
 

1 

 

 

 

 

Міжнародна наукова конференція 

«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття : 

яким воно є і яким йому бути?» 

21-22 жовтня 2022 року 
 

Регламент: 

Доповідь – до 15 хвилин 

Виступ у дискусії – до 5 хвилин 

 

Робота конференції відбудеться на платформі Zoom за посиланням : 

https://us02web.zoom.us/j/87067904852?pwd=V0k5akFvS0h3WjdBVE9qSHh6a2J2Zz09  

Meeting ID: 870 6790 4852 

Passcode: 648510 

 

Модератор : Юрій Пономаренко, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Комісія з питань 
правової реформи при 
Президентові України 

Національний 
юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

НДІ ВПЗ 
імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України 

Громадська організація 
«Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» 

Консультативна місія 
Європейського Союзу 

 в Україні 

https://us02web.zoom.us/j/87067904852?pwd=V0k5akFvS0h3WjdBVE9qSHh6a2J2Zz09
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21 жовтня 2022 року  

 

10.00-11.00 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВІТАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ 

 

Микола Кучерявенко, професор, доктор юридичних наук, перший проректор Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

 

Вероніка Крісткова, керівник відділу з питань прокуратури і судочинства Консультативної місії 

Європейського Союзу в Україні 

 

Юрій Баулін, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», голова Робочої групи з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України 

 

Владислава Батиргареєва, професор, доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 
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11.00.-14.00 

 

Перша дискусійна панель:  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 

НОВЕЛИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

З науковими доповідями виступають: 

 

Роман Мовчан, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного і 

кримінального права  Донецького національного університету імені Василя Стуса  

«Кримінальна правотворчість воєнного часу: аналіз концептуальних помилок» 

 

Наталія Савінова, старший науковий співробітник, доктор юридичних наук; директор навчально-наукового 

інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія» 

«Кримінальне право без помсти: гуманізм та право Української держави під час війни та в повоєнний 

період» 

 

Юрій Луценко. доцент, доктор юридичних наук, керівник підрозділу Міжвідомчого науково-дослідного 

центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України 

Микола Денисенко, кандидат юридичних наук, докторант відділу аспірантури і докторантури Національної 

академії Служби безпеки України 

«Проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану» 

 

Михайло Шепітько, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 

кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Реформа кримінального права в умовах воєнної агресії проти України» 
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Юлія Забуга, кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник лабораторії дослідження 

проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, як кваліфікуюча ознака та як 

обставина, що обтяжує покарання» 

 

Юрій Шинкарьов, доцент, кандидат юридичних наук,  в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін, 

трудового та аграрного права  Державного біотехнологічного університету  

«Щодо кримінально-правового аспекту звільнення від кримінального покарання осіб, що передаються 

для обміну як військовополонені» 

 

Євген Письменський, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

«Види колабораційної діяльності та питання їх відбиття у КК України» 

 

Володимир Шаблистий, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових 

дисциплін ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

«Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» 

 

Ігор Медицький, доцент, доктор юридичних наук, професор кафедри політики у сфері боротьби зі 

злочинністю та кримінального права навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника  

«Колабораційна діяльність і пособництво державі-агресору: «дотичність» та розмежування у ході 

кримінально-правової кваліфікації» 
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Олена Рябчинська, професор, доктор юридичних наук, завідувачка кафедрою кримінального права, процесу 

та криміналістики Класичного приватного університету 

«Заходи кримінально-правового характеру  за колабораційну діяльність: реалії та перспективи» 

 

Володимир Шлапаченко, кандидат юридичних наук провідний науковий співробітник Наукової лабораторії 

№1 Науково-організаційного центру Національної академії СБ України 

«Окремі проблемні питання криміналізації поширення інформації у сфері оборони (ст. 114-2 КК 

України)» 

 

Андрій Андрушко, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та процесу 

Ужгородського національного університету 

«Проблеми відповідальності за насильницьке зникнення» 

 

Наталія Юзікова, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного і кримінального 

права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

«Захист національної безпеки в інформаційній сфері та протидія втягненню неповнолітніх у 

