
 
08:30–09:00 Реєстрація. Ранкова кава 

CЕСІЯ 1 
ADR В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Модератор: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер EQUITY 

09:00–10:15 

 Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник бізнес-
омбудсмена в Україні 

  Микола СЕЛIВОН, голова МКАС при 
ТПП України 

 Анна ГІЯР-САЖКО, юрист 
Shearman & Sterling (Франція) 

 Сумру АКТЕР, радник Omni 
Bridgeway (Нідерланди) 

 Іван КАСИНЮК, партнер AGA Partners 

 Ольга ШЕНК, радник МЮФ CMS 
Cameron McKenna Nabarro Olswang 

 Міжнародний арбітраж: pro et contra  

 Арбітраж в Україні – потреба подальших 
реформ  

 Рада бізнес-омбудсмена як механізм 
досудового вирішення питань про неправомірні 
дії з боку державних органів 

 Стороннє фінансування в арбітражі та ADR 

 Представництво українських клієнтів: популярні 
майданчики та правила 

 Майбутнє медіації  

10:15–10:30 КАВА-БРЕЙК 

СЕСІЯ 2 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ 

Модератор: Іван ВАЩИНЕЦЬ, партнер ЮФ ARBITRADE 

10:30–12:00 

 Ярослав КУДРНА, юридичний радник  
Міністерства фінансів Чеської 
Республіки 

 Енн-Карін НЕСДАМ, юрист-спеціаліст 
Wikborg Rein, д.ю.н. (Норвегія) 

 Ірина МОРОЗ, партнер AGA Partners 

 Оксана ВАРАКІНА, радник EQUITY 
 

 Інвестиційний арбітраж в Україні: минуле та 
майбутнє  

 Світові тенденції в інвестиційному арбітражі: 
місцевий погляд  

  Позови щодо корупції в інвестиційний арбітраж 

 Чи може держава представляти себе без 
адвоката: досвід іноземних держав  

 Перспективи спорів щодо «зеленого тарифу» 

12:00–12:15 КАВА-БРЕЙК 

СЕСІЯ 3 
 ПУБЛІЧНІ СПОРИ 

Модератор: Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

12:15–13:30 

 Олена ЗАСИПКІНА, заступник 
директора департаменту захисту 
національного виробника 
Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України 

 Віталій ПОГОРЕЦЬКИЙ, радник 
Консультативного центру з права СОТ 
(Швейцарія) 

 Орест МАТВІЙЧУК, старший юрист 
МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro 
Olswang 

 Ігор ГОЛЬЧЕНКО, голова підкомітету 
торгівельної політики, захисту 
внутрішнього ринку та захисту 
конкуренції Федерації роботодавців 
України 

 Арбітражі СОТ: проблеми інституційної 
спроможності 

 Арбітражі СОТ: справа щодо аміачної селітри 

 Вирішення спорів на основі двосторонніх торгових 
угод 

 Захист прав та інтересів України в торговельно-
економічній сфері в рамках СОТ та міжнародних 
договорів України 

 Форс-мажор за англійським законодавством 
 
 



13:30–14:30 ОБІД 

СЕСІЯ 4 
ПРОМИСЛОВИЙ АРБІТРАЖ 

Модератор: Юлія АТАМАНОВА, партнер, керівник практики міжнародного арбітражу Юридичної групи LCF 

14:30–15:45 

 Чарльз ДЕБАТТІСТА, адвокат і арбітр, 
керівник компанії 36 Stone 
(Великобританія) 

 Марко ПОЧЧІ, партнер Stephenson 
Harwood (Гонконг) 

 Всеволод ВОЛКОВ, партнер 
EVERLEGAL 

 Роман ПРОЦИШИН, адвокат ЮФ 
«Ілляшев та Партнери» 

 Юлія ЗОРІНА,  керівник напряму 
правового забезпечення проєктів, 
міжнародних операцій та складних 
угод АТ «Альфа-Банк» 

 Наталія ПИЛИПЦЕВА, арбітр GAFTA, 
заступник директора з юридичних 
питань та зв’язків з державними 
органами Bunge 

 Ad hoc в правилах інституцій: звивиста історія 

злетів і падінь 

 Морські арбітражні інститути  

 Арбітраж на енергетичному ринку: COVID-19 

та форс-мажорні обставини щодо міжнародних 

контрактів на нафту та газ 

 Арбітраж у банківському секторі 

 Сучасні тренди арбітражу в аграрному секторі 

 Можливості позасудового врегулювання 

комерційних спорів 

 Особливості транскордонної медіації 

 

15:45–16:15 КАВА-БРЕЙК 

Q&A З АРБІТРАЖНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ 
Модератор: Оксана ВАРАКІНА, радник EQUITY 

16:15–17:00 

 Наталія ПЕТРИК, радник з 
юридичних питань Міжнародного 
арбітражного суду Стокгольма (SCC) 

 Байрон ПЕРЕС, радник Гонконгського 
міжнародного арбітражного центру 
(HKIAC) 

 Івана БЛАГОЄВИЧ, заступник 
юридичного радника Міжнародного 
арбітражного суду Міжнародної 
торгової палати (ICC) 

 Ольга КОСТИШИНА, радник голови 
МКАС при ТПП України 

 Головна особливість інституції 

 Вартість розгляду спору в арбітражній інституції 

 В яких випадках вибирають саме вашу інституцію 
для розгляду спорів 

 Як змінився підхід до розгляду спорів під час 
пандемії 

 Які інновації впровадила арбітражна інституція за 
останні півроку 

СЕСІЯ 5 
КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ 

Модератор: Євген БЛІНОВ, партнер, керівник практики міжнародного арбітражу МЮГ ETERNA LAW 

17:00–18:15 

 Ясін ЕКМЕН, генеральний секретар 
Стамбульського арбітражного центру 

 Інна ЄМЕЛЬЯНОВА, заступник голови 
МКАС при ТПП України 

 Пратік БАГАРІЯ, партнер Singularity 
Legal (Індія) 

 Володимир КУЦЕНКО, інспектор 
Ради бізнес-омбудсмена 

 Арсеній МІЛЮТІН, директор 
департаменту реструктуризації 
заборгованості і стягнення АТ 
«Ощадбанк» 

 Арбітр, призначений стороною: обирайте 

розумно   

 Заходи на підтримку арбітражу: досвід в Україні 

та за кордоном 

 Арбітраж і паралельне кримінальне провадження 

 Новий Кодекс України з процедур банкрутства та 

арбітражні рішення 

 Складнощі імплементації рішень міжнародних 

арбітражних судів в Україні 

 Імунітет арбітрів 

 Обмеження розголошення конфіденційної 

інформації сторонами 

 

18:15–19:30 Коктейль  

 

 


