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Національний університет "Києво-
Могилянська академія"

вересень 2018 — по теперішній час

ГО "Стейтвотч" (StateWatch) червень 2016 — по теперішній час

Прокуратура міста Києва лютий 2015 — березень 2016

Генеральна прокуратура України квітень 2014 — лютий 2015

Прокуратура Печерського району міста
Києва

серпень 2012 — квітень 2014

Юридичний факультет вересень 2006 — травень 2012

Володимир Петраковський

ДОСВІД РОБОТИ

старший викладач

кафедра кримінального та кримінального процесуального права, факультет правничих наук

провідний радник

супроводжую антикорупційні проекти та проекти, які направлені на посилення громадського контролю за
процесом запуску та діяльністю нових органів правопорядку

прокурор відділу

здійснював процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, які розслідувалися слідчими
прокуратури столиці стосовно працівників органів правопорядку та суддів

прокурор групи прокурорів

за поданням Генеральної прокуратури України був відряджений до управління процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату. Перебуваючи у відрядженні,
безпосередньо здійснював процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, в межах яких
розслідувалась протиправна діяльність ряду осіб з санкційного списку Європейського Союзу

прокурор прокуратури

проводив перевірки з метою виявлення ознак кримінальних та некримінальних правопорушень у різних
сферах (нагляд за додержанням і застосуванням законів)
готував акти прокурорського реагування (подання, позови) та здійснював процесуальне керівництво у
кримінальних провадженнях, розпочатих за результатами проведених перевірок

ОСВІТА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

диплом магістра з відзнакою
магістерська робота на тему "Підвищення кваліфікації адвокатів"
на магістерці та бакалавраті навчався за спеціалізацією "Суд.Прокуратура.Адвокатура"

Володимир Петраковський 1



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
був учасником (слухачем) першої в Україні літньої школи з розслідування корупційних злочинів за
методикою навчання детективів Національного антикорупційного бюро України, організованої
Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції НаУКМА (2017 рік)
був учасником (слухачем) короткострокової програми інноваційного підходу до державного управління
"Good Governance", організованої Школою управління Українського католицького університету (2017 рік)

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕБЕ
є менеджером групи "Реформа органів правопорядку" Реанімаційного пакету реформ
був співорганізатором літньої школи для студентів-правників "Criminal Justice in Action" (2018 рік)
був співорганізатором Форуму професійних учасників кримінальних проваджень (Український
католицький університет, 2016 рік)
був тренером спільного проекту ОБСЄ/Ради Європи/ICITAP щодо спеціального підвищення кваліфікації
слідчих Національної поліції України (2016 рік)

ПУБЛІКАЦІЇ
У фахових виданнях:

Проблеми порядку / журнал "Український адвокат" №4 (68), квітень 2012 року
Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення / журнал "Адвокат" №8
(143), 2012 рік

у ЗМІ:

Як руйнуються права / інтернет-ресурс "Збруч"
День узалежнення прокуратури / інтернет-ресурс "Українська правда"
Маємо директора ДБР. Що далі? / інтернет-ресурс "Українська правда"
"Крок на зустріч бізнесу" від Юрія Луценка / інтернет-ресурс "Українська правда"
Чи відповідатимуть Луценко та Матіос за голослівні заяви (спільно зі Златою Симоненко) / інтернет-ресурс
"Цензор.Реформи"
ДБР: загальмований двигун перетворень (спільно з Олександром Лємєновим) / газета та інтернет-ресурс
"Дзеркало тижня"
Підозри Сталіну та Берії як піар-акція Луценка (спільно зі Златою Симоненко) / інтернет-ресурс "Українська
правда"
На роздоріжжі сторони обвинувачення / інтернет-ресурс "Збруч"
Прокурори - поганці. Але не конче / інтернет-ресурс "Збруч"
Як зробити з прокуратури гравця на ринку праці / інтернет-ресурс "Збруч"
Новий прокурор: аби не став черговим / інтернет-ресурс "Збруч"

СФЕРА НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКСПЕРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

кримінально-правове коріння кримінальної процедури, засади та стандарти кримінального провадження,
організація системи та діяльності органів правопорядку, процесуальне керівництво (прокурорський
нагляд) у кримінальному провадженні, негласна діяльність органів правопорядку, дисциплінарна та інші
види відповідальності професійних учасників кримінального провадження
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ІНТЕРЕСИ
у вільний час віддаю перевагу читанню. Окрім професійної літератури, понад усе мене цікавлять книги
про бізнес-процеси та прикладні економічні моделі, а також книги про вплив технологій, насамперед
інформаційних, на минуле, сьогоднення та майбутнє.
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