
 

 

 

 

 
 

 

ТРЕТІЙ ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ 

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ & 
УКРАЇНСЬКА МИТНИЦЯ 
 

14 
грудня 2017 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

 
 

Час Теми доповідей Доповідачі  

9:00 – 9:30 РЕЄСТРАЦІЯ. Вітальна кава.  

9:30 – 9:35 Урочисте привітання учасників конференції. 

 

 

09:35 – 11:00 

ТОРГОВА ДИПЛОМАТІЯ. 

Модератор  - Ігор Бураковський,  Голова Правління Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій 

 Двосторонні угоди України про вільну 

торгівлю з  ЄС. Сучасний стан та 

перспективи. 

Олексій Рожков, директор  

Департаменту міжнародного 

торговельно-економічного 

співробітництва та європейської 

інтеграції Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України. 

 Тема уточнюється Ольга Стефанішина, директор 

Урядового Офісу з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 

 Відкриття нових ринків збуту. Можливості 

міжнародної торгівлі 

Ольга Шевченко, начальник 

Управління міжнародного 

співробітництва 

Держпродспоживслужби 

 Конвенція Пан-Євро-Мед: нові грані режиму 

вільної торгівлі. 

Едуард Злиденний, співголова 

робочої групи з міжнародної 

торгівлі Американської 

торговельної палати. 

 Digital-експорт як інноваційна модель виходу 

на нові ринки. Чому треба вчитися у 

експортерів інших країн? 

 

Ірина Михалева, партнер Export 

Growth 

 Відповіді на питання  



 

 

 

 

 
 

 

11:00 – 11:30 

Кава-брейк 

 

 

 

11:30 – 13:00 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ КОНТРАКТ. 

Модератор - Володимир Ратушняк, ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери» 

 

 Правове регулювання укладення та 

виконання зовнішньоекономічних договорів. 

Герман Тасліцький, керуючий 

партнер ЮК «Правозахист 

Україна». 

 Практика укладання та виконання контрактів 

у ЗЕД для мінімізації ризиків і втрат. 

Сергій Свистіль, віце-президент 

ТПП України (очікується 

підтвердження). 

 Як вибрати юрисдикцію? Коли краще 

використовувати конвенцію про 

міжнародний арбітраж? Як не потрапити в 

халепу з арбітражним судом? 

Анна Антоненко, керівник 

практики міжнародного права 

Jurimex 

 Спори між сторонами 

зовнішньоекономічного контракту. 

Міжнародний арбітраж. 

Ольга Костишина, радник Голови 

Міжнародного комерційного 

арбітражного суду при Торгово-

промисловій палаті України. 

 Відповіді на питання  

13:00 – 13:45 ЛАНЧ  

   

13:45 – 16:00 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ 

ТОВАРІВ. 

Модератор - Герман Тасліцький, керуючий партнер ЮК «Правозахист 

Україна» 

 Тема уточнюється Тетяна Острікова, член комітету 

ВРУ з питань податкової та митної 

політики, народний депутат 

України. 

 Митна вартість (МВ). Визначення і контроль 

митної вартості. Декларант і митниця – по 

обидва боки однієї барикади. 

Аліна Данченко, директор 

Департаменту адміністрування 

митних платежів ДФС України. 

 Митний контроль прав інтелектуальної 

власності. Що дає власнику торгової марки 

внесення її в Перелік об'єктів права 

інтелектуальної власності, включених до 

митного реєстру? 

Олексій Гащицький, головний 

державний інспектор відділу 

захисту прав інтелектуальної 

власності та експортного контролю 

управління заходів регулювання 

ЗЕД Департаменту організації 

митного контролю й оформлення 

ДФС України. 

 Проблеми при оформленні вантажів в різних 

митних режимах. 

Олександр Лазарєв, керівник 

компанії «ЛАМАРИН». 



 

 

 

 

 
 

 

 Спори з митними органами щодо МВ, 

класифікації товарів, ПМП (порушення 

митних правил), інтелектуальної власності. 

Аналіз останніх тенденцій у спорах із 

митними органами. 

Олег Щербак, старший юрист 

практики міжнародної торгівлі та 

митного права ЮК «Правозахист 

Україна». 

 Відповіді на питання  

16:00 – 16:25 Кава-брейк 

16:25 – 18:00 

ПОДАТКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

ФІНАНСУВАННЯ. 

Модератор: Дмитро Михайленко, партнер аудиторської фірми Crowe Horwath 

AC Ukraine 

 
Використання правил трансфертного 

ціноутворення для цілей митної оцінки. 

Іван Шинкаренко, к. е. н., партнер 

«КМ Партнери». 

 
Трансфертне ціноутворення - проблеми та 

ризики при експорті с/г продукції. 

Микола Хоменко, менеджер 

податкового відділу, Cargill. 

 

Розвиток пост митного аудиту в Україні в у 

мовах міжнародної інтеграції. 

Євгеній Кодіс,  начальник відділу 

митного аудиту Управління 

фінансового контролю та операцій у 

сфері зовнішньоекономічної 

діяльності Головного управління 

ДФС у м. Києві. 

 
Строки повернення коштів/товарів. 

Відповідальність за порушення термінів. 

Світлана Носенко, начальник 

управління фінансового контролю й 

операцій у сфері ЗЕД ГУ ДФС у м. 

Києві. 

 

Особливості фінансування українських 

інвестиційних проектів за підтримки 

іноземних експортно-кредитних агенцій.   

Андрій Петров, керівник 

департаменту з економіки та 

фінансів компанії «Вінд Пауер». 

   

18:00 – 18:15 ПІДСУМКИ. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ БЛОК «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ». 

 

 