протиправні дії в умовах воєнного або надзвичайного стану» 

 

Владислава Батиргареєва, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Державної 

наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права» НАПрН України, директор Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності  імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ та глорифікація її 

учасників як виклик безпеці інформаційного простору України» 
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Микола Пашковський, доцент, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу дослідження 

проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України 

«Кримінально-правова кваліфікація за ст. 438 КК України: до питання про серйозність порушення 

законів і звичаїв війни» 

 

Юлія Коломієць, доцент, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

«Злочини проти ідеології» 

 

Участь у дискусії беруть: 

 

Олександр Бантишев, професор, кандидат юридичних наук провідний науковий співробітник 

наукової лабораторії № 1 НОЦ НА СБ України  

Наталія Ангелуца, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології ННГІ НА СБ України 

«Чинний Кримінальний кодекс України необхідно зробити сучасним» 

 

Тарас Ангелуца, кандидат юридичних наук, заступник керівника управління опрацювання конституційних 

подань та конституційних звернень Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України 

«Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни як нова обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння» 

 

Юрій Єлаєв, викладач кафедри організації досудового розслідування Факультету № 1 Криворізького науково-

навчального інституту Донецького державного університету внутрішніх справ 

«Умови воєнного стану, як кримінально-правова ознака» 
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Юрій Орлов, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Надмірна кримінальна репресія як реакція на загрози війни: прояви та шляхи зниження» 

 

Інна Вишневська, аспірант кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, експерт EUAM з адміністрування проєкту 

«Лікарі vs Війна: питання кримінальної відповідальності» 

 

Олексій Зайцев, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, заступник декана 

факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Валерія Бодейко, студентка 1 курсу магістратури факультету прокуратури Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

«До питання колабораціонізму на тимчасово окупованих територіях України» 

 

Микола Рубащенко, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Непублічні виправдовування, визнання правомірною, заперечення агресії / окупації (ст. 436-2 КК) vs. 

свобода вираження поглядів» 

 

Оксана Книженко, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та 

кримінології Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України 

«Глорифікація як ознака колабораційної діяльності» 
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Мар’яна Лаврієнко, здобувачка вищої освіти на бакалаврському рівні юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Віктор Захарчук, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету та права імені Леоніда Юзькова 

«Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність в Україні» 

 

Євген Захарчук, доцент, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник науково-організаційного 

центру НА Служби безпеки України 

«Щодо удосконалення диспозиції статті 1142 Кримінального кодексу України» 

 

Юлія Костилєва, студентка 3 курсу факультету міжнародно-правових відносин Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

Ірина Костилєва, студентка 3 курсу факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

«Новела щодо кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу 

України» 

 

Віта Мусатенко, аспірант кафедри кримінального права  Національної академії внутрішніх справ  

Олександр Смаглюк, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної 

академії внутрішніх справ  

«Посилення протидії торгівлі людьми в умовах воєнного стану в Україні» 
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Олександр Груздь, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри організації досудового 

розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ   

Єлизавета Котляревська, курсант факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького державного університету внутрішніх справ 

«Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності учинених в умовах воєнного стану» 

 

Людмила Медвідь, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського 

«Щодо питання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на культурні цінності в 

умовах воєнного стану» 

 

Аліна Перкова, студентка 3 курсу 7 групи Факультету адвокатури Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого  

«Зберігання та носіння зброї у світовій практиці: перспективи для українського законодавства» 

 

Олександр Юріков, доктор філософії, старший викладач кафедри кримінального права Національної 

академії внутрішніх справ 

«Кримінальна відповідальність за посягання на об’єкти телекомунікацій в умовах війни» 

 

Ганна Шведова, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу 

Державного торговельно-економічного університету  

«Службові зловживання в умовах воєнного стану» 

 

Анна Стригун, кандидат юридичних наук, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  

«Практичний аналіз військових та інших злочинів відносно представників ЗМІ» 
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Віталій Дубенко, студент 3 курсу ОС «Бакалавр» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

