЛОУСОВ Юрій, керівник Департаменту нагляду у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу 
Генерального прокурора  
ПАВЛЮК Аліна, прокурор Департаменту нагляду у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту 
Офісу Генерального прокурора  

 11 червня 2022 року 

09.45 – 10.00 Реєстрація учасників Форуму 

10.00 – 11.45 Органи, які забезпечують протидію кримінальним правопорушенням в 
умовах війни: співробітництво чи конкуренція? 
 
Модератор: СОЗАНСЬКИЙ Тарас, перший проректор Львівського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
професор 
 
Доповідачі:  
КАРЧЕВСЬКИЙ Микола, перший проректор Луганського державного 
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
ШЕПІТЬКО Михайло, професор кафедри кримінального права № 1 НЮУ 
імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник 
ЛУЦИК Василь, заступник керівника Департаменту – керівник управління 
захисту викривачів і обробки повідомлень про корупцію Департаменту 
запобігання і виявлення корупції НАЗК, кандидат юридичних наук, доцент 

 



 

 
 
 

11.45 – 12.00 Перерва, дискусія в чаті (зробіть знову собі кави) 

12:00 – 13:30 Кримінально-процесуальні новели воєнного часу: їх ефективність та 
перспективи 
 
Модератор: ШЕХАВЦОВ Руслан, декан факультету № 1 Львівського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
доцент 
 
Доповідачі:  
ГЛОВЮК Ірина, професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор 
БАСИСТА Ірина, професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор 
ТЕТЕРЯТНИК Ганна,  завідувач кафедри кримінального процесу Одеського 
державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

13.30 – 14.00  Підведення підсумків VІIІ (ХХІ) Львівського форуму кримінальної юстиції, 
окреслення планів на майбутнє 

 
 


