
 
09:00–09:30 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

09:30–09:45 Відкриття Форуму. Вітальне слово 

Кирило ШЕВЧЕНКО, голова Національного банку України 

1. PUBLICtalk 

 ОЧІКУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ У 2021 РОЦІ  

Модератор: Сергій БОЯРЧУКОВ, керуючий партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»  

09:45–11:00  Юрій ДРАГАНЧУК, заступник міністра 

фінансів України з питань європейської 

інтеграції  

 Тетяна КОРОТКА, заступник бізнес-

омбудсмена, координатор банківської 

експертної групи, член виконавчого комітету 

UNIC 

 Роман ШПЕК, голова наглядової ради 

АТ «Альфа-Банк Україна», голова ради 

Незалежної асоціації банків України 

 Сергій НАУМОВ, голова правління 

АТ «Ощадбанк» 

 Андрій КИСЕЛЬОВ, голова правління 

АТ «БАНК ФОРВАРД» 

 Семен ХАНІН, керуючий партнер 

ЮК «АМБЕР» 

 Юлія КИРПА, партнер ЮФ Aequo 

 Ігор ОЛЕХОВ, партнер МЮФ CMS 

Cameron McKenna Nabarro Olswang 

 Держпрограми «доступні кредити» —

оцінка фінансового ринку 

  «Вузькі місця» банківського 

комплаєнсу 

 Закон про захист прав споживача в 

контексті банківської діяльності 

 Банківська система в контексті 

економіки та економічної політики 
 Очікування фінансової сфери 

 Міжнародні інвестиції у фінансовий 

сектор України 
 

11:00–11:15 КАВА-БРЕЙК 

2. EXPERTtalk 

ДІДЖИТАЛ-РЕАЛЬНІСТЬ 

Модератор: Олег ДЕРЛЮК, керуючий партнер Stron 

11:15–12:30  Олексій ШАБАН, заступник голови 

Національного банку України 

 Михайло ВЛАСЕНКО, голова правління 

АТ «Ідея Банк» 

 Артур ЗАГОРОДНИКОВ, заступник 

голови правління АТ «ПУМБ» 

 Олена КОРОБКОВА, виконавчий директор 

НАБУ  

 Максим ГЛОТОВ, старший юрист  

МЮФ Baker McKenzie  

 Олена КОЛЧЕНОГОВА, керівник напряму 

GDPR Nota Group, голова асоціації Digital 

Ukraine 

 Сергій ПАПЕРНИК, керівник управління із 

захисту персональних даних АТ 

«ПриватБанк» 

 Андрій КОТИК, директор юридичного 

департаменту Moneyveo 

  

 Розвиток системи BankID НБУ 

 Онлайн-банкінг як вимога часу, а не 

конкурентна перевага 

 Нові діджитал-продукти банків: як 

привернути увагу клієнтів 

 Законодавче регулювання банківських 

FinTech-рішень 

 Практичні та юридичні аспекти цифрової 

трансформації банків 

 Мобільні додатки банків vs захист 

персональних даних  

 GDPR реальність у фінансовому секторі 

12:30–12:45 КАВА-БРЕЙК 

3. PRACTICALtalk 

СУДОВІ СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

Модератор: Дмитро СИРКО, старший партнер LEGARD  

 

12:45–14:15  Юрій ЧУМАК, суддя-спікер судової 

палати для розгляду справ щодо 

земельних відносин та права власності 

 Кредитні спори. Практика Верховного Суду 

 Адміністративний порядок оскарження 

реєстраційних дій щодо переходу права 



Касаційного господарського суду  

у складі Верховного Суду 

 Дмитро КИРИЛЮК, директор 

департаменту нотаріату та державної 

реєстрації Міністерства юстиції України, 

співголова Колегії з розгляду скарг у 

сфері державної реєстрації 

 Андрій ПОЖИДАЄВ, партнер Asters 

 Юлія КУРИЛО, керуючий партнер 

JKLAW 

 Олександр ПАШИНІН, керівник 

банківського та фінансового сектору 

EVERLEGAL 

 Дмитро МОШЕНЕЦЬ, начальник 

відділу по супроводженню банкрутств  

«ФК «Інвестохіллс Веста» 

