
 
День 2 

09:30–10:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

10:00–10:30 ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю 

Валентина ДАНІШЕВСЬКА, Голова Верховного Суду 
Ведуча: Анна ОГРЕНЧУК, керуючий партнер Юридичної групи LCF 

10:30–10:40 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Расім БАБАНЛИ, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, д.ю.н. 

База правових позицій ВС: новітній «помічник» юриста 

10:40–11:00 КАВА-БРЕЙК 

  5. PUBLICtalk 

ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

Модератор:  Олег ГОРЕЦЬКИЙ, керуючий партнер ЮФ «Горецький та Партнери» 

11:00–12:15  Сергій ДЕМЧЕНКО, народний депутат 

України 

 Олег ПРУДИВУС, член Вищої ради 

правосуддя, секретар Другої 

дисциплінарної палати 

 Людмила ГІЗАТУЛІНА, заступник 

голови Державної судової адміністрації 

України 

 Віталій КАЛЬНИК, суддя 

Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду, член Ради 
суддів України 

 Ілля ЧЕРНОГОРЕНКО, засновник 

Українського центру ефективності 

правосуддя 

 Володимир ГЕВКО, суддя 

Господарського суду Тернопільської 

області, голова комітету з дослідження 

судової практики АРССУ 

 Олена ФОНОВА, суддя-спікер 

Господарського суду Луганської області, 

к.ю.н. 

 Робота і досягнення робочої групи з 

питань фінансування судової системи при 
Комітеті ВРУ з питань правової політики 

 Наслідки хронічного недофінансування 

судової системи 

 Забезпечення фінансування судів у розмірі 

достатньому для виконання їх функцій, як 

складова незалежності судової влади 

 Як виміряти (не-) ефективність 

українських судів? 

 Міжнародний досвід визначення кількості 

суддів та їх навантаження, які потрібні для 

якісного функціонування судової влади 
країни 

 Доступ до суду для мешканців 

непідконтрольних територій 

 

12:15–12:30 КАВА-БРЕЙК 

6. LIFEHACKtalk 

ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ 
Модератор: Олена ВОЛЯНСЬКА,  партнер Юридичної групи LCF 

12:30–14:00  Ганна ВРОНСЬКА, секретар судової 

палати для розгляду справ щодо 

корпоративних спорів‚ корпоративних 

прав та цінних паперів Касаційного 
господарського суду у складі 

Верховного Суду 

 Володимир ВАЩЕНКО, партнер ЮК 

 Захист власності в корпоративних 

відносинах: практика Верховного Суду 

 «Санкційна» практика КАС ВС  

 Витребування майна з чужого незаконного 

володіння: новели судової практики  

 Відповідальність менеджменту 

неплатоспроможного банку: перша 



VB Partners 

 Олександр СТРОКАНЬ, партнер АО 

MITRAX 

 Андрій ГВОЗДЕЦЬКИЙ, партнер 

ADER HABER 

 Олексій КОЛТОК, радник практики 

вирішення судових спорів Sayenko 

Kharenko 

 Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ, заступник 

голови Асоціації приватних виконавців 

України, заступник голови правління 

об'єднання «ФАКТ» 

практика 

 Захист власності в корпоративних 

відносинах: сквіз-аут та інші 
практикотворчі рішення 

 Зловживання захистом права власності у 

виконавчому провадженні. Практичні 

аспекти 

14:00–15:00 ОБІД 

 

7.  EXPERTtalk 

ЦИВІЛЬНА ЮСТИЦІЯ 

Модератор: Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ, партнер ЮФ  Redcliffe Partners 

15:00–16:30  Валентин СЕРДЮК, суддя Касаційного 

цивільного суду ВС 

 Павло КУФТИРЄВ, керуючий партнер 

GRECO 

 Ігор КРАВЦОВ, партнер Юридичної 

групи LCF 

 Анастасія ДОБРОЧИНСЬКА, старший 

партнер ЮК PRAVO GARANT 

 Анна ПАРХОМЕНКО, заступник 

директора юридичного департаменту 

Moneyveo 

 Олександр ОЛЕФІРЕНКО заступник 

директора з правових питань ТОВ 
«Київський БКК» 

 

 Пропорційність у практиці Верховного 
Суду під час вирішення трудових спорів 

 Групові позови — актуальна судова 

практика та законодавчі перспективи 

 Спори щодо трудових відносин  

 Нові позиції щодо розмежування 

юрисдикції 

 Розвиток практики в кредитних відносинах 

 Електронний договір у суді 

 Case study. трудові спори з банками що 

ліквідуються 

  

16:30–16:45 КАВА БРЕЙК 

8. Celebrating justice 

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ 
Модератори: Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя  Касаційного адміністративного суду  

у складі Верховного Суду, д.ю.н., 

Олег ТРОХИМЧУК, радник ЮФ «Ілляшев та Партнери» 
 

16:45 – 

18:00 
 Михайло СМОКОВИЧ, голова 

Касаційного адміністративного суду у 

складі ВС, д.ю.н. 

 Руслан СТЕФАНЧУК, перший 

заступник голови Верховної Ради 
України, д.ю.н., професор 

 Олександр ПАСЕНЮК, голова Вищого 

адміністративного суду України у 2004–

2011 роках 

 Микола ОНІЩУК, ректор Національної 

школи суддів України, д.ю.н. 

 Ганна ЛЕБЕДЄВА, суддя 

Миколаївського окружного 

адміністративного суду, голова Комітету 

з питань незалежності та авторитету 
судової влади АРССУ 

 Віталій ОДЖИКОВСЬКИЙ, радник 

Sayenko Kharenko 

 Ольга КАПЕЛЯНОВА, директор 

 Роль адміністративного судочинства в 

державі 

 Становлення адмін'юстиції в Україні 

 Актуальні правові позиції КАС ВС 

 Дискреція та ефективний захист прав в 

адмінсудочинстві: проблеми 

правозастосування 

 Особливості оскарження нормативно-

правових актів 

 Інститут забезпечення позову: тенденції 

судової практики 

 Докази в адміністративному судочинстві 

 Звільнення державних службовців за 

новою процедурою 



 

юридичного департаменту ТОВ 

«ОМЕГА» (ТМ «ВАРУС») 

18:00–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 


