
 

IX МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ПРОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ 
16–17 грудня 2021 року 

Готель «Прем’єр Палац» 
 

ДЕНЬ 1 
16 грудня 

09:30–10:00 Реєстрація. Ранкове шампанське 
Сесія 1 

ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС — 2021/2022:  
тренди та прогнози 

Модератор: Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер Asters 

10:00–11:30 

• Юрринок-2021: ключові висновки 
• Прозорість та етика як управлінські 

виклики для юридичних фірм 
• Трансформація юрбізнесу під впливом 

пандемії 
• Еволюція практик: які юридичні послуги 

насправді приносять прибуток 
• Управлінські виклики — 2021 
• Сталий розвиток юридичного бізнесу: 

абсурд чи невідворотне майбутнє? 
• Розширення екосистем юрфірм (бізнес-

консалтинг, GR, legaltech) 
• До чого слід готуватися 2022 року 

• Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газети 
«Юридична практика» 

• Микола СТЕЦЕНКО, керуючий партнер 
ЮФ AVELLUM 

• Андрій РОМАНЧУК, керуючий партнер 
ЮК MORIS 

• Ольга ПРОСЯНЮК, керуючий партнер 
АО AVER LEX 

• Володимир САЄНКО, партнер Sayenko 
Kharenko 

• Анна БАБИЧ, партнерка Aequo 
 

11:30–12:00 Кава-брейк 
Сесія 2 

ВИСОКІ ВІДНОСИНИ: 
робота з клієнтом і дистанційні продажі  

Модератор: Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер GRACERS 

12:00–13:30 

• Продажі в епоху цифровізації: тонкі 
налаштування 

• Що таке справжня клієнтоорієнтованість 
сьогодні 

• «Червоні лінії» у відносинах із 
(потенційними) клієнтами 

• «Червоні лінії» у відносинах із 
конкурентами 

• Ринок юридичних послуг очима клієнта 
• Які технології більше не працюють, або 

від чого втомився клієнт 

• Євгеній ДИХНЕ, СЕО авіакомпанії 
«Міжнародні авіалінії України» 

• Наталя ЛИСА, директор із юридичних 
питань і комплаєнса компанії «Nestle 
Україна і Молдова» 

• Мирослав ГНИДКА, директор 
юридичного департаменту, керівник 
проєктів ГК MERX 

• Анастасія ПОППЕЛЬ, директор із 
правових питань Volterra Energy Group 

• Олег ДЕРЛЮК, керуючий партнер Stron 
• Юрій ХАПКО, керуючий партнер 

ЮФ TOTUM 
• Андрій ТРОСТІН, партнер ETERNA LAW 

13:30–14:15 Обід  

14:15–14:45 

МАЙСТЕР-КЛАС 
Роль юридичної команди в PR-супроводі судових розглядів: як допомогти й не 
зашкодити 
 



Олена ДЕРЕВ’ЯНКО, партнер агентства PR-Service, віцепрезидент Української PR-ліги, член 
правління АПКБУ, д.е.н. 

Сесія 3 
ЛІДЕРСТВО У ПРОФЕСІЇ: 

до чого прагнуть на вершині 
Модератор: Сергій БОЯРЧУКОВ, керуючий партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 

14:45–16:15 

• Трансформація юриста: шлях від 
державної служби до приватного 
юридичного бізнесу  

• Зростання нових зірок у юрфірмах 
• Які завдання ставлять перед собою 

лідери ринку та що роблять для їх 
реалізації 

• Куди далі: нові цілі поза юрринком 
(сприяння розвитку професії та 
суспільства загалом) 

• Лідерство для клієнта та адвокатської 
спільноти: складові частини успіху 

• Лідерство в регіональній компанії: 
прагнення та нові горизонти 

• Олег ВАЛЕНДЮК, керуючий партнер 
Benchers 

• Юрій ПЕТРЕНКО, керуючий партнер 
ADER HABER 

• Володимир ЗУБАР, керуючий партнер 
АО «Юрлайн» 

• Ілля НОВІКОВ, партнер Barristers 
Олександр ЛИСАК, партнер EQUITY 

• Максим ЛЕБЕДЄВ, партнер, керівник 
практики корпоративного права та M&A 
GOLAW 

16:15–16:30 Кава-брейк 
Сесія 4 

ЗМІНА ПОКОЛІНЬ В ЮРКОМПАНІЯХ 
Модератор: Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газети «Юридична практика» 

16:30–18:00 

• Вікова структура українського 
юридичного ринку 

• Життєвий цикл юридичної фірми в 
Україні: коли починається згасання 
бренду та чому? Що цьому можна 
протиставити? 

• Чи переживуть українські юридичні 
бренди своїх засновників? 

• Еволюція юридичних партнерств в 
Україні. Як не проґавити час, коли треба 
залучати молоду кров? 

• Кого партнери-засновники юрфірм 
ростять собі на зміну 

• Розподіл прибутків між різними 
поколіннями партнерів у юрфірмі— чи 
існує ідеальна формула? 

• Чи можна запобігти виділенню команд і 
практик 

• M&A на юридичному ринку — коли та 
кому варто розглядати варіант продажу 
свого юридичного бізнесу 

• Ризики передання влади: чому в нас так 
мало історій успіху молодих управлінців? 

• Що мотивує партнерів продовжувати 
займатися активною практикою? 

• Як управляти внутрішньою конкуренцією 
в юрфірмі 

• Partnership Track — необхідність чи 
профанація? 

• Сергій КОЗЬЯКОВ, партнер АО «Сергій 
Козьяков та Партнери» 

• Михайло ІЛЛЯШЕВ, керуючий партнер 
ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

• Тетяна ГАВРИШ, керуюча партнерка 
ЮК ILF 

• Амінат СУЛЕЙМАНОВА, керуюча 
партнерка ЮФ AGA Partners 

• Олексій КОТ, член-кореспондент 
НАПрН України, директор 
КРЦ НАПрН України, 
професор, д.ю.н., заслужений юрист 
України 

• Ярослав РОМАНЧУК, керуючий партнер 
Юридичної групи EUCON 

• Кирило ФЕСИК, голова Оболонської 
районної державної адміністрації 
м. Києва 
 

18:00–18:30 Келих шампанського 

18:30–21:00 Церемонія нагородження переможців дослідження PLS Top Teams 
 

 


