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1. Усталення та підтримання лідерських позицій Комітету з конкурсного права АПУ 

(надалі -  Комітет) серед інших громадських організацій у сфері банкрутства та 

виконавчого провадження. 

 

З лютого 2016 року, коли мене було обрано головою Комітету, разом та при 

підтримці Ради та активних членів Комітету, відновлено і усталено  лідерський статус 

Комітету серед інших громадських профільних організацій як провідного в сфері 

банкрутства та виконавчого провадження. Станом на сьогодні все те, що вже було 

зроблено потрібно активно підтримувати і не втрачати, а тільки нарощувати темпи.  

 

У зв’язку з цим, мною буде запропоновано наступні заходи: 

 

По-перше, Комітет, враховуючи постійний інтерес ринку, має підтримувати 

періодичне проведення публічних заходів з обговорення актуальних питань та 

проблем діяльності в цій сфері. За результатами таких заходів Комітет має 

формувати відповідні позиції та лобіювати їх впровадження відповідними 

держорганами. Основний акцент має бути не на кількість, а на якість заходів.  

 

По-друге, Комітет повинен адресно працювати з ключовими регіональними 

лідерами ринку банкрутства з метою їх залучення до членства в АПУ та Комітет. Це 

дозволить вивести Комітет на абсолютно лідерські позиції цієї сфери не тільки в 

Києві, але й в регіонах. Повна підтримка проведення започаткованих Комітетом 

регіональних заходів  в ключових регіонах України разом з головами територіальних 

відділень АПУ. Також, проведення Школи по банкрутству не тільки в м. 

Хмельницькому, але й інших містах.  

 

По-третє, на даний час у Верховній Раді України знаходиться ряд реформаторських 

законопроектів у сфері банкрутства. Комітет вже є  ключовим учасником робочих 

груп з розробки та доопрацювання зазначених проектів. НЕ втратити позиції та 

активно залучатися!  

 

По-четверте, Комітет має постійно аналізувати і тримати «руку на пульсі»  останніх 

подій на ринку та висловлювати публічні позицій Комітету з актуальних питань на 

телебаченні, пресі, публічних заходах.  

 

По-п’яте, повний супровід впровадження реформи системи виконання судових 

рішень, в тому числі, допуску до професії, співпраця з  Міністерством юстиції України 

та першими приватними виконавцями задля якісного проведення реформи і 

отримання бажаного результату. Участь представників Комітету в органах 

самоврядування приватних виконавців, що, на мою думку, сприятиме забезпеченню 

прозорості та відкритості процесів реформування системи виконання судових рішень 

в Україні.  

 

По-шосте, усталення і підтримання лідерських позиції Комітету у сфері проведення 

основного заходу року в сфері конкурсного права  - Форуму. У 2015 році  Комітет 

ініціював проведення Форуму з конкурсного права, зараз 17.11.2017 буде проведено 

вже третій Форум. Кожного року Форум отримує схвальні  відгуки серед професійної 

спільноти.  

 

По-сьоме, збереження та посилення співпраці Комітету з МВФ, Центром 

комерційного права, Проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції», 

Prozzoro.Продажі, Незалежною асоціацією банків України, Міністерством юстиції 

України, ГО «Разом проти корупції» та іншими.  

 



2. Ініціювання об’єднання СРО арбітражних керуючих.   

 

Комітет має виступити ініціатором проведення більш глибоких інтеграційних процесів 

між СРО арбітражних керуючих аж до злиття їх в одну організацію, з 

запровадженням в такій організації реально демократичних механізмів управління та 

прийняття рішень. Вказане дозволить подолати внутрішні конфлікти та 

непорозуміння серед арбітражних керуючих та значно збільшити впливовість як 

АПУ, так і такої організації серед основних стейкхолдерів сфери банкрутства. 

 

3. Започаткування співпраці з новим Верховним Судом України. 

 

Розпочати співпрацю з ВСУ, провівши відкритий публічний захід з представниками 

ВСУ щодо обговорення ключових питань судової практики у сфері 

неплатоспроможності. Здійснення постійної аналітичної роботи з аналізу рішень ВСУ 

та формування судової практики, за результатами якої здійснювати доведення такої 

практики до професійного середовища.  

 

 

4. Залучення Комітету до запровадження інституту банкрутства фізичних осіб. 

Участь в доопрацюванні та запровадженні реформи, шляхом долучення до активної 

роботи з депутатським корпусом та Комітетом з економічної політики. Проведення  

ряду публічних заходів як в Києві, так і регіонах України, залучивши ключових 

спікерів цієї реформи. 

 

5. Розвиток співпраці Комітету з міжнародними організаціями у цій сфері.  

 

 

 

 


