
VIII Судовий форум 

«TRIAS POLITICA: суд у системі гілок влади» 

 Hilton Kyiv Hotel 

 

03 жовтня 2019 

12:30 - 13:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

13:00 - 13:15 

 

Відкриття форуму. Вітальне слово 

 

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, 

партнер VB PARTNERS 

Анна Огренчук, член Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України, голова Комітету АПУ з процесуального 

права, керуючий партнер Юридичної групи LCF  

Андрій Овсієнко, Голова Вищої ради правосуддя 

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України, 

голова робочої групи з питань розвитку законодавства про 

організацію судової влади та здійснення правосуддя Комісії з 

питань правової реформи 

13:15 -14:15 

 

KEYNOTE SPEECH. Судова влада як складова 

державного управління в умовах демократії 

 

Модератор 

Олена Кібенко, суддя Великої Палати Верховного Суду 

 

Ключовий спікер 

Террі Андерсон, професор Public Administration, Troy 

University, USA 

 

У фокусі 

• Взаємодія гілок влади в умовах політичної та економічної 

турбулентності 

• Врахування судової практики під час законодавчої та 

виконавчої діяльності 

• Міжнародний досвід побудови конструктивної взаємодії гілок 

влади в умовах формування демократії 

 

14:15 - 15:45 

 

Сесія 1. Тріада влади: як ефективно співпрацювати 

 

Модератори 

Майкл Щур (Роман Вінтонів), тележурналіст, актор, 

сценарист, музикант 

Ілля Черногоренко, керівник проекту Ради Європи 

«Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» 

 

Учасники 

Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС «Право-Justice» 

Іван Крулько, перший заступник Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету 

Олег Макаров, народний депутат Верховної Ради України, 



Секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики 

Іван Ліщина, заступник Міністра юстиції України – 

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини 

Богдан Бондаренко, експерт конституційного напрямку 

Центру політико-правових реформ 

 

У фокусі 

• Спільні задачі та синергетична ефективність: шляхи 

ефективної співпраці органів законодавчої влади, виконавчої 

влади та суду 

• Взаємодія гілок влади в процесі нормотворення: 

- Врахування судових ризиків при розробці нормативних актів 

- Фінансово-економічне обґрунтування при розробці та 

прийнятті нормативно-правових актів 

- Оперативне внесення змін до правової бази у разі 

виявлення недоліків нормативного акту у процесі 

застосування 

• Суд та виконавча влада: 

- Виконання рішень національних судів та ЄСПЛ (справи 

Бурмич та Іванова) 

- Обов’язковість правових позицій Верховного Суду та 

відповідальність суб’єкта владних повноважень за їх 

незастосування 

посадових осіб за публічне висловлювання некоректної 

інформації 

15:45 - 16:15 Перерва на каву 

16:15 - 17:45 

 

Сесія 2. Подолання стереотипу bad judge: як змінити 

перші шпальти 

 

Модератори 

Соня Кошкіна, український журналіст, співвласник і шеф-

редактор інтернет-видання «Лівий Берег» 

Артем Стоянов, член Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України, Віце-Президент АПУ, старший партнер 

Юридичної групи LCF 

 

Учасники 

Ілля Черногоренко, керівник проекту Ради Європи 

«Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» 

Тетяна Гребенюк (Суярко), суддя-спікер Господарського 

суду Харківської області, член Ради суддів України, член 

робочої групи Комунікаційного комітету системи правосуддя 

Олена Фонова, суддя-спікер Господарського суду Луганської 

області 

Марія Швенько, начальник управління комунікаційної 

діяльності Верховного Суду 



Олександр Мартиненко, генеральний директор 

інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» 

Пітер Дікінсон, видавець та головний редактор видання 

«Business Ukrainе» 

Марина Ясинська, головний редактор порталу ЮРЛІГА 

Тарас Шевченко, директор Центру демократії та 

верховенства права 

 

У фокусі 
• Дослідження РЄ з центром Разумкова рівня довіри до суду 
• Причини формування стереотипу bad judge, кому це вигідно 

• Комунікація судової влади та суспільства: «чиїми вустами» 
говорить суд? 

