
IX ЩОРІЧНИЙ СУДОВИЙ ФОРУМ: «ВЕКТОР РОЗВИТКУ 2020» 

26 листопада 2020 року 

10:00-10:15 

Відкриття форуму. Вітальні слова 

Ханне Юнкер, Голова Департаменту правосуддя та правового 

співробітництва Ради Європи   

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB PARTNERS, 

адвокат 

Анна Огренчук, керуючий партнер Юридичної групи LCF 

10:15-12:00 

Сесія 1. 

Судова реформа 2020: чергові кроки   

Модератори:  

Анна Огренчук, керуючий партнер Юридичної групи LCF 

Ірина Кушнір, менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка впровадженню 

судової реформи в Україні» 

У фокусі: 

 Наслідки прийняття рішень Конституційним Судом України та 

врахування висновків Венеційської Комісії та міжнародних експертів 

щодо судової реформи у 2016 та 2019 роках 

 Наступні кроки у реформуванні органів судової влади та 

громадський контроль за судовою гілкою влади 

 Інститут відповідальності судді за завідомо неправосудне рішення: 

європейські стандарти та українська реальність 

Учасники: 

 Герхард Рeйснер, доповідач Венеційської Комісії, експерт Ради 

Європи 

 Джуро Сесса, експерт Ради Європи, екс-президент Консультативної 

ради європейських суддів, член Бюро КРЄС та Голова Верховного 

Суду Хорватії 

 Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду  

 Андрій Костін, народний депутат України, Голова Комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики 

 Андрій Овсієнко, Голова Вищої ради правосуддя 

 Андрій Савчук, партнер MORIS GROUP 

https://vbpartners.ua/uk/team/denis-bugay/
https://lcf.ua/professionals/anna-ogrenchuk/
https://lcf.ua/professionals/anna-ogrenchuk/
https://www.facebook.com/irina.kushnyr
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/keriv/21/
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21156
http://www.vru.gov.ua/member/97
http://www.moris.com.ua/ru/glavnaya-2/


12:00-12:30 Перерва 

12:30-14:15 

Сесія 2. 

Гарантії незалежності судової влади як європейський стандарт 

демократичної держави 

 

Медератори: 

Наталія Богацька, Голова Південно-західного апеляційного господарського 

суду, Голова Асоціації суддів господарських судів України  

Олександра Матвійчук, Голова правління ГО «Центр громадянських свобод» 

У фокусі: 

 Основні виклики для незалежності суддів та суду в Україні: щорічні 

доповіді ВРП про стан забезпечення незалежності суддів в Україні 2017, 

2018, 2019 

 Суддівський кадровий дефіцит та можливості його подолання 

 Діалог між суддями та адвокатами в контексті європейських 

стандартів 

 Вплив ЗМІ на незалежність судової гілки влади та формування довіри 

суспільства до суду 

 Служба судової охорони: нові функції та розвиток 

Учасники: 

 Діана Ковачева, омбудсменка Болгарії, міжнародна експертка 

проєкту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в 

Україні» 

 Богдан Львов, заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду 

 Віра Михайленко, суддя Вищого антикорупційного суду  

 Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB 

PARTNERS, адвокат 

 Станіслав Максимішин, перший заступник Голови Служби судової 

охорони, полковник Служби судової охорони 

 Світлана Матвієнко, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, 

директорка Української школи політичних студій  

14:15-14:45 Перерва 

https://swag.court.gov.ua/sud4872/info_sud/kerivnictvo/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/keriv/20/
https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/suddivaks/111/
https://vbpartners.ua/uk/team/denis-bugay/
https://sso.gov.ua/info_sud/personal/maksymishyn-stanislav-trohymovych/
https://www.facebook.com/svitlana.matvienko/about


14:45-16:30 

Сесія 3. 

Актуальна практика Верховного Суду 

Модератори:  

Всеволод Князєв, Секретар Великої Палати Верховного Суду 

Сергій Боярчуков, керуючий партнер Юридичної компанії «Алєксєєв, 

Боярчуков та партнери» 

У фокусі: 

 Принцип «суд знає закони» & змагальність сторін: як віднайти баланс 

 Принцип res judicata & право на оскарження остаточного судового 

рішення особою, яка не брала участь у справі: стандарти Ради 

Європи та національна практика 

 Перегляд судових рішень у зв’язку з визнанням Конституційним Судом 

України застосованого закону неконституційним 

 Здійснення представництва інтересів держави в суді прокурором 

 Неефективні способи захисту прав 

 Розвиток практики Верховного Суду у санкційних спорах. Проблема 

змагальності сторін 

Учасники:  

 Дмитро Третьяков, голова відділу фільтраційної секції Секретаріату 

Європейського суду з прав людини 

 Дмитро Гудима, суддя Великої Палати Верховного Суду  

 Іван Міщенко, суддя Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду 

 Наталія Блажівська, суддя Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду  

 Наталія Василенко, заступниця начальника Департаменту 

представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального 

прокурора 

 Володимир Ващенко, партнер VB PARTNERS 

16:30-16:45 

Закриття першого дня форуму 

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB PARTNERS, 

адвокат 

Ірина Кушнір, менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка впровадженню 

судової реформи в Україні» 

https://www.facebook.com/boyarchukov
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/judge_pal/
https://vbpartners.ua/uk/team/vladimir-vaschenko/
https://vbpartners.ua/uk/team/denis-bugay/
https://www.facebook.com/irina.kushnyr


27 листопада 2020 року 

10:00-10:15 

Відкриття другого дня форуму. Вітальні слова 

Ліліт Данеґян-Босслер, Голова Відділу з реформ сектору правосуддя 

Департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи  

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB PARTNERS, 

адвокат 

10:15-12:00 

Сесія 1. 

