
Команда АО «PwC Legal» здійснює юридичне консультування та представництво 
клієнтів у судах господарського, цивільного й адміністративного судочинства, в 
процедурах  банкрутства й санації, а також виконавчого провадження. Адвокати 
фірми мають значний досвід захисту клієнтів у відносинах із правоохоронними та 
іншими державними органами, зокрема, під час проведення обшуків, перевірок і 
розслідування господарських правопорушень. 

Юридичні послуги з вирішення спорів від компанії «Великої четвірки»
Адвокатське об’єднання «PwC Legal» є юридичним напрямком PwC Україна. Команда юристів та 
адвокатів фірми спеціалізується на питаннях національного та міжнародного законодавств і є 
частиною однієї з найбільших професійних мереж, що нараховує 2500 юристів у 83 країнах світу.

Практика вирішення господарських спорів, що функціонує в рамках PwC Україна з 1993 року, 
забезпечує задоволення потреб клієнтів у комплексному врегулюванні конфліктів, що виникають у 
процесі здійснення господарської діяльності, зокрема, за допомогою процедур судового та 
арбітражного розгляду, а також заходів альтернативного вирішення спорів.

Вирішення 
господарських спорів
Cудове та позасудове врегулювання 
спорів, що виникають при здійсненні 
господарської діяльності

Адвокатське об'єднання «PwC Legal» 
Україна



Якість*, професійна етика, комплаєнс 

Працюючи під глобальним брендом PwC, що відомий у 
всьому світі своєю бездоганною репутацією, співробітники 
українського офісу поділяють єдині для всіх компаній 
мережі підходи, принципи та етику ведення бізнесу. AО 
«PwC Legal» відоме своїми міжнародними стандартами 
роботи; для співробітників фірми є неприйнятним 
використання у своїй роботі непрозорих та корупційних 
практик. Звертаючись до нас, наші клієнти можуть бути 
впевнені у використанні юристами фірми виключно 
законних підходів у вирішенні їхніх питань.

Запобігання виникненню спорів та їх 
позасудове врегулювання. Медіація 
• юридичний аналіз документів, надання консультацій 

та визначення ризиків оскарження договорів та 
інших правових акті

• представництво клієнта в переговорах щодо 
врегулювання спору, вжиття процедур медіації

• вжиття заходів із вирішення спору шляхом вчинення 
виконавчих написів

• позасудове звернення стягнення на предмет 
обтяжень у зобов’язаннях, супровід реєстраційних дій 
щодо нерухомого майна

• розшук активів боржника

Судовий захист інтересів клієнта
• розроблення стратегії ведення судового процесу, 

підготовка меморандумів та юридичних висновків
• підготовка позовних заяв, клопотань, заперечень, 

апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд 
судових рішень та інших процесуальних документів

• представництво клієнта під час судових слухань в 
загальних, господарських та адміністративних судах 
України всіх інстанцій

Міжнародний арбітраж
• проведення доарбітражних переговорів із 

контрагентами
• юридичний аналіз угод, арбітражних застережень, 

вибір застосовуваного права, підготовка висновків із 
питань застосування українського права

• представництво інтересів клієнта в арбітражних 
судах більш ніж 80 країн Європи та світу

• визнання арбітражних рішень у судах України та 
звернення їх до примусового виконання

Провадження у справах про 
банкрутство
• моніторинг платоспроможності контрагента
• представництво інтересів клієнта в позасудовій 

ліквідаційній процедурі
• представництво клієнта в провадженні про визнання 

боржника банкрутом та санації

Виконавче провадження
• отримання виконавчих документів та звернення 

судових рішень до виконання
• представництво  клієнта у виконавчому провадженні, 

проведенні виконавчих дій
• участь у розшуку та зверненні стягнення на майно 

боржника
• оскарження дій державного чи приватного виконавця
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*Клієнти визнають PwC фірмою №1 у світі з надання всіх видів послуг із 
супроводу спорів, зокрема, врегулювання податкових спорів (за результатами 
незалежного опитування 4 335 ключових замовників послуг у сфері 
оподаткування по всьому світу, що проводилося агенцією Jigsaw Research у 1-4 
кварталах 2015 року)

Виграних справ на 
користь клієнтів 80%

понад

Команда АО «PwC Legal» володіє 
багаторічним досвідом юридичного 
аналізу та супроводу спорів у таких 
секторах:

сільське 
господарство

авіація банки та фінансові 
установи

державний 
сектор енергетика металургія

промислове 
виробництво 

телекомунікації 
та ІТ фармацевтика

www.legal.pwc.ua 


