
Програма кандидата до членів Ради арбітражних керуючих України 

Волянська Олена Юріївна, арбітражний керуючий 

 

Колеги і друзі, 

Рішення висунути свою кандидатуру до Ради арбітражних керуючих України не було для мене 

складним. Людина має робити у житті те, що вона вміє найкраще, і те, що вона робить із 

задоволенням. 

В мене є візія щодо роботи у Раді та чітке розуміння, чим я можу бути корисною саморегулівній 

організації арбітражних керуючих. 

Маючи більш ніж 20-ти річний досвід судової практики, 10 з яких у одній із найкращих судових 

юридичних фірм України, у резонансних, складних та колізійних справах про банкрутство, я 

готова працювати за напрямком узагальнення судової практики та процесуальних проблем у 

справах про банкрутство. 

 

Цей напрямок буде включати: 

✓ Узагальнення судової практики та розробку методичних рекомендацій для арбітражних 

керуючих; 

✓ Проведення спільних заходів та обговорення колізійних питань практики банкрутства із 

судовим корпусом та керуючими всіх регіонів; 

✓ Виявлення проблемних аспектів законодавства про банкрутство та розробка змін до 

законодавства; 

✓ Надання практичної консультаційної допомоги арбітражним керуючим та навчальні 

заходи. 

 

Також я хочу чітко окреслити своє бачення основних принципів та мети створюваної СРО: 

1. Захист арбітражних керуючих: 

✓  Справедливий та прозорий розгляд скарг на арбітражного керуючого, участь 

представників СРО під час розгляду скарг, адвокація; 

✓ Послідовне відстоювання незалежності арбітражного керуючого: вдосконалення 

системи оплати та призначення арбітражного керуючого; 

✓ Справедливі умови відсторонення арбітражного керуючого від участі у справі, зміна 

редакції п.4 ст. 28 Кодексу, розробка компенсаційних механізмів; 

✓ Захист арбітражних керуючих від поширення неправдивої інформації, в тому числі 

судовий захист. 

2. Створення ефективної моделі органів управління СРО: 

✓ Збалансовані повноваження Голови Ради та повноваження Ради, як колегіального 

органу; демократичний та прозорий принцип ухвалення рішень. 

✓ Створення єдиних принципів управління по основоположним питанням для всієї України; 



✓ Децентралізація та надання широких повноважень Радам регіонів для вирішення всіх 

інших питань, створення комітету Рад регіонів при Раді арбітражних керуючих; 

✓ Фінансова ефективність та прозорість, професійна та незалежна ревізійна комісія. 

3. Впровадження етичних норм: 

✓ Кодекс етики має бути прийнятий як кодекс позитивних правил поведінки; 

✓ Порушення етичних правил має бути предметом розгляду комісії з етики, однак не має 

бути підставою для дисциплінарного стягнення у перші роки впровадження кодексу 

етики. 

4. Створення повноцінного саморегулювання: 

✓ Підвищення авторитету професії, формування єдиного розуміння професійних та 

етичних стандартів арбітражних керуючих; 

✓ Безконфліктна робота органів управління СРО, взаємодія між регіонами, обмін досвідом; 

✓ Поетапна передача повноважень з регулювання та контролю професії від державного 

регулятора до СРО. 

Колеги, прошу підтримати мою кандидатуру та готова до спільної роботи та співпраці із кожним 

із вас! 

Вірю у майбутнє! 

 


