
 

 

   

 

Проект з Торговельної 

Політики 

ПРОГРАМА ТРЕНУВАЛЬНОЇ СЕСІЇ 

  

 

МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК В РАМКАХ СОТ 

 

Доповідачі: 

  

Маріус БОРДАЛБА ЛАЙО, Юридичний радник Проекту USAID з торговельної політики 

Анна ГЛАДШТЕЙН, Юридичний радник Проекту USAID з торговельної політики 

 

Дата та місце проведення: Національна академія правових наук України,  

м. Харків 

 

День 1 

 

09:00 – 09:30 Вітальна кава 

09:30 – 09:45 Вступне слово 

[Представник Міністерства економічного розвитку та торгівлі] 

[Представник Національної академії правових наук України] 

[Представник Проекту USAID з торговельної політики] 

09:45 – 12:00 

  

Сесія 1 – Загальна інформація про Механізм врегулювання суперечок в 

рамках СОТ 

В ході цієї сесії будуть роз'яснені основні особливості МВрС в рамках СОТ. 

12:00 – 13:00 Перерва 

13:00 – 13:30 Сесія 2 – МВрС в торговельних угодах України 

Ця сесія надасть загальне розуміння положень, що стосуються врегулювання 

суперечок в торговельних угодах України. 

13:30 – 14:00 Сесія 3 – Досвід України в МВрС 

На цій сесії буде здійснено короткий огляд суперечок, розглянутих ОРС СОТ, 

стороною яких була Україна. 

14:00 – 14:30 Сесія 4 – Case study: Використання МВрС приватним сектором 

На цій сесії буде пояснено, яким чином приватний сектор може отримати вигоду 

від використання МВрС. 

14:30 – 15:30 Відповіді та запитання 
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День 2 

ПРОГРАМА ТРЕНУВАЛЬНОЇ СЕСІЇ 

 

ЗАСОБИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Доповідачі: 

  

Маріус БОРДАЛБА ЛАЙО, Юридичний радник Проекту USAID з торговельної політики 

Анна ГЛАДШТЕЙН, Юридичний радник Проекту USAID з торговельної політики 

 

 

Дата та місце проведення: Національна академія правових наук України,  

м. Харків 

 

08:30 – 09:00 Вітальна кава 

09:00 – 09:15 Вступне слово 

[Представник Міністерства економічного розвитку та торгівлі] 

[Представник Національної академії правових наук України] 

[Представник Проекту USAID з торговельної політики] 

09:15 – 12:00  Сесія 1 – Інструменти торговельного захисту СОТ (антидемпінгові, 

компенсаційні та захисні заходи) 

На цій сесії будуть надані визначення, а також представлені види інструментів 

торговельного захисту. 

12:00 – 12:30 Сесія 2 – Засоби торговельного захисту: правова база України 

На цій сесії буде надано пояснення інституційних аспектів функціонування 

механізмів торговельного захисту, а також буде розкрита роль Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі у розслідуваннях, що стосуються  

торговельного захисту. 

12:30 – 13:30 Перерва 

13:30 – 14:30 Сесія 3 – Використання ІТЗ приватним сектором 

На цій сесії буде надано пояснення щодо того, як приватний сектор може 

отримати вигоду від використання інструментів торговельного захисту. В ході 

цієї сесії будуть представлені статистичні дані про використання ІТЗ проти 

українського експорту. 

14:30 – 15:00 Відповіді та запитання 

 


