
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КУРСУ
ТОП 5 ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО КОНТРАКТУ

День 1
14 червня 09:00 – 12:00

1. З'ясуємо, що таке сумлінне і несумлінне ведення переговорів і як визначати на
старті переговорів до чого готуватися

a. Коли вважається, що ви вже почали вести переговори?
b. Чим відрізняється оферта (offer) від комерційного запиту (commercial request) і як грамотно ці

інструменти використовувати?
c. Які існують підстави притягнення до відповідальності за недобросовісне ведення

переговорів?
d. Як грамотно перервати ведення переговорів без негативних наслідків.

2. Змоделюємо найдорожче застереження контракту - Застереження про застосовне
право

a. Як правильно прописати в контракті застосовне право?
b. Як перевірити контракт по іноземному правом?
c. Як безкоштовно перевірити контракт по іноземному праву в стислі терміни.
d. Навіщо потрібен поділ застосовного права на сфери дії - досвід 2020 року.

3. Звіримо застереження про форс-мажор. Як правильно вписати в контракт. Як вона
діє?

a. А що якщо не форс-мажор? Як бути? Нове застереження 2020 року для міжнародного
контракту - обставини, що виключають відповідальність.

b. Форс-мажорні застереження контракту - нова практика 2020 року для європейських і
азіатських клієнтів.

c. Обмежувальні або заборонні заходи в ЄС, СНД і Китаї - як заздалегідь мінімізувати ризики.

ВИ НАВЧИТЕСЬ

Відвідавши перший модуль, ви навчитеся визначати точку відліку у веденні ділових переговорів,

дізнаєтеся з якого моменту настає відповідальність за несумлінне їх ведення та про те, які сигнали
вказують на недобросовісність ваших партнерів. Також ви дізнаєтеся яким чином правильно
сформульовані застереження про застосовне право і форс-мажор можуть убезпечити ваш контракт.



День 2
15 червня 09:00 – 12:00

1. Чек-лист додаткових елементів договору

a. Арбітражне застереження. Як прописати можливий онлайн-суд?
b. Забезпечувальні заходи контракту. Застава, неустойка, передоплата - як врахувати в

контракті.
c. Внесення змін до контракту. Документи, що закривають угоду.

2. Як вибрати при необхідності суд? Способи мінімізації витрат на судові витрати

a. Що таке арбітражне застереження і як його грамотно скласти. Його необхідні елементи.
b. Який суд вибрати: державний або третейський?
c. Чому частіше вибирають третейський для міжнародних суперечок?

3. Виконання арбітражних рішень. Виконання національних рішень в іноземних
юрисдикціях

a. Чому часто вже не виконують рішення державних судів за кордоном.
b. Як працює і застосовується Нью-Йоркська конвенція - конвенція про визнання і приведення

у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 рік).
c. Покрокова інструкція по виконанню арбітражних рішень за кордоном.

ВИ НАВЧИТЕСЬ

Звернення до суду - безумовно крайня міра в ділових відносинах, але що робити, якщо це стало
неминучістю. Краще бути у всеозброєнні. Відвідавши другий модуль, ви дізнаєтеся про особливості
міжнародних суперечок, а також про те, як правильно вибрати суд і про механізми виконання
національних рішень в іноземних юрисдикціях.