• Подолання інформаційного вакууму: як поліпшити 
комунікацію з боку суду 
• Коментування суддями судових рішень та судових справ: 

необхідність зміни усталених підходів 
• Комунікація суду у кризовій ситуації, реагування на 

поширення в ЗМІ інформації, що підриває авторитет судової 
влади 
• Четверта влада: вплив ЗМІ на громадську думку 

• Досвід міжнародних та українських ЗМІ: редакційна 
політика, перевірка інформації, відповідальність 

• Відповідальність 

17:45 - 18:00 Заключні слова 

 

 

 

04 жовтня 2019 

08:30 - 09:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

09:00 - 09:15 

 

Вітальне слово 

 

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, 

партнер VB PARTNERS 

Андрій Кавакін, Менеджер проектів, Департамент 

правосуддя та правової співпраці Ради Європи, м. Страсбург 

Анна Огренчук, член Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України, Голова Комітету АПУ з процесуального 

права, керуючий партнер Юридичної групи LCF 

 

09:15 - 11:15 

 

Сесія 1. Реформа судової системи: висновки та плани 

на майбутнє 

  

Модератор 

Анна Огренчук, член Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України, Голова Комітету АПУ з процесуального 

права, керуючий партнер Юридичної групи LCF 

 

Учасники 

Лорена Бахмайєр-Вінтер, професор права Університету 

Комплутенсе в Мадриді (Іспанія), міжнародний експерт Ради 



Європи 

Арташес Мелікян, секретар Консультативної ради 

європейських суддів 

Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду 

Богдан Львов, заступник Голови Верховного Суду, голова 

Касаційного господарського суду 

Катерина Широка, суддя Вищого антикорупційного суду 

України 

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України, 

Голова робочої групи з питань розвитку законодавства про 

організацію судової влади та здійснення правосуддя Комісії з 

питань правової реформи 

Андрій Овсієнко, Голова Вищої ради правосуддя 

Сергій Козьяков, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

- голова палати з питань добору і публічної служби суддів 

 

У фокусі 

• Судова реформа в Україні в 2014-2018 роках в контексті 

стандартів Ради Європи 

• Судова реформа: зміна вектору розвитку чи продовження 

попередньої стратегії; доцільність подальших інституційних 

змін, необхідність реальних дій та відпрацювання 

функціоналу 

• Верховний Суд: попередні підсумки двох років роботи та 

подальші виклики 

• Оновлення ВККС та ВРП: принципи формування складу та 

функціонування 

• Заповнення суддівських вакансій - першочергові задачі 

ВККС та ВРП 

• Вищий антикорупційний суд: актуальні питання першого 

місяця функціонування 

• Скасування монополії адвокатури: сценарій розвитку подій 

 

11:15 - 11:45 

 

Перерва на каву 

 

11:45 - 13:15 

 

Сесія 2. Вплив судових рішень на економічну політику 

держави: останні резонансні справи 

  

Модератори 

Наталія Блажівська, суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду 

Андрій Савчук, партнер MORIS, керівник практики 

вирішення спорів 

 

Учасники 

Лариса Рогач, суддя Великої Палати Верховного Суду 

Всеволод Князєв, секретар Великої Палати Верховного Суду 

Олег Первомайський, суддя Конституційного суду України 

Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду 



гарантування вкладів фізичних осіб 

Олена Волянська, партнер Юридичної групи LCF 

Віталій Оджиковський, радник Sayenko Kharenko 

 

У фокусі 

• Судові рішення Великої Палати: що змінилося в регулюванні 

банківського сектору 

• Вплив скасування рішень по тарифам на функціонування 

газотранспортної системи 

• Визнання законною міни сільськогосподарських земель: 

перші кроки до відкриття ринку землі 

• Вплив рішень Конституційного Суду України на економіку 

держави 

• Судові спори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб: 

можливі наслідки для банківської системи 

• Ігри, в які грає держава: правонаступництво ПАТ 

«Укрзалізниця» 

• Судова практика з питань трансфертного ціноутворення 

13:15 - 14:30 

 

Обід 

 

14:30 - 15:50 

 

ПАРАЛЕЛЬНІ СЕКЦІЇ 

 

  

14:30 - 15:50 

 

Сесія 3.1. Імплементація процесуального 

законодавства в Україні 

  

Модератори 

Інна Ліньова, операційний менеджер Проекту ЄС «Право-

Justice» 

Олександр Шкелебей, керуючий партнер ESQUIRES, 

адвокат 

 

Учасники 

Ремко Ван Рі, міжнародний експерт Проекту ЄС «Право-

Justice» 

Берт Маан, міжнародний експерт Проекту ЄС «Право-Justice» 

Єгор Разогрєєв, в.о. генерального директора Директорату 

правової політики у сфері судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів 

Василь Крат, суддя Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду 

Андрій Потапенко, суддя Ржищівського міського суду 

Київської області 

Роксолана Костур, член Правління АПУ, партнер АО 

«Матвіїв та Партнери», адвокат 

 