 Ірина СТАРОДУБ, начальник судового 

відділу Moneyveo 

 Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ, приватний 

виконавець (м. Київ), заступник голови 

Асоціації приватних виконавців України, 

заступник голови правління ГО «ФАКТ» 

власності на предмет іпотеки: огляд 

типових порушень 

 Господарські спори за участю фінансових 

компаній, банків та ФГВФО 

 Особливості спорів, пов'язаних з онлайн-

кредитуванням 

 Субсидіарна та солідарна відповідальність 

контролюючих осіб – інструмент роботи з 

боргами  

 Позасудові способи звернення стягнення на 

предмет іпотеки: процесуальні моменти 

 Приватні виконавці як один із гарантів 

стабільності банківської системи України 
 

14:15–15:00 ОБІД 

4. REALtalk 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВ 

Модератор: Костянтин РИБАЧКОВСЬКИЙ, партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»   

  

15:00–16:15  Ольга БУЛЕЙКО, суддя Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного 

Суду 

 Денис БУГАЙ, партнер-співзасновник 
ЮК VB PARTNERS, президент Асоціації 

правників України 

 Олег ГОРЕЦЬКИЙ, керуючий партнер 

«Горецький і Партнери»  

 Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер 

GRACERS law firm  

 Ігор ПРИСТИНСЬКИЙ, начальник 

управління банківської безпеки АТ «Піреус 

банк МКБ» 

 Михайло ЧАЙКІН, керівник напряму СУІБ 

АТ «Укрексімбанк»  

 

 

 Відповідальність топменеджменту банку 

 Ризики притягнення до кримінальної 

відповідальності топменеджменту і 

акціонерів банків 

 Доступ до банківської таємниці. Судова 

практика 

 Порядок та проблемні питання стягнення 

Фондом гарантування шкоди завданої 

пов’язаними з банком особами 

 Захист банку як потерпілої сторони в 

справах про повернення активів 

 Кримінальні аспекти в питаннях кібербезпеки 

банку. Відповідальність посадових осіб 

 

16:15–16:45 КАВА-БРЕЙК 

5. HARDtalk 

 NPL: УПРАВЛІННЯ ТА РОЗШУК  

Модератор: Юрій МОІСЕЄВ, радник ЮК L.I. Group  

16:45–18:00  Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК, 

народний депутат України  

 Арсен МАКАРЧУК, директор департаменту 

стратегії та розвитку Національного банку 

України  

 Ольга БІЛАЙ, заступник директора-

розпорядника Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб  

 Олександр МАМРО, генеральний директор 

ДП «СЕТАМ» 

 Арсеній МІЛЮТІН, директор департаменту 

реструктуризації заборгованості і стягнення 

АТ «Ощадбанк» 

 Ксенія ШЕЇН, партнер ALEXANDROV & 

PARTNERS 

 Законопроект 4241: ініціатива по захисту 

фізичних осіб при врегулюванні 

простроченої заборгованості  

 Пошук і повернення NPL-активів банків. 

Роль держави 

 Використання відкритого онлайн-

аукціону як ефективного інструмента 

для управління NPL 
 Особливості врегулювання проблемної 

заборгованості 

 Структурування угод із придбання NPL 

в Україні 

 Робота з проблемними активами: досвід 

та перспектива  



 Богдан ШИШКОВСЬКИЙ, старший юрист 

KPMG Law in Ukraine 

 Андрій ІВАНІВ, радник EQUITY 

 

 Особливості управління  «виведеними» 

з банку NPL-активами 

18:00–18:30 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

18:30–21:00 ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «БАНКИ РОКУ — 2021» 

 