«Основний безпосередній об’єкт ЮСКП, передбаченого ст. 4351 КК» 

 

Тетяна Шевчук, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права і кримінології 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Воєнний стан: нові виклики для науки кримінального права» 

 

Дар’я Боголюб, студентка 2-го курсу ОР «Магістр» Інституту права КНУ ім. Т.Г. Шевченка; головний 

спеціаліст Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань 

«Посилення відповідальності за мародерство в Україні в умовах воєнного стану» 

 

Дар’я Гарькавенко, аспірантка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

«Intentional violation of the established procedures of clinical trials of COVID-19 vaccines in the conditions of 

martial state: legal and social dimensions» 

 

Богдан Пазій, аспірант Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України 

«Щодо боротьби засобами кримінального права з крадіжками, що вчиняються під час воєнного або 

надзвичайного стану: історія та сучасність» 

 

Надія Стефанів, суддя Верховного Суду 

 

Марія Бражник, помічник судді Верховного Суду 
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Юлія Курочка, помічник судді Верховного Суду 

 

Андрій Ковальов, прокурор відділу Луганської обласної прокуратури 

 

Ігор Польщиков, прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 

 

Олена Власенко, адвокат 

 

Галина Васильченко, адвокат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 – перерва. 
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14.30.-17.30 

 

Друга дискусійна панель:  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ 

КАНДИДАТСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

 

З науковими доповідями виступають: 

 

Роман Максимович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту 

права Львівського державного університету внутрішніх справ 

«Про адаптацію кримінального права України до права Європейського Союзу» 

 

Олександра Яновська, доктор юридичних наук, професор, суддя Касаційного кримінального суду, Верховний 

Суд 

«Конституційний вимір кримінальної відповідальності в Україні в умовах воєнного стану» 

 

Вячеслав Навроцький, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права та прав людини 

Українського католицького університету 

«Чого хоче від нас "Європа" у кримінально-правовій сфері?» 

 

Вячеслав Туляков, доктор юридичних наук, професор, професор Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

«Матриця апроксимаціі: acquis communautaire та кримінальне право України» 
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Лариса Брич, доктор юридичних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського  державного університету внутрішніх справ 

«Про вдосконалення кримінально-правової регламентації відповідальності за торгівлю людьми та 

супутні кримінальні правопорушення» 

 

Сергій Гринчак, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Ратифікація Конвенції Ради Європи Проти торгівлі людськими органами: кримінально-правовий 

аспект» 

 

Роман Вереша, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального та адміністративного 

права Академії адвокатури України, заслужений юрист України 

«Віртуальні активи як об’єкт кримінально-правової охорони» 

 

Лілія Тімофєєва, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

«Проблеми визначеності кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності в 

контексті євроінтеграції» 

 

Юрій Пономаренко, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Acquis communautaire Європейського Союзу і кримінальне право України» 
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Участь у дискусії беруть: 

 

Олена Гаджук, доктор філософії, помічник-консультант народного депутата України 

«Філософсько-наукове підґрунтя розвитку вітчизняного кримінального права в умовах наближення до 

західної правової традиції» 

 

Людмила Демидова, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого; головний науковий співробітник, керівник 

наукових робіт Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 

«Формування сучасної доктрини кримінального права й удосконалення кримінального законодавства 

України-кандидатки в члени Європейського Союзу: завдання та шляхи їх виконання» 

 

Ольга Литвиненко, доктор філософії, старша викладачка кафедри організації досудового розслідування 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ  

Яна Якобчук, курсантка Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ 

«Порівняльна характеристика ст. 115 Кримінального кодексу України з кримінальними законами 

країн Європейського Союзу» 

 

Анна Ландіна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального 

права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України 

«Проблеми застосування примусових заходів медичного характеру до суб’єктів з психічними 

аномаліями крізь призму прав і свобод людини в сучасних умовах» 
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Віктор Бесчастний, доктор юридичних наук, професор, керівник Секретаріату  Конституційного Суду 

України 

«Конституційне право на повагу до людської гідності у світлі європейської інтеграції: кримінально-

правовий аспект» 

 

