
 
День 1 

15 вересня 2022 року 

10:00-

10:15 

Відкриття форуму. Вітальні слова 

Всеволод КНЯЗЄВ, Голова Верховного Суду  

Денис МАСЛОВ, голова Комітету ВР з питань правової політики  

Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер EQUITY  

Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газети «Юридичної практики» 

10:15-

10:45 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ: 

Всеволод КНЯЗЄВ, Голова Верховного Суду 

Завершення реформування судової системи в контексті Плану відновлення України та 

євроінтеграційного процесу 

10:45-

11:00 
ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 1 

СУДОЧИНСТВО ВОЄННОГО ЧАСУ 

Модератор: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер EQUITY 

11:00-

12:30 

 Денис МАСЛОВ, голова Комітету 

ВР з питань правової політики  

 Богдан ЛЬВОВ, голова Касаційного 

господарського суду  

у складі Верховного Суду 

 Олександр СЕМЕННИКОВ, голова 

Апеляційної палати Вищого 

антикорупційного суду 

 Богдан МОНІЧ, голова Ради суддів 

України 

 Олексій САЛЬНІКОВ, голова 

Державної судової адміністрації 

України  

 Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя 

Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду, д.ю.н. 

 Голова Верховної Ради України 

 Артем ЯРМОЛА, заступник 

директора юридичного 

департаменту Fozzy Group 

 Олег ГОРЕЦЬКИЙ, керуючий 

партнер ЮФ «Горецький і Партнери» 

 

 Реалії відправлення правосуддя у воєнний 

час 

 Пріоритетні завдання судової системи в 

умовах війни 

 Законодавче забезпечення функціонування 

судової системи під час війни 

 Виклики судової системи України в умовах 

війни: фінансові аспекти 

 Доступ доправосуддяпід час війни — 

погляд адвоката 

 Досвід дистанційного розгляду справ та 

подальший розвиток системи електронного 

судочинства 

 Проблемні питання виконання судових 

рішень 

 Як функціонують альтернативні механізми 

вирішення спорів (арбітраж, медіація) 

12:30-

12:45 
ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 2 

ЗЛОЧИНИ РФ В УКРАЇНІ 

Модератор: Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР», к.е.н. 

12:45-

14:15 

 Микола ГНАТОВСЬКИЙ, 

суддя Європейського Суду з 

прав людини 

 Міжнародна відповідальність держави 

та кримінальна відповідальність 

індивіда за найтяжчі порушення 



 Герман АНІСІМОВ, секретар 

Третьої  судової палати 

Касаційного кримінального суду 

у складі Верховного Суду 

 Станіслав ПЕТРЕНКО, 
прокурор організаційно-

методичного відділу управління 

організаційно-методичного та 

аналітичного  забезпечення 

Департаменту протидії 

злочинам, вчиненим в умовах 

збройного конфлікту Офісу 

Генпрокурора 

 Аліна ПАВЛЮК, адвокат АО 

«AZONS» 

 Наталія ЮРЕСКУЛ, керівник 

проєктів L.I. Group  

 

міжнародного права, вчинені під час 

війни 

 Міжнародно-правовий досвід 

притягнення до відповідальності за 

воєнні злочини, злочини проти 

людяності, злочини агресії та геноциду 

 Міжнародна співпраця щодо фіксації та 

розслідування злочинів рф в Україні 

 Проблемні питання належної 

кваліфікації воєнних злочинів 

 Міжнародний кримінальний суд та 

Україна: історія та перспективи 

взаємовідносин 

 Який юрисдикційний орган покарає 

воєнних злочинців рф? 

14:15-

14:30 
ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 3 

КОМПЕНСАЦІЇ БІЗНЕСУ 

Модератор: Андрій ГВОЗДЕЦЬКИЙ, партнер ADER HABER 

14:30-

16:00 

 Юрій ЧУМАК, суддя 

Касаційного господарського суду 

у складі Верховного Суду 

 Ольга СТУПАК, суддя 

Касаційного цивільного суду  

у складі Верховного Суду 

 Олександр МІЛОВАНОВ, 
директор юридичного 

департаменту із закупівель та 

сталого розвитку групи компаній 

Coca-Cola HBC AG. 

