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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ЗНАННЯ МОВ

українська, російська, англійська, італійська

Тарас Косюк консультує клієнтів, зокрема іноземних, з питань трудового, податкового та договірного 
права, зокрема стосовно реєстрації компаній в Україні й обрання оптимальної організаційно-правової 
форми. Він також є фахівцем у галузі підготовки трудових та колективних договорів, розроблення 
договорів оренди, франчайзингу та договорів поставки.

Що стосується трудового права, то тут Тарас спеціалізується на консультуванні клієнтів під час 
оформлення працівників на роботу, розроблення трудових договорів, зокрема з керівниками підприємств, 
на підготовці та реєстрації колективних договорів. Тарас Косюк успішно представляє інтереси як 
роботодавців, так і працівників при оптимізації штатного розкладу та фонду оплати праці.

До сильних сторін Тараса належить також консультування з питань контролю за повноваженнями 
керівника (зокрема запровадження так званого принципу «подвійного контролю»), ефективне 
закріплення в трудовому договорі положень про нерозголошення конфіденційної інформації та заборону 
конкуренції.

У галузі податкового та митного права Тарас Косюк супроводжує наших клієнтів при оцінці правомірності 
вимог податкових та митних органів, надає юридичну підтримку в оскарженні таких вимог. При цьому 
Тарас захищає інтереси клієнтів у судових органах. До компетенції Тараса належать також питання 
відшкодування податку на додану вартість і консультування стосовно уникнення подвійного 
оподаткування.

ПРАКТИКИ

Шевченка та отримав ступінь магістра з відзнакою. Крім цього, він є дипломованим перекладачем з 
англійської мови. 

2010 – молодший юрист і перекладач в юридичній компанії «БНТ та Партнери»; 2011-2012 – помічник 
юриста в юридичній компанії «KM Partners»; 2012-2014 – робота в Міністерстві закордонних справ 

Тарас Косюк закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

ДОСВІД

консультування та юридичний супровід українського аграрного холдингу під час будівництва птахоферм;
розроблення трудового договору та консультування міжнародного лідера з виробництва побутової 
техніки при прийнятті на роботу директора українського дочірнього товариства;
консультування німецького виробника будівельного устаткування та матеріалів при постачанні та 
монтажі обладнання на заводі з виробництва залізобетонних конструкцій в Україні;
консультування міжнародного концерну з виробництва високоточних верстатних інструментів і 
спеціальних систем для професійної обробки виробів із масиву дерева та пластику при прийнятті на 
роботу директора української компанії, розробленні його трудового контракту та визначенні обсягу його 
повноважень;
консультування міжнародного виробника ароматизаторів для харчової промисловості з питань виплати 
дивідендів українським дочірнім товариством, включаючи консультування з питань уникнення подвійного 
оподаткування.
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