Олена Харитонова, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

«Відповідальність за кримінальні правопорушення проти сексуальної автономії людини: проблеми 

реформування» 

 

Вадим Козак, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Деякі проблемні питання кваліфікації умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини» 

 

Алла Радзівілл, помічник судді Верховного Суду 

«Європейські організаційно-правові механізми реалізації концепції заборони неналежного поводження 

з людиною та реформування системи протидії катуванням в Україні» 

 

Валерія Філіпенко, аспірантка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

«Проблеми звільнення від покарання за злочин, передбачений ст. 166 КК України» 

 

Олег Цибохін, аспірант кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична 

академія» 

«Удосконалення кримінальної відповідальності за податкові кримінальні правопорушення в умовах 

євроінтеграційних процесів» 
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Ольга Кришевич, кандидат юридичних наук, професор, професор кримінального права Національної академії 

внутрішніх справ 

«Кримінальна відповідальність за шахрайство в Європейському Союзі» 

 

Уляна Незеленнікова, курсант навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

«Кримінальне право в контексті кандидатства до Європейського Союзу» 

 

Інна Однолько, кандидат юридичних наук, доцент головний спеціаліст відділу промоції та комунікації 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів 

«Гармонізація антикорупційного законодавства для надання Україні статусу члена Європейського 

Союзу» 

 

Оксана Горпинюк, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Львівський державний університет внутрішніх справ  

«Проблеми реформування кримінального законодавства України у зв’язку з ратифікацією Додаткового 

протоколу до Конвенції Ради Європи Про запобігання тероризму» 

 

Дмитро Шикір, студент 2-го курсу ОС «Магістр», Навчально-наукового інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

«Проблемні питання реалізації Стамбульської конвенції в контексті попередження та протидії 

домашньому насильству в Україні» 

 

 



 

17 

Юрій Дзюба, тренер проект Ради Європи "Pravo justice" 

«Європейська Зелена угода як каталізатор сталого розвитку кримінального законодавства» 

 

Лариса Швецова, суддя у відставці Харківського апеляційного суду 

 

Аліна Недашковська, студентка  
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22 жовтня 2022 року  

 

10.00-13.00 

 

Третя дискусійна панель:  

ПРОЄКТ НОВОГО КК УКРАЇНИ У ФОКУСІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ЯКИМ ЙОМУ БУТИ? 

 

З науковими доповідями виступають: 

 

Юрій Баулін, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

«Виклики сучасності і проєкт КК України» 

 

Анатолій Музика, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-

дослідного інституту МВС України  

Сергій Багіров, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального 

процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

«Чи необхідна законодавча дефініція поняття причинного зв’язку? Науково-популярні застереження» 

 

Денис Азаров, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»  

«Порушення, проступки, злочини: чому змінено концепцію реформування кримінального 

законодавства?» 
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Василь Киричко, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

«Про системоутворююче значення категорії "суспільна небезпека" в контексті підготовки нового 

Кримінального кодексу України» 

 

Віктор Смородинський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри прав людини та юридичної методології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Верховенство права як ключ до ефективності нового Кримінального кодексу України» 

 

Микола Самбор, кандидат юридичних наук, начальник сектору моніторингу Прилуцького районного відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області  

«Норми проєкту Кримінального кодексу України крізь призму прав і свобод людини» 

 

Анатолій Степанюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділом дослідження проблем 

кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Виконання покарань чи виконання судових рішень» 

 

Олександр Пащенко, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу дослідження 

проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені  академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

«Політика поводження із засудженими, європейські пенітенціарні правила та проєкт нового КК 

України» 

 

 

 



 

20 

Андрій Ященко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і кримінології 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Особливості нормативної визначеності положень про покарання та інші заходи кримінально-

правового характеру щодо неповнолітніх осіб у проекті  нового КК України» 

 

Олексій Горох, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального 

процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія  

«Загальні правила застосування окремих кримінально-правових засобів в проєкті нового 

Кримінального кодексу України» 

 

Яна Триньова, доктор юридичних наук, доцент,  професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого 

