
 

 

 
 

                                                  

Служба безпеки України       

 
 

 

 

 

 

 

VII(XX) Львівський форум кримінальної юстиції 

«30 років розбудови Української державності та 

кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого 

досягнуто і що втрачене?» 

 
16-17 вересня 2021 року                                                           Готельний комплекс «Галицька корона» 

        Львівська область, село Давидів,  

    вул. Степана Бандери, 86а,  

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

16 вересня 2021 

09.00 – 09.30 Реєстрація учасників Форуму 

09.30 – 09.45 Відкриття VII (ХХ) Львівського форуму кримінальної юстиції 
Його Високоповажність Генрік ВІЛАДСЕН, Посол, Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні  
БЛАГУТА Роман, ректор Львівського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор 
НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав, керівник Львівського форуму кримінальної 
юстиції, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України 

09.45 – 10.00 Фотографування учасників 

10.00 – 11.30 ПОДАННЯ 
Проєкт нового КК України: на завершальному етапі підготовки 
- Особлива частина майбутнього КК України 
- Вирішення проблеми кримінальних проступків в проєкті  КК України 

Львівський 
форум  

кримінальної 
юстиції 

 



 

 

 
 

Спрямовує подання – НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав, керівник Львівського 
форуму кримінальної юстиції, доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України 
Подають проєкт: доктор юридичних наук, професор БАУЛІН Юрій, доктор 
юридичних наук, професор ХАВРОНЮК Микола & Co (Робоча група з 
питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи)  

11.30 – 12.00 Перерва, спір у кулуарах, кава 

12.00 – 13.30 ДЕБАТИ 
Антикорупційний компонент кримінальної юстиції: вимога часу чи 
«глухий кут» на шляху до верховенства права? 
- Про судову практику ВАКС України 
- Правові та процесуальні перепони протидії корупції в Україні 
- Міжнародний розшук та  виклик учасників провадження з-за кордону 
- Закриття  кримінального провадження: межі дозволеного 
Очільник дебатів:  ГАЦЕЛЮК Віталій, Національний менеджер програм з 
питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в України, кандидат 
юридичних наук, заслужений юрист України 
 
Дебатують:  
ЧОРНЕНЬКА Даниїла, Голова Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду України 
ЮРЧИШИН Ярослав, перший заступник  Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань антикорупційної політики 
ДЕРКАЧ Сергій, керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції 
Національного агентства з питань запобігання корупції  
ШИРОКА Катерина, суддя Вищого антикорупційного суду України 
ДУДОРОВ Олександр, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем 
попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень 
територіальними органами Національної поліції України Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор 
юридичних наук, професор 
 

13.30 – 14.30 Обід  

14.30 – 16.00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ:  
Інтереси держави в інформаційній сфері під охороною засобів 
кримінальної юстиції 
 
Модератор:  ОЛЄЙНІКОВ Денис, Інститут підготовки юридичних кадрів для 

СБ Україні Національного юридичного університету імені Я.Мудрого 
 
  
 УДОВИЧЕНКО Валерій, «Окремі аспекти удосконалення законодавства у 
сфері забезпечення інформаційної безпеки держави під час збройного 
конфлікту». 



 

 

 
 

 ГІЧКО Олексій, «Суверенітет держави в інформаційній сфері та цифрова 
трансформація суспільства: система стримань та противаг в контексті 
забезпечення прав людини» 
БЕЖАН Дмитро, «Український досвід протидії інформаційним операціям» 
ШЕПТУХОВСЬКИЙ Станіслав, «Кримінально-правове обґрунтування  
цензури та до чого це може призвести» 
МЕТЕЛЕВ Олексій, «Інформаційний простір як середовище для отримання 
цифрових доказів» 
ЛІТВІНОВ Максим, «Допустимість цифрових доказів: проблеми фіксації та 
гарантованого видалення».  
 КАРЧЕВСЬКИЙ Микола, «Формування спроможностей протидіяти 
злочинності, яка використовує криптовалюту». 
 

16.00 – 16.30 Кава – перерва 

16.30 – 18.00 ЗЛИВА ІДЕЙ 
Рада національної безпеки і оборони та кримінальна юстиція: 
паралельні прямі таки перетинаються? 
- Правові наслідки рішень Ради національної безпеки  
- Особливості виконання рішень Ради національної безпеки 
- Протидія організованій злочинності – потреби нормативного 

врегулювання 
- «злодії в законі» - чи змінили нові положення КК України ситуацію …  
 
Очільник – СОЗАНСЬКИЙ Тарас, перший проректор Львівського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
професор 
 
ДЕМЕДЮК Сергій, заступник Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України, кандидат юридичних наук 
КУЗНЄЦОВ Михайло, перший заступник голови Національної поліції 
України 
КОПАЄВ Валентин, начальник Департаменту стратегічних розслідувань 
Національної поліції України 
МОВЧАН Анатолій, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності 
Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор 
ШЕХАВЦОВ Руслан, в.о. декана факультету №1 Львівського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
 

18.00 – 19.30 Вечеря 

21.00 – TBC ПРОФЕСОРСЬКИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ 
Дискусія «Право на реформу» 
 

17 вересня 2021 

10.00 – 11.15 КОНТРОВЕЗА 



 

 

 
 

Конституційні межі кримінальної юстиції: погляд ззовні на внутрішні 
проблеми 
 
Модератор: ВОДЯННІКОВ Олександр, Національний радник з 
юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кандидат 
юридичних наук  
 
БОРИСЛАВСЬКА  Олена, доктор юридичних наук, доцент, Львівський 
національний університет імені Івана Франка, професор кафедри 
конституційного права 
РІЗНИК Сергій, доктор юридичних наук, доцент, Львівський національний 
університет імені Івана Франка, проректор з навчальної роботи та 
міжнародних зв’язків 
ЛУЦИК Василь, кандидат юридичних наук, керівник управління захисту 
викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту 
запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань 
запобігання корупції 
ПОГРЕБНЯК Станіслав, доктор юридичних наук, професор, Національний 
університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» 
 
 

11.15 – 11.45 Кава-перерва 

11:45 – 13:00 ДИСПУТ 
Нові підходи до розуміння кримінальної юстиції 
 
На чолі диспуту – КАРЧЕВСЬКИЙ Микола, перший проректор Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор 
юридичних наук, професор 
 
Диспутують: 
ТУЛЯКОВ Вячеслав, проректор НУ “Одеська юридична академія”, доктор 
юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  
МЕДИЦЬКИЙ Ігор, професор кафедри політики в сфері боротьби зі 
злочинністю та кримінального права Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, доктор юридичних наук, доцент 
КОЗИЧ Ігор, завідувач кафедри політики в сфері боротьби зі злочинністю та 
кримінального права Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника, доктор юридичних наук, доцент 
БАЛОБАНОВА Дар’я, професор кафедри кримінального права і кримінології 
Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, доцент 
ЛУЦЕНКО Юрій, начальник відділу з дослідження проблем протидії 
організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері 
торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та 
вилучених з цивільного обороту об’єктів Міжвідомчого науково-дослідного 



 

 

 
 

центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, 
кандидат юридичних наук, доцент  
 

13.00 – 14.00  Підведення підсумків VІI (ХХ) Львівського форуму кримінальної юстиції, 
окреслення планів на майбутнє 
Обід. 

 
 


