
 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА * 

V Щорічного осіннього форуму Асоціації адвокатів України 
 

18 вересня 2015 р., конференц-зал готелю «Русь» (вул. Госпітальна, 4, м. Київ) 

09:00 – 09:30 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. ВІТАЛЬНА КАВА 

09:30 – 09:45 

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. ВІТАЛЬНА ПРОМОВА  ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 
ФОРУМУ – Ольги Дмитрієвої, адвоката,  керуючого партнера ЮФ «Дмитрієва 
та Партнери», Голови Наглядової ради ААУ, Голови Вищої ревізійної комісії 
адвокатури України. 

Сесія 1 
Розвиток юридичного бізнесу, або довгий шлях до клієнта 

Модератор: Тарасевич Сергій, адвокат, Старший партнер АО «Смирнов, Тарасевич та партнери», 
член Ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України 

09:45 – 10:05 

Не маркетингом єдиним: що і хто 
потрібен для успішного розвитку 
юридичного бізнесу 

Ірина Химчак, керівник відділу 
маркетингу та розвитку бізнесу юридичної 
фірми Sayenko Kharenko 

10:05 – 10:25 Складові репутації юридичної фірми Доповідач: керуючий партнер юридичної 
фірми 

10:25 – 10:45 
Поєднання корпоративних і 
персональних цінностей заради 
сталого розвитку бізнесу 

Клавдія Шевелюк, виконавчий директор 
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» 

10:45 – 11:05 Ораторські техніки для адвокатів 
(майстер-клас) 

Андрій Бурлуцький, найкращий тренер з 
мовно-голосової практики СНД, доцент 
кафедри менеджменту шоу-бізнесу 
Київського Національного університету 
культури і мистецтв, кандидат 
мистецтвознавства (Ph.D.) 

11:05 – 11:25 Кава-пауза 

Сесія 2 
Маркетингові інструменти, які працюють. Перевірено на собі 

Модератор: Курило Юлія, адвокат, Партнер АО «СК ГРУП», Голова Комітету ААУ з господарського 
права та процесу  

11:25 – 11:45 
World-Class сервіс в адвокатській 
компанії 

Анастасія Владичинська, міжнародний 
консультант з сервісу, партнер компанії 
TheDijulius Group, викладач сервісу в 
Києво-Могилянській Бізнес Школі 

11:45 – 12:05 Яким має бути сайт юридичної фірми 

Олег Бугай, власник виробничого 
підприємства і засновник навчального 
проекта «Академія Бізнесу» та Веб-студії 
«Studio Leon» 



12:05 – 12:25 
Взаємодія зі спеціалізованими ЗМІ: 
як не платити за PR та присутність в 
інформаційному просторі 

Валентин Богунов , заступник головного 
редактора газети «Закон і Бізнес» 

12:25 – 12:45 
PR-інструменти для просування та 
підвищення іміджу адвоката/ 
юридичної фірми 

Олександр Липський , PR-фахівець, 
керівник маркетингового агентства «Lipsky 
Marketing Group» 

 

12:45– 13:05 Просування юридичних послуг в 
Інтернеті   

Артур Щербак, керівник відділу по роботі 
з клієнтами SEO-Studio 

13:05– 14:05 Кава-пауза 

Сесія 3 (зал 1) 
Організація адвокатської діяльності – невикористані ресурси і можливості 

Модератор: Тасліцький Герман, керуючий партнер ЮК «Правозахист Україна» 

14:05 – 14:25 
Техніки розрахунку вартості 
юридичних послуг 

Микола Пашинський, адвокат, керуючий 
партнер АО «ФОРТІС», член Правління 
Асоціації адвокатів України 

14:25 – 14:45 
Як ефективно керувати часом. 
Технологія При-Цільного Тайм-
Менеджменту 

Юлія Бойко, сертифікований бізнес-
тренер, інструктор і консультант бізнес 
студії «BogushTime»  

14:45 – 15:05 Хмарний сервіс - що це таке і навіщо 
він адвокату? 

Дмитро Суслов, директор українського та 
білоруського офісів «1С-Битрикс» 

15:05– 15:25 Кава-пауза 

СЕСІЯ 3 (зал 2) 
Організація адвокатської діяльності – невикористані ресурси і можливості 

Модератор: Пінчук Олександр, адвокат, керуючий партнер Правової групи «Домініон» 

14:05 – 14:25 Техніки ведення переговорів Олег Демчик, президент та засновник 
Клубу професійних переговірників 

14:25 – 14:45 Мобільні додатки для авдокатів Артем Афян, адвокат, керуючий партнер 
адвокатського об'єднання «Юскутум» 

14:45 – 15:05 Партнерство в юридичному бізнесі: 
ключові фактори у виборі партнера 

Доповідач: керуючий партнер юридичної 
фірми 

15:05– 15:25 Кава-пауза  

СЕСІЯ 4 (зал 1) 
Нове в роботі cучасного адвоката - йдемо в ногу з часом чи працюємо  

по-старому? 
Модератор:  Марина Саєнко, адвокат,  голова Комітету банківського права ААУ, керуючий партнер 

Юридичної компанії «Закон Перемоги» 

15:25 – 15:45 
Освіта МBА як фактор, що впливає 
на успіх юридичної фірми Доповідач:  представник школи  МBА 



