
 
08:30–09:00 РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА 

СЕСІЯ 1. QUO VADIS? 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МАЯТНИК 

 
Модератор: Ольга ПРОСЯНЮК, керуючий партнер АО AVER LEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:00–11:00 

• Артем СИТНИК, директор Національного 
антикорупційного бюро України 

• Олександр НОВІКОВ, голова 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

• Олександр ОЛІЙНИК, директор 
директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції Міністерства юстиції України 

• Максим ГРИЩУК, в.о. керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури Офісу Генерального 
прокурора 

• Інна БІЛОУС, суддя-спікер Вищого 
антикорупційного суду 

• Костянтин РИБАЧКОВСЬКИЙ, партнер ЮК 
«Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 

• Денис ШКАРОВСЬКИЙ, партнер ЮК VB 
PARTNERS 

• Сергій ПЕРЕСУНЬКО, керівник 
кримінальної практики ЮК «АМБЕР» 

• Олексій БЕХОВЕЦЬ, керівник 
кримінальної практики LEGARD 

• Українська топкорупція: справи не лише в 
Україні 

• Роль КСУ в боротьбі з корупцією — політико-
правові наслідки рішення № 13-р/2020 

• Нюанси проваджень із політичним елементом 
• Діяльність ВАКС: очікування, реальність, 

критика 
• Обрання запобіжних заходів щодо 

підозрюваних слідчими суддями ВАКС: теорія 
та практика. Проблемні питання 

• Боротьба з корупцією в Україні: реальність чи 
імітація? 

•  

11:00–11:15 КАВА-БРЕЙК 
СЕСІЯ 2  

ДЕРЖАВА І БІЗНЕС: ВІДНОСИНИ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПЛОЩИНІ 
 

Модератор: Тарас ПОШИВАНЮК, партнер EQUITY 
 
 
 
 
 

11:15–12:30 

• Олексій БОНЮК, начальник 
департаменту кримінально-правової 
політики та захисту інвестицій Офісу 
Генерального прокурора 

• Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник бізнес-
омбудсмена в Україні 

• Марина АНТОНЮК, суддя 
Шевченківського районного суду м. 
Києва 

• Денис БУГАЙ, партнер ЮК VB PARTNERS 
• Юрій СУХОВ, бізнес-партнер практики 

кримінального права Juscutum 
• Тетяна ПАВЛЮКОВЕЦЬ, керівник 

практики кримінального права та 

• Кримінально-правові виклики бізнесу — 2021 
• Створення Бюро економічної безпеки: коли 

чекати на перші результати 
• Реформа СБУ: визначення компетенції служби в 

кримінальних провадженнях 
• Налагодження діалогу правоохоронних органів 

і бізнесу 
• Захист прав компанії в статусі потерпілої в 

кримінальному провадженні 

 



процесу EVERLEGAL 
• Злата СИМОНЕНКО, радник Sayenko 

Kharenko 
• Андрій ВАСИЛЬЄВ, заступник 

генерального директора ТОВ «СП 
«НІБУЛОН» 

12:30–12:45 КАВА-БРЕЙК 
СЕСІЯ 3. HARDtalk 

РОЗВИТОК ПРАКТИКИ 

Модератор: Ігор ФЕДОРЕНКО, партнер АО AVER LEX 
 
 
 
 

12:45–14:00 

• Станіслав КРАВЧЕНКО, голова 
Касаційного кримінального суду у складі 
Верховного Суду 

• Дмитро ВЕЛИЧКО, заступник начальника 
відділу нагляду за додержанням законів 
при розслідуванні злочинів проти життя 
управління нагляду у крмінальному 
провадженні Київської міської 
прокуратури 

• Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер 
GRACERS law firm 

• Тарас ІВАНЕНКО, партнер — керівник 
кримінальної практики АО LES 

• Артем СТАРОСЄК, CEO Molfar 

• Зловживання процесуальними правами: 
механізми протидії 

• Суд присяжних в Україні: місія здійсненна? 
• Повноваження сторони обвинувачення в 

кримінальному провадженні: практичні 
аспекти 

• Пошук інформації про людину за відкритими 
даними 

• Кримінально-правове переслідування бізнесу: 
тренди 2021 року 

 
 

14:00–14:45 ОБІД 
 
 

14:45–15:15 

ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю 
Ведучий: Сергій ГРЕБЕНЮК, партнер Asters 

Іван ЛІЩИНА, заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з 
прав людини 
«Кримінальні» проблеми України через призму рішень ЕСПЛ 

СЕСІЯ 4. ОБМІН ДОСВІДОМ 
ТРАНСКОРДОННІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Модератор: Павло ОТЕНКО, керівник київського офісу АО «Шкребець і Партнери» 

 
 
 
 
 
 
 

15:15–16:45 

• Євгеній ЄНІН, заступник міністра 
закордонних справ України 

• Василь НЕВОЛЯ, начальник 
департаменту міжнародного 
поліцейського співробітництва 
Національної поліції України, генерал 
поліції 3-го рангу 

• Євгеній СОЛОДКО, партнер Sayenko 
Kharenko 

• Ірина МАЛІЦЬКА, керуючий партнер ЮК 
«АДВОКАРЕ» 

• Олександр СТРОКАНЬ, партнер MITRAX 

• Тенденції кримінальних проваджень з 
іноземним елементом 

• Міжнародна співпраця та діяльність 
спільних слідчих груп 

• Деякі аспекти обробки персональних даних 
в інформаційній системі Інтерполу 

• Оскарження розшуку Інтерполом 
• Практика супроводження екстрадицій в 

Україні та за кордоном 
• Тактика ведення екстрадиції українського 

громадянина в країнах Європи 

16:45–17:00 КАВА-БРЕЙК 
СЕСІЯ 5. ONLINE 

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ 
 

Модератор: Олексій ШЕВЧУК, партнер АО Barristers 
 
 
 
 

• Олександр ФЕДІЄНКО, народний депутат 
України 

• Олександр ГАЛУЩЕНКО, провідний 
інспектор Національного 

• Сучасні стандарти інформаційної гігієни бізнесу 
та приватних осіб 

• Нові інструменти зломів, що з’явилися під час 
пандемії, та захист від них 



 
 

17:00–18:30 

координаційного центру кібербезпеки 
РНБО України 

• Станіслав САМОЙЛОВ, начальник відділу 
управління інформаційних технологій та 
програмування Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України 

• Родіон КОКОШ, радник EQUITY 
• Тетяна ХАРЕБАВА, керівник юридичного 

департаменту SPORT LABS GROUP 
• Михайло ЧАЙКІН, керівник напряму СУІБ 

АТ «Укрексімбанк» 
• Юрій МЕЛАЩЕНКО, фахівець із 

практичної кібербезпеки, винахідник, 
засновник компанії Security Services 
Group 

• Міжнародна співпраця в боротьбі з 
кіберзлочинністю: знакові кейси 

• Хакер — новий суб’єкт рейдерських атак 
• Інформаційні злочини сьогодення та 

майбутнього: основні загрози й елементи 
розслідування 

• Захист банків від кіберзлочинців: як банк 
зберігає ваші гроші. Порівняння українського та 
іноземного підходів 

• Кібербезпека з «коробки»: міф чи реальність? 

 

18:30–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 
 


