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МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ: 
практика підготовки та укладання 
ЗЕД-контрактів і вирішення спорів  

 
17 травня 2019 року, м. Хмельницький  

 
 

Організатори практикуму: 
 

    
    

Асоціація правників 
України 

Міжнародний комерційний 
арбітражний суд 
при ТПП України 

Рада адвокатів 
Хмельницької області 

Хмельницька торгово-
промислова палата 

 

  



 
ПРОГРАМА ПРАКТИКУМУ 

 

 
 
 
 

17 травня 2019 року 
12.00-12.30     Реєстрація, вітальна кава 

 
м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1 
Хмельницька торгово-промислова палата 

12.30-12.40    Вітальні слова організаторів  
 Бєлякова Наталія, президент Хмельницької  

    торгово-промислової палати 
 Вагіна Наталія,       голова Ради адвокатів Хмельницької області 
 Нагнибіда Володимир, голова АПУ у Хмельницькій області 

 

ОСНОВНА СЕСІЯ 
12.40 – 15.00 

Модератор: Володимир Нагнибіда, Голова Відділення Асоціації правників України в 
Хмельницькій області, арбітр МКАС при ТПП України, адвокат 

 
 

12.40-13.15 Оптимальні техніки юридичного супроводу ЗЕД-контрактів 
Володимир Нагнибіда, арбітр МКАС при ТПП України, адвокат 

   

Питання до обговорення: 
• Стандарти підготовки ЗЕД-контрактів;  
• ТОП 5 ризиків для юриста (бухгалтера) при складанні та 
виконанні ЗЕД-контрактів, а також про “пов’язанність” осіб та її 
вплив на ЗЕД-транзакції і “податкову чистоту” компанії; 
• Оптимізація руху товарів (послуг), витрат та оподаткування; 
• Валютний контроль: “попередити краще заплатити”; 
• Ефективні техніки вирішення спорів щодо ЗЕД-контрактів. 
 

13.15-13.25 Обговорення, запитання та відповіді 
  
13.25-14.00 Підсумки застосування нового арбітражного законодавства: 

теорія та судова практика 
Ольга Костишина, радник Голови МКАС при ТПП України 

 Питання до обговорення: 
• Основні новели законодавства 2018 року у сфері вирішення 
спорів в арбітражі; 
• Можливості чинного законодавства для вирішення спорів за 
ЗЕД-контрактами; 
• Огляд рішень Верховного Суду з питань підтримки арбітражу: 
упевнені кроки до світових трендів; 
• Аналіз судової практики загальних та господарських судів з 
питань підтримки арбітражу та контролю за арбітражними 
рішеннями. 

14.00-14.10 Обговорення, запитання та відповіді 
  

    
    

14.10-14.45 Процесуальні аспекти подання позову та розгляду справи в 
МКАС при ТПП України 
Зоя Литвиненко, Генеральний секретар МКАС при ТПП України 

 Питання до обговорення: 
• Порядок подання позову в МКАС при ТПП України, сплати 
арбітражного збору, специфіка підготовки позовних матеріалів; 
• Рекомендації сторонам (їх представникам) на етапі відкриття 
провадження та призначення арбітрів; 
• Порядок вибору та призначення арбітрів, найбільш поширені 
(типові) ускладнення; 
• Роль Секретаріату у організації та забезпеченні ефективного 
арбітражного розгляду в МКАС при ТПП України. 

14.45-14.55 Обговорення, запитання та відповіді 
14.55-15.30 Підведення підсумків, брейк-кава 

  
 МАЙСТЕР-КЛАС 

“Практика складання арбітражних застережень 
у ЗЕД-контрактах” 

(на матеріалах судової та арбітражної практики) 
 

15.30-16.50 
 

Модератори майстер-класу: 
  

 

 
 

 
 

 
 

Ольга Костишина, 
радник Голови МКАС при ТПП України 
 
 
 
 
Зоя Литвиненко,  
Генеральний секретар МКАС та МАК при ТПП України 
 
 
 
 
 
 
Володимир Нагнибіда,  
арбітр МКАС при ТПП України, адвокат 
 
 
 
 
 

 


