
 
 

                     
 
 
Дата: 25 травня 2019 року 
Місце: м. Київ, Premier Hotel Rus (м. Київ, вул. Госпітальна, 4) 
 

ПРОГРАМА 
Forum «Legal Business for Young» 

 

09:00 – 9:50 Реєстрація.   

10:00 – 10:30 

Відкриття Форуму. Вітальні слова: 
 
Петренко Павло – Міністр юстиції України (уточнюється) 
Євстігнєєв Андрій – член Центральної виборчої комісії, адвокат, к.ю.н., доцент. 
Бутенко Андрій – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти 
Гвоздій Валентин – заступник голови Національної асоціації адвокатів України 
Которобай Євген – голова Координаційної ради молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України  
 

Сесія 1. Тренди сучасного юридичного бізнесу 
10:30 – 12:30 

Модератор: Фоменко Марина – виконавчий директор юридичної фірми Eterna Law  

10:30 – 10:50 Белостоцкая Наталия – senior HR-manager юридичної 
фірми INTEGRITES  

HR – стратегії, просування та 
реклама у соціальних мережах 

10:50 – 11:10 Глущенко Анастасія – директор з розвитку бізнесу 
юридичної фірми ADER HABER 

Як правильно визначитися з 
основним напрямком діяльності 
компанії 

11:10 – 11:30 Жулина Анастасія – PR та маркетинг директор 
юридичної фірми EVRIS  

Консерватизм чи інновації. Як 
повинна виглядати молода 
компанія 

11:30 – 11:50 Гурська Вікторія – директор з розвитку Адвокатського 
об'єднання MITRAX 

Основні тренди розвитку 
юридичного ринку в Україні 

11:50 – 12:10 Подзiган Олена – виконавчий директор юридичної 
компанії Moris Group 

Масштабування, робота з 
клієнтами, бюджетування і 
оптимізація 

12:10 – 12:30 Запитання і дискусія  

12.30 – 12.50  Перерва, кава-брейк  

Сесія 2. Юридичні залаштунки або як побудувати успішний юридичний бізнес 
12:50 – 14:50 

Модератор:  Ковалевська Катерина  – адвокат, керуючий АБ "Катерини Ковалевської", випускник 
програми "Адвокат майбутнього", заступник голови молодіжного комітету НААУ Next Gen 

 
Солодко Євгеній – адвокат, керуючий партнер  
АО «Солодко і партнери»  

Панельна дискусія за темами: 

https://www.facebook.com/EternaLawKyiv/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCz6FYvM7nSgjim7HGszo_uE4m76ccsnDxwVnS1SmaDbLwGta-FhOHQBwLZoow7dNH6NrXrpRxJvscL&fref=gs&dti=115669311796212&hc_location=group
https://mitrax.com.ua/uk/
https://mitrax.com.ua/uk/
https://www.facebook.com/kate.kovalevska?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCLvpFBM2F8YCJdDWkc2PEtk1QHfWh66IV3SZVekFUO1jCwnByB_BCo_e1W5IniakjqDO_0FMXS3e-2&dti=115669311796212&hc_location=group
https://www.facebook.com/unbanextgen/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCda-R-roqNSJLtmmLCjCbW4SyqDO54XgQOxQam8lcb0BDy4SjZ_1TziOGWDyCelR3U2eA-c6hw5g_z&fref=gs&dti=115669311796212&hc_location=group


Клочков Володимир – адвокат, керуючий партнер  

АО «Клочков і партнери»  

• Основні вимоги до створення 
робочої команди та тонкощі 
організації бізнес процесів. 

• Яким чином забезпечити 
стабільний фінансовий потік та 
його розподілення. 

• Стандарти ціноутворення та 
фінансовий план бізнесу. 

• Лайфхаки адаптації бізнесу до 
виходу на нові ринки послуг. 

• Адвокатське об’єднання або 
приватна практика 

• Бутіковість та full service або 
нішовий юридичний бізнес. 

Білоцький Владислав – адвокат, керуючий партнер  
АО «Берілстоун», голова молодіжного комітету НААУ 
UNBA NEXT GEN, член Ради адвокатів міста Києва 

Афян Артем – адвокат, керуючий партнер  
АО «Juscutum» 

14:30 – 14:50 Запитання і дискусія  

14:50 – 15:10 Перерва, кава-брейк 

Сесія 3. Soft Skills для юристів 
15:10 – 16:50 
Модератор:  

15:10 – 15:40 
Папарига Вікторія – комунікатор у Bot&Partners та 
куратор курсу «PR для юристів» в Юридичній 
Лабораторії 

Персональний бренд: навіщо, як 
та скільки? 

15:40 – 16.10 
Григоренко Юрій – адвокат, арбітражний керуючий, 
заступник голови комітету захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності при НААУ 

Секрет успішних переговорів 

16.10 – 16.40 Щербик Кирило – бізнес - тренер, досвідчений HR, 
експерт з особистісного розвитку 

Критичне мислення. Як його 
використовувати? 

16.40 – 16.50 Запитання і дискусія 

16:50 Підведення підсумків Форуму 

 

Утверджуємо повагу до права через довіру до правників 

З повагою Координаційна рада молодих юристів України 

при Міністерстві юстиції України 

 

                 

               

 
 


