
IX Legal Banking Forum 2023 

31 травня 

 

09:30-10:00 Реєстрація  

Сесія 1 

Discussion 

БАНКІВСЬКА СФЕРА: ВИПРОБОВУВАННЯ ВІЙНОЮ 

Модератор: Партнер ЮФ 

10:00-11:30 

 Народний депутат України  

 Представник Міністерства 

фінансів України 

 Представник НБУ 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Війна як стрес-тест банківської системи: 

ключові висновки 

 Законодавчі зміни воєнного часу: наслідки 

для банківського сектору 

 Розвиток необанків під час війни: виклики та 

можливості 

 «Експортний потенціал» українського 

FinTech 

 Нові виклики та завдання банків у контексті 

санкційної політики держави 

 Майбутнє банків, пов’язаних з рф 

 Перспективи зменшення долі держави в 

банківській системі 

 Євроінтеграційна трансформація 

українського фінансового сектору 

 Повоєнне відновлення України: завдання 

банківської системи 

11:30-12:00 

Відкрите інтерв’ю 

Стратегічні горизонти українського фінансового сектору  

/ Воєнні стандарти кіберзахисту банківського сектору  
Представник НБУ 
Партнер ЮФ 

12:00-12:30 ПЕРЕРВА 

Сесія 2 

PracticalTalk 

СПОРИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

Модератор: Партнер ЮФ 

12:30-14:00 

 Суддя ВС 

 Представник ФГВФЛ 

 Представник НБУ 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 

 Спори за участі банків: актуальна практика 

Верховного Суду 

 Розвиток судової практики у спорах з 

колишніми акціонерами та пов’язаними 

особами банків, визнаних 

неплатоспроможними 

 Кредитні правовідносини: напрацювання 

судової практики 

 Підстави та межі оскарження правочинів з 

заставним майном 

 Виклики виконавчого провадження в умовах 

воєнного стану 

 Врегулювання заборгованості перед банками, 

які знаходяться під управлінням ФГВФЛ 



 NPL після війни: до чого готуються банки та 

їхні юридичні радники 

14:00-14:15 

Спеціальна доповідь 

Віртуальні активи та їх комерційний обіг 

Партнер ЮФ 

14:15-14:30 ПЕРЕРВА 

Сесія 3 

ExpertTalk 

РИНКИ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Модератор: Партнер ЮФ 

14:30-16:00 

 Представник НБУ 

 Представник Державної 

служби фінансового 

моніторингу України 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 

 

 Регулювання сфери небанківських фін послуг 

під час воєнного стану — курс на підтримку? 

 Перспективні напрацювання НБУ як 

регулятора ринків небанківських фінансових 

послуг 

 Особливості фінмоніторингу в 

небанківському секторі під час війни 

 Діджитал-рішення небанківських фінустанов: 

FinTech очима юриста 

 Виклики ринку небанківського кредитування 

 Конкуренція в сфері платіжних послуг 

 Особливості здійснення колекторської 

діяльності під час війни 

16:00-17:30 NETWORKING 

 