права та кримінології Академії державної пенітенціарної служби  

«Біоетико-правовий погляд на деякі положення Особливої частини проекту нового КК України» 

 

Тетяна Михайліченко, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

«Злочини та проступки проти власності на речі: аналіз розділу 7.1. проекту нового КК» 

 

Олександр Марін, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Окремі результати системного аналізу регламентації "службових злочинів" у проєкті КК України» 

 

Володимир Мисливий, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного господарського 

та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

«Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту у проєкті КК України» 
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Дар’я Балобанова, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

«Порівняльний аналіз положень Розділу І Особливої частини КК України 2001 р. та Розділу 9.1 Проєкту 

Кримінального кодексу» 

 

Участь у дискусії беруть: 

 

Олександр Дудоров, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та 

кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Костянтин Задоя, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правової політики та 

кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Відображення проблеми торгівлі впливом у проєкті нового КК України» 

 

Андрій Шульга, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Перспективи існування чотириступеневої градації об’єкта кримінально-правової охорони довкілля на 

прикладі кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів» 

 

Катерина Новікова, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, асистент кафедри 

кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«До питання про неосудність у проекті нового Кримінального кодексу України» 

 

Алеся Горностай, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Дискусійні моменти визначення видів замаху на злочин згідно проєкту нового КК України» 
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Віталій Куц, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого 

права та кримінології Академії державної пенітенціарної служби 

«Ще раз про кримінально-правові засоби реагування в проекті нового КК України» 

 

Олена Ющик, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича   

«Мета покарання: сучасний стан та перспективи» 

 

Сергій Коломієць, аспірант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

«Щодо поняття загальних засад звільнення від покарання» 

 

Олександр Санжара, в.о. директора Юридичного департаменту Державної інспекції архітектури та 

містобудування України 

«Застосування пробації як виду покарання» 

 

Костянтин Оробець, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінально-правової політики 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Щодо ціннісних засад реформування кримінального законодавства України» 

 

Анна Політова, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Маріупольського державного університету  

«Дискусійні питання щодо ст. 4.5.4. Зґвалтування у проєкті Кримінального кодексу України» 

 

Віталій Кузнецов, доктор юридичних наук, професор, в.о. провідного наукового співробітника Київського 

регіонального центру  Національної академії правових наук України 

«Експерт з питань права як потенційний потерпілий від кримінального правопорушення» 
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Володимир Голіна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Деякі спірні питання виокремлення і розміщення кримінальних правопорушень проти безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту  за чинним КК України та проектом нового КК України (de lege 

ferenda)» 

 

Олег Новіков, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України  

«До питання про криміналізацію агресивного водіння у проекті нового Кримінального кодексу 

України» 

 

Аліна Калініна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Запобігання транспортним правопорушенням кримінально-правовими засобами у проєкті 

Кримінального кодексу України» 

 

Вікторія Базелюк, кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, молодший науковий співробітник Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України  

«Кримінальна відповідальність за посягання на об’єкти культурної спадщини як унікальне джерело 

інформації про минуле нашої країни (порівняльний аналіз ст. 298 КК України та Проєкту нового КК)» 

 

Наталія Щербина, аспірант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, суддя 

Солонянського районного суду Дніпропетровської області  

«Формування дефініції «зброя» в проєкті Кримінального кодексу України» 
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Ксенія Скрипник, аспірантка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

«Незаконне притягнення до кримінальної відповідальності: порівняння ст.372 КК України та проєкту 

до нового КК України» 

 

Тетяна Павленко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального 

права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Віталій Павленко, аспірант кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

«Форми об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 255 КК України: дискусійні питання за чинним 

КК України та проєктом Кримінального кодексу України» 

 

Катерина Горбунова, аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Кримінально-правова охорона об’єктів живої природи у проекті нового Кримінального кодексу 

України» 

 

Микола Карпенко, професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського  

«До питання щодо змісту книги десятої Особливої частини Кримінального кодексу України» 

 

Ірина Бондаренко, начальник управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів 

Координаційного центру з надання правової допомоги 


