
Х Щорічний форум юрисконсультів 2022 

Попередня програма 

09:30-

10:00 

Реєстрація. Ранкова кава 

10:00-

10:20 

Відкрите інтерв’ю:  

«Напрацювання щодо створення юридичного механізму відшкодування шкоди, завданої рф в 

Україні — на що розраховувати приватному бізнесу» 

Сесія 1. 

БІЗНЕС-ЛАНДШАФТ ТА ЮРИДИЧНА ФУНКЦІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Модератор: Євген СМІЮХА, керуючий партнер Dynasty Law Firm 

 

10:20-

11:50 

 

 

 Народний депутат України 

 Представник Ради бізнес-

омбудсмена 

 Представник державної компанії 

 Світлана РОМАНОВА, директор 

із правового забезпечення ТОВ 

«Метінвест холдинг 

 Ольга ЛУК'ЯНОВА, керівник 

юридичного департаменту, 

комплаєнс-офіцер ГК «Хенкель в 

Україні»  

 Мирослав ГНИДКА, директор 

юридичного департаменту, 

керівник проєктів ГК MERX 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ  

 Воєнні зміни законодавчого поля: 

можливості та виклики для українського 

бізнесу 

 Зміщення пріоритетів в роботі юридичної 

служби компанії 

 Виклики для керівника юрслужби в нових 

умовах 

 Волонтерські ініціативи бізнесу 

(юрисконсультів) 

 Ведення бізнесу з контрагентами з рф і рб 

та підсанкційними особами: мінімізація 

юридичних ризиків 

 Активи на непідконтрольних територіях: 

як уникнути звинувачень в 

колабораціонізмі 

11:50-

12:00 

ПЕРЕРВА 

Сесія 2.  

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ВОЄННОГО ЧАСУ 

Модератор: Партнер ЮФ 

12:00-

13:30 

 

 

 Представник Національного 

агентства України з питань 

державної служби 
 Представник Міністерства 

економіки України 

 Суддя ВС 

 Дмитро СИРКО, начальник 

юридичного управління ДП 

«Укроборонсервіс» 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ «Ілляшев та 

Партнери» 

 Партнер ЮФ 

 

 

 «Воєнні» зміни трудового законодавства 

— ретроспективний аналіз 

 Кадрова оптимізація бізнесу — вибір 

актуальної моделі 

 Мобілізація співробітників як бізнес-

виклик 

 Бронювання та перебронювання 

працівників — практичні поради 

 Бізнес-відрядження закордон — правила 

виїзду чоловіків 

 Забезпечення безпеки для співробітників 

 Роботи з розмінування: хто несе кінцеву 

відповідальність 

13:30-

13:40 

ПЕРЕРВА 

13:40-

14:00 

Спеціальна доповідь: 

«Фіксація збитків, завданих збройної агресією рф, та встановлення розміру завданої шкоди 



— покрокові алгоритми» 

Сесія 3. 

ПРОДОВОЛЬЧА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА 

Модератор: Партнер ЮФ 

14:00-

15:30 

 

 

 Представник Міністерства 

економіки України 

 Представник Міністерства 

інфраструктури України 

 Представник державної компанії 

 Суддя ВС 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ  

 Партнер ЮФ  

 Експортний потенціал України під час 

війни (агросфера та енергетика) 

 Стамбульські зернові угоди — погляд 

юриста 

 Шляхи подолання енергетичної кризи в 

Україні та за кордоном очима юристів 

 Перший досвід українського 

енергоекспорту в ЄС 

 Нові та альтернативні експортно-

імпортні маршрути 

 Невиконання зобов’язань під час війни: 

позиція українських судів 

 Форс-мажор в практиці міжнародних 

арбітражних інституцій 

 Перспективи нових газових арбітражів з 

рф 

  

15:30-

15:45 

ПЕРЕРВА 

Сесія 4.  

ВЗАЄМОДІЯ З ЗОВНІШНІМИ ЮРИДИЧНИМИ РАДНИКАМИ 

Модератор: Партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

15:45-

16:15 

 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ  

 Партнер ЮФ  

 

 Чи є місце юридичному аутсорсингу в 

2022 році? 

 Критерії вибору/заміни юридичного 

радника 

 Цінова ситуація на юридичному ринку 

 Конкурентні переваги юрфірм в умовах 

війни 

 Типові помилки в комунікації клієнтів та 

юридичних радників 

16:15-

16:30 

ПЕРЕРВА 

Сесія 5.  

ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Модератор: Партнер ЮФ 

16:30-

18:00 

 

 

 Роман ВАЩУК, бізнес-омбудсмен 

України 

 Представник Офісу Президента 

України 

 Представник Міністерства 

інфраструктури України 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ  

 Партнер ЮФ  

 

 Програми відновлення інфраструктури, 

міст, окремих бізнесів 

 Післявоєнне відновлення: джерела та 

умови залучення фінансування 

приватним бізнесом 

 Майбутнє релокованих бізнесів 

 Відновлення бізнесу в Україні в період 

війни  

 Роль юристів у післявоєнній відбудові 

України 

 Трудові ресурси післявоєнного періоду  

 

 