У фокусі 

• Аналіз імплементації Цивільного та Господарського 

процесуальних кодексів на основі експертного опитування 

Проекту ЄС «Право-Justice» 



• Презентація моніторингового звіту Міністерства юстиції 

України в частині імплементації процесуального 

законодавства 

• Рекомендації за результатами проведеного моніторингу з 

точки зору практики 

• Застосування касаційних фільтрів у практиці Верховного 

Суду 

• Застосування судом ефективного способу захисту 

порушеного права: огляд актуальної судової практики 

 

14:30 - 15:50 

 

Сесія 3.2. Актуальні питання судової практики у спорах 

за участю банків та бізнесу 

 

Модератори 

Ігор Ткач, суддя Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду 

Сергій Боярчуков, керуючий партнер «Алєксєєв, Боярчуков 

та партнери» 

 

Учасники 

Дмитро Луспеник, секретар Пленуму Верховного Суду, 

секретар першої судової палати Касаційного цивільного суду 

у складі Верховного Суду 

Володимир Cтуденець, суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду 

Вікторія Джарти, суддя Господарського суду м. Києва 

Ростислав Матяш, член Правління АТ «Укрсоцбанк», член 

Правління АПУ 

Арсен Мілютін, директор Департаменту реструктуризації та 

стягнення заборгованості АТ «Ощадбанк», представник 

Незалежної асоціації банків України 

Андрій Джура, заступник Директора Департаменту – 

Начальник Управління правового забезпечення Департаменту 

проблемних активів АТ «ПУМБ» 

Андрій Фортуненко, старший юрист практики вирішення 

спорів AVELLUM 

 

У фокусі 

• Визначення строку нарахування процентів. Можливість 

встановлення у договорі іншої домовленості сторін щодо 

строку нарахування процентів 

• Зміна строку кредитування в зв’язку з пред’явленням 

вимоги про дострокове погашення заборгованості. 

Визначення моменту, з якого нарахування процентів 

припиняється 

• Нарахування та стягнення процентів за неправомірне 

користування кредитом 

• Особливості застосування у часі положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 



щодо відновлення кредитування» 

• Припинення кредитних зобов’язань після завершення 

позасудового врегулювання 

• Правосуб’єктність банку після скасування рішення про 

виведення банку з ринку 

 

15:50 - 16:20 

 

Перерва на каву 

16:20 - 17:00 

 

Hard talk. Основні вектори антикорупційної політики 

  

Модератор 

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, 

партнер VB PARTNERS 

 

Учасники 

Маркіян Галабала, суддя Вищого антикорупційного суду 

України 

Артем Ситник, Директор Національного антикорупційного 

бюро України 

Максим Грищук, перший заступник керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Віталій Шабунін, голова громадської організації «Центр 

протидії корупції» 

 

У фокусі 

• Антикорупційна політика держави 

• Визначення підслідності 

• Розслідування корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією 

• Судовий розгляд корупційних і пов’язаних з ними злочинів 

17:00 - 18:30 

 

Сесія 4. Вплив ЄСПЛ та Конституційного суду України на 

національну правову систему України 

  

Модератори 

Володимир Кравчук, суддя судової палати Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду з розгляду 

справ щодо захисту соціальних прав 

Володимир Ващенко, партнер VB PARTNERS 

 

Учасники 

Д-р Фрідріх Вайс, почесний професор Віденського 

університету 

Віктор Городовенко, суддя Конституційного Суду України 

Василь Лемак, суддя Конституційного Суду України 

Дмитро Третьяков, голова відділу фільтраційної секції 

Секретаріату Європейського Суду з прав людини, несудовий 

доповідач по Україні 

Олександр Мінін, старший партнер КМ Партнери 

Людмила Козятник, партнер Amber 



 

У фокусі 

• Нові підходи в Європейському Союзі до захисту інвестицій 

• Інвестиційний арбітраж, як механізм захисту прав 

інвесторів: розгляд кейсів 

• Консультативні висновки ЄСПЛ: нові можливості у захисті 

прав і основоположних свобод 

• Гарантування Конституції як місія Конституційного Суду 

України: нові виклики і загрози 

• Конституційний Суд України: досвід розгляду 

конституційних скарг 

• Спільність низки підстав при зверненні до інституту 

конституційної скарги, в ЄСПЛ або інвестиційного арбітражу 

• Визнання неконституційним встановлення 

безальтернативного запобіжного заходу 

18:30 - 18:40 

 

Заключні слова. Закриття форуму 

 

18:40 - 20:00 

 

Нетворкінг за келихом вина 

 

 

 

  

  

 


