
 

 

 

 

 

  

 

Сателітний захід 

«Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права» 

 

Satellite event 

«Draft of the new Criminal code of Ukraine in the rule of law dimension» 

 
21 вересня 2021 р.      

September 21, 2021     

 

П Р О Г Р А М А 

10:00-10:30 Відкриття заходу, вітальні слова 

Opening of the conference 

Виступи 

● Юрій Баулін – професор, д.ю.н., професор кафедри кримінального права 

№ 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова 

ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», голова Робочої групи з 

питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України, академік НАПрН України. 

● Василь Тацій - д.ю.н., професор, радник ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Почесний ректор, Почесний 

президент НАПрН України, академік НАН України. 

 

Спільне фотографування учасників 

10:30-10:50 «Верховенство права і кримінально-правове регулювання» 

 

Дмитро Вовк - к.ю.н., керівник Центру дослідження верховенства права і 

релігії НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

10:50-11:10 «Відповідність вимогам принципу верховенства права як критерій 

конституційності норм Кримінального Кодексу України» 

 

Сергій Рабінович - професор, д.ю.н., професор кафедри конституційного 

права Львівського національного університету імені Івана Франка 
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11:10-11:30                                                                                       «Кримінальний кодекс очами юснатураліста» 

 

Сергій Максимов - професор, д.ю.н., професор кафедри теорії і філософії 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

член-кореспондент Національної академії правових наук, головний редактор 

наукового журналу «Філософія права і загальна теорія права». 

11:30-12:00 «Obligation to adjust Polish criminal law to European Union’s regulations» 

 

Krzysztof Wiak - Ph.D., professor of the Catholic University of Lublin, Head of 

the Department of Criminal Law of the Catholic University of Lublin 

12:00-12:15 «Верховенство права и уголовное законотворчество: несколько 

замечаний из литовского опыта» 

 

Gintaras Švedas - Professor, habilitated doctor, Vice-Dean for Planning and 

Sciences, Head of Criminal Justice Department of Law Faculty of Vilnius university 

12:15-12:30 «Чи є місце верховенству права серед принципів Кримінального кодексу 

України?» 

 

Станіслав Погребняк – д.ю.н., професор кафедри теорії і філософії права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

12:30-13:00 Кава-брейк 

13:00-13:15 «Засоби втілення принципу верховенства права у проекті КК України» 

 

Юрій Баулін - професор, д.ю.н., професор кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Голова 

Робочої групи з питань розвитку кримінального права 

13:15-13:30 «Забезпечення прав людини як найвищої соціальної цінності в проєкті 

нового КК України» 

 

Микола Хавронюк - професор, д.ю.н., професор кафедри кримінального та 

кримінального процесуального права НаУКМА, директор з наукового 

розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, заступник 

Голови Робочої групи з питань розвитку кримінального права. 

13:30-13:45 «Jus puniendi vs права людини у вимірі верховенства права» 

 

Юрій Пономаренко - д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права 

№ 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член 

Робочої групи з питань розвитку кримінального права  

13:45-14:00 «Розвиток кримінального права: об’єктивне та суб’єктивне» 

 

Євген Стрельцов – професор, д.ю.н., доктор теології, завідувач кафедри 

кримінального права Національного університету «Одеська юридична 

академія», член-кореспондент НАПрН України, член Робочої групи з питань 

розвитку кримінального права 

14:00-14:15 «Нормативне закріплення правил кримінально-правової кваліфікації в 

проєкті КК України як засіб забезпечення прав людини» 
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Вячеслав Навроцький - д.ю.н., професор, член Робочої групи з питань 

розвитку кримінального права  

14:15-14:30 «Проблеми визначення понять осудності та неосудності в проекті нового 

КК України» 

 

Володимир Бурдін - професор, д.ю.н., професор кафедри кримінального 

права та кримінології, декан юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, член Робочої групи з питань 

розвитку кримінального права 

14:30-14:45 «Верховенство права - це коли судять не робота, а людину, що порушила 

закон» 

 

Борис Розовський - д.ю.н., професор, завідуючий кафедрою правознавства 

Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, провідний 

науковий співробітник Державної установи “Інститут економіко-правових 

досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”. 

14:45-15:15 «Захист прав пацієнтів в проєкті Кримінального кодексу України» 

 

Наталія Гуторова - професор, д.ю.н., професор кафедри кримінального права 

та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік 

НАПрН України, член Робочої групи з питань розвитку кримінального права  

Анастасія Сербіна - керівник Тренінгової групи АС, сертифікований експерт 

НААУ, член ВГО "Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу", експерту з юридичних питань 

Валерія Рачинська - керівник відділу з прав людини, гендеру та розвитку 

спільнот благодійної організації «100Відсотків Життя». 

15:15-15:30 Обговорення виступів та підбиття підсумків заходу. 

 

 