15:45 – 16:05 Медіація у адвокатській діяльності Йозеф Вайксельбаум, Віце-президент 
Австрійської федеральної палати адвокатів 

16:05 – 16:25 Отримання доступу до професії для 
адвокатів з України 

Йозеф Вайксельбаум, Віце-президент 
Австрійської федеральної палати адвокатів 

16:25 - 16:45 Використання escrow послуг Доповідач: керуючий партнер юридичної 
фірми 

16:45 – 17:00 Запитання – відповіді. ПІДВЕДЕННЯ 
ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

17:00 – 17:50 Фуршет 

СЕСІЯ 4 (зал 2) 
Нове в роботі cучасного адвоката - йдемо в ногу з часом чи працюємо  

по-старому? 
Модератор: Олена Павлова, адвокат, керуючий партнер ПГ «Павлова і Партнери»,член Правління 

Асоціації Адвокатів України. 

 

15:25 – 15:45 «Побудування системи продажу в 
юридичному бізнесі через Інтернет». 

Олексій Кравченко, керуючий партнер 
Юридичної фірми «Профіт-Консул», 
власник американської Консалтингової 
компанії «WRK-Consult» та засновник 
«Школи юридичного маркетигу» 

15:45 – 16:05 Коучинг в адвокатській практиці 
Володимир Дегтярьов, бізнес- і executive 
коуч, бізнес-тренер. CEO і співвласник 
комунікаційного агентства Newsfront 

16:05 – 16:25 Як українському адвокату розпочати 
бізнес в Європі 

Доповідач: українські адвокати, які 
працюють за кордоном 

16:25 - 16:45 Страхування адвокатської діяльності: 
необхідність чи перевага 

Доповідач: керуючий партнер юридичної 
фірми 

16:45 – 17:00 Запитання – відповіді. ПІДВЕДЕННЯ 
ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

17:00 – 17:50 Фуршет 

Голова Оргкомітету V Щорічного осіннього форуму ААУ «Адвокатура України.Київські дзвони» 

 

Ольга Дмитрієва, адвокат, керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та Партнери», член 
Наглядової ради Асоціації Адвокатів України 

Заступник голови Оргкомітету V Щорічного осіннього форуму ААУ «Адвокатура України.Київські 
дзвони» 



 

Тетяна Лежух, адвокат, медіатор, директор ЮК "Лежух і партнери", Голова 
Комітету організації та маркетингу адвокатської діяльності Асоціації Адвокатів 
України 

ДОПОВІДАЧІ 

 

Клавдія Шевелюк, виконавчий директор ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» 

 

Андрій Бурлуцький, найкращий тренер з мовно-голосової практики СНД, доцент 
кафедри менеджменту шоу-бізнесу Київського Національного університету 
культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства (Ph.D.), лауреат Всеукраїнських 
та Міжнародних конкурсів читців, артист Національної філармонії України, голос 
провідних телеканалів країни 

 

Валентин Богунов , заступник головного редактора газети «Закон і Бізнес» 

 

Йозеф Вайксельбаум, Віце-президент Австрійської федеральної палати адвокатів 

 

Анастасія Владичинська, міжнародний консультант з сервісу, партнер компанії 
TheDijulius Group, викладач сервісу в Києво-Могилянській Бізнес Школі 



 

Ірина Химчак, керівник відділу маркетингу та розвитку бізнесу юридичної фірми 
Sayenko Kharenko 

 

Олександр Липський, PR-фахівець, керівник маркетингового агентства 
"Lipsky Marketing Group" 

 

Олег Демчик, президент та засновник Клубу професійних переговірників 

 

Олексій Кравченко, керуючий партнер Юридичної фірми «Профіт-Консул», 
власник американської Консалтингової компанії «WRK-Consult» та засновник 
«Школи юридичного маркетигу» 

 

Артур Щербак, керівник відділу по роботі з клієнтами SEO-Studio. Спеціалізація: 
SEO, контекстна реклама, web-аналітика, SMM та ін. 

  

 

Олег Бугай, власник виробничого підприємства і засновник навчального проекта 
«Академія Бізнесу» та Веб-студії «Studio Leon» 

 

Артем Афян, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Юскутум» 



 

Микола Пашинський, адвокат, керуючий партнер АО «ФОРТІС», член 
Правління Асоціації адвокатів України 

 

Юлія Бойко, сертифікований бізнес-тренер, інструктор і консультант бізнес студії 
«BogushTime» з особистим успішним досвідом управління людьми, активних 
продажів і надання послуг. Призер II Українського форуму бізнес-тренерів 

 

Володимир Дегтярьов, бізнес- і executive коуч, бізнес-тренер. CEO і співвласник 
комунікаційного агентства Newsfront 

 

Дмитро Суслов, директор українського та білоруського офісів «1С-Битрикс» 

 

МОДЕРАТОРИ 

 

Тарасевич Сергій, адвокат, старший партнер АО «Смирнов, Тарасевич та 
партнери»,член Ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України 

 

Тасліцький Герман, керуючий партнер ЮК «Правозахист Україна» 



*ВГО «Асоціація адвокатів України» залишає за собою право вносити зміни у програму V Щорічного осіннього 
форуму ААУ «АДВОКАТУРА УКРАЇНИ. КИЇВСЬКