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ПРАКТИКУМ 
 

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ: 

практика підготовки та укладання 
ЗЕД-контрактів і вирішення спорів  

 
17 травня 2019 року, м. Хмельницький  

 
Практикум розрахований на корпоративних юристів (in-house), адвокатів, бухгалтерів та 

менеджерів по ЗЕД-діяльності компаній західного регіону. Для участі обов’язкова попередня 
реєстрація через електронну форму на сайті АПУ або ж у Раді адвокатів Хмельницької обл. 

 
Участь у заході безкоштовна.  
 
З практикуму Ви дізнаєтесь про: 

⎯ сучасні стандарти підготовки ЗЕД-контрактів;  
⎯ ТОП 5 ризиків для юриста (бухгалтера, менеджера ЗЕД) при складанні та виконанні ЗЕД-

контрактів, у т.ч. в контексті нових правил валютного контролю 2019; 
⎯ “пов’язанність” осіб та її вплив на ЗЕД-транзакції і “податкову чистоту” компанії; 
⎯ ефективні техніки вирішення спорів щодо ЗЕД-контрактів; 
⎯ правові позиції Верховного Суду з питань підтримки арбітражу та перспективи їх 

впровадження у практиці; 
⎯ судову практику загальних та господарських судів з питань підтримки арбітражу та 

контролю за арбітражними рішеннями; 
⎯ порядок подання позову в МКАС при ТПП України, сплати арбітражного збору, специфіку 

підготовки позовних матеріалів 
⎯ порядок вибору та призначення арбітрів і найбільш поширені (типові) ускладнення на 

етапі відкриття провадження в арбітражах. 
 
«Родзинкою» заходу буде майстер-клас зі складання арбітражних застережень до ЗЕД-

контрактів (на матеріалах судової та арбітражної практики). 
 
З метою поширення інформації про послуги учасників заходу передбачена можливість 

долучитись в якості офіційних партнерів заходу. Умови партнерської участі уточнюйте в 
координаторів заходу. 

 
Спікери заходу: 

Ольга Костишина, 
радник Голови МКАС при ТПП України 

- має значний досвід представництва інтересів держав 
у багатьох судових та арбітражних процесах в Україні 
та за кордоном 

Зоя Литвиненко, 
Генеральний секретар МКАС при ТПП 
України 
 

- має багаторічний досвід роботи в арбітражі, роботи з 
доказами та ведення переговорів 

Володимир Нагнибіда, 
голова АПУ у Хмельницькій області, 
арбітр МКАС при ТПП України, адвокат 

- має значний досвід обслуговування вітчизняних та 
зарубіжних компаній, супроводу міжнародних 
контрактів, участі в переговорах та вирішення спорів 

 
Місце: конференц-зал Хмельницької ТПП, м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1 
 
Контактні дані координаторів заходу: 
Володимир Нагнибіда: +38 067 75 18 900, v.nagnybida@gmail.com  
 