 Наталя ЩЕРБАКОВА, керівник 

відділу судової практики 

юридичного управління ЗЦО м. 

Маріуполь ТОВ «Метінвест 

холдинг» 

 В’ячеслав КРАГЛЕВИЧ, 
партнер EQUITY 

 Крістіна ШАПОВАЛОВА, 
радниця ETERNA LAW  

 Напрацювання щодо створення юридичного 

механізму відшкодування шкоди, завданої 

рф в Україні 

 Можливості та перспективи індивідуальних 

позовів проти рф 

 Судовий імунітет держави: трактовка ВС 

 Роль українських судів в процесі стягнення 

відшкодування з рф 

 Фіксація збитків, які заподіяні агресією рф 

 Конфіскація активів рф: іноземні та 

міжнародні інструменти 

День2 

16 вересня 2022 року 

СЕСІЯ 4 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

Модератор: Микола КОВАЛЬЧУК, старший партнер L.I. Group 

10:00-

11:30 

 Віталій САЛІХОВ, в.о. голови 

Вищої ради правосуддя  

 Іван МІЩЕНКО, заступник 

голови Конкурсної комісії з 

добору кандидатів у члени 

ВККС, суддя ВС 

 Андрій ПОТАПЕНКО, член 

Ради суддів України, суддя 

Ржищевського міського суду 

Київської області  

 Кадрові виклики українського правосуддя 

під час війни 

 Перезапуск ВРП та ВККС: поточний стан та 

перспективи 

 Конкурсний добір суддів — курс на 

спрощення? 

 Вектори вдосконалення дисциплінарних 

процедур 

 Пріоритетні завдання підготовки суддів під 

час війни 



 Микола ОНІЩУК, ректор 

Національної школи суддів 

України  

 

 Законодавчі шляхи вирішення проблеми 

суддів-«п’ятирічок» 

11:30-

12:00 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ: 

Сергій ПОГРІБНИЙ, суддя Касаційного цивільного суду  у складі Верховного Суду, д.ю.н., 

професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України 

Рекодифікація цивільного законодавства: напрацювання судової практики 

 

12:00-

12:15 
ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 5 

ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ 

Модератор: Олексій МЕНІВ, партнер АО «Шкребець і партнери» 

 

12:15-

13:45 

 Сергій ФОМІН, суддя Третьої 

судової палати Касаційного 

кримінального суду у складі 

Верховного Суду  

 Маргарита ВАСИЛЬЄВА, суддя 

судової палати з розгляду 

кримінальних справ Київського 

апеляційного суду  

 Андрій САВЧЕНКО, заступник 

керівника відділу Головного 

слідчого управління ДБР, професор, 

д.ю.н. 

 Людмила КОЗЯТНИК, адвокат 

ЮК «АМБЕР» 

 

 «Воєнні» зміни КПК: досвід правозастосування 

 Проблемні питання досудового розслідування та 

судового провадження в умовах воєнного стану 

 Воєнний стан як кваліфікуюча ознака злочину 

 Практичні нюанси забезпечення права на захист 

під час війни 

 Захист військових злочинців 

13:45-

14:00 
ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 6 

ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ ТА СПОРИ З ДЕРЖАВОЮ 

Модератор: Людмила КУСА, партнер, керівник практики вирішення спорів GRACERS 

14:00-

15:30 

 Олексій СЛУЧ, суддя 

Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду 

 Євген ПЕТРОВ, суддя 

Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду  

 Арсен МІЛЮТІН, заступник 

голови правління АТ 

«Ощадбанк» 

 Світлана РЕНЬКАС, директор 

юридичного департаменту 

холдингу «Автек»  

 Ірина СТАРОДУБ, керівник 

судового відділу Moneyveo 

 

 Українське санкційне законодавство: 

практика застосування 

 Вирішення іпотечних спорів під час дії 

воєнного стану 

 Актуальна практика ВС щодо корпоративних 

відносин та обігу цінних паперів 

 Оподаткування в умовах воєнного стану: 

актуальні правові позиції ВС 

 Спори щодо захисту прав інтелектуальної 

власності — практикоутворюючі рішення 

 Відновлення втрачених судових проваджень: 

практичні аспекти 

 