Якість законодавства та його вплив на інвестиційну привабливість України 

Модератори:  

Ірина Кушнір, менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка впровадженню 

судової реформи в Україні» 

Людмила Буймістер, народна депутатка України 

У фокусі: 

 Вимоги до забезпечення якості законодавства 

 Роль суду у виправленні неякісного законодавства: судова практика, 

конституційний контроль, наслідки визнання законодавства 

неконституційним  

 Єдність та послідовність судової практики та стабільність 

законодавства для інвестиційної привабливості України 

 Недопустимість законодавчого обмеження державою виконання 

судових рішень 

Учасники: 

 Клер Браун, керівниця сектору в складі відділу Департаменту 

виконання рішень ЄСПЛ Генерального Директорату з прав людини та 

верховенства права Ради Європи 

 Расім Бабанли, керівник департаменту аналітичної та правової роботи 

Верховного Суду, доктор юридичних наук 

 Іван Бондарчук, радник Юридичної групи LCF 

 Станіслав Тарасов, менеджер з розвитку бізнесу в Україні Scatec 

Solar 

12:00-12:30 

 

Перерва 

 

https://vbpartners.ua/uk/team/denis-bugay/
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20994
https://www.facebook.com/rasim.babanly/
https://lcf.ua/professionals/ivan-bondarchuk/


12:30-14:15 

Сесія 2. 

Мораторії на стягнення з державного сектору економіки: захист 

державних інтересів чи порушення прав інвесторів? 

Модератор: 

Олег Горецький, керуючий партнер Юридичної фірми «Горецький і 

Партнери» 

У фокусі: 

 Мораторій на вчинення виконавчих дій щодо підприємств, які не 

підлягали приватизації 

 Мораторій на стягнення з АТ «Укрзалізниця» за зобов’язаннями ДП 

«Донецька залізниця» 

 Мораторій на банкрутство  державних вугільних підприємств 

 Мораторій на банкрутство державних установ 

Учасники: 

 Павло Пушкар, керівник відділу Департаменту виконання рішень 

ЄСПЛ Генерального Директорату з прав людини та верховенства 

права Ради Європи 

 Валерія Коломієць, заступниця Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції 

 Тарас Тарасенко, народний депутат України 

 Олена Волянська, партнер Юридичної групи LCF, арбітражний 

керуючий, адвокат 

14:15-14:45 Перерва 

14:45-15:05 

 

 

Спеціальна доповідь: Двосторонні договори як захист іноземних інвестицій 

та наслідки їх розірвання 

Доповідач: 

Кабір Дуггал, cтарший міжнародний арбітражний радник Arnold&Porter 

 

 

https://goretskyy.com.ua/team/goretskij-oleg/
https://minjust.gov.ua/people/kolomiets-valeria
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21086
https://lcf.ua/professionals/olena-volyanska/
https://www.arnoldporter.com/en/people/d/duggal-kabir


15:05-16:50 

Сесія 3. 

Альтернативні способи вирішення судових спорів   

Модератор: 

Інна Ємельянова, заступниця голови МКАС при ТПП України 

У фокусі: 

 Вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів 

 Запровадження медіації: новий законопроєкт Кабінету Міністрів 

України 

 Перспективи запровадження мирових суддів 

 Відновне правосуддя 

Учасники: 

 Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції України  

 Тарас Шепель, голова Третейської палати України, Голова 

Третейського суду при ТПП України, член правління Фундації DEJURE 

 Лариса Швецова, членкиня Вищої ради правосуддя 

 Галина Єрьоменко, керівниця та викладачка Українського Центру 

Медіації  

 Роман Коваль, Голова правління ГО «Інститут миру і порозуміння» 

 Юна Потьомкіна, старша юристка Asters, керівниця практики 

альтернативного вирішення спорів,  експертка робочої групи з 

розробки закону про медіацію 

 Луїза Романадзе, адвокатка, медіаторка, президентка ГС «Українська 

академія медіації» 

16:50-17:05 

Заключне слово 

Ірина Кушнір, менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка впровадженню 

судової реформи в Україні» 

  

 

https://icac.org.ua/pro-icac/struktura/
https://minjust.gov.ua/people/banchuk-oleksandr
http://arb.ucci.org.ua/tsud/ua/prsn/shepel.html
https://hcj.gov.ua/page/shvecova-larysa-anatoliyivna
https://ukrmediation.com.ua/ua/pro-tsentr/nasha-komanda/5-halyna-yeromenko
https://www.facebook.com/NGO.IPCG
https://www.facebook.com/NGO.IPCG
https://www.asterslaw.com/ua/our_team/yuna_potomkina/
https://www.facebook.com/luiza.romanadze
https://www.facebook.com/irina.kushnyr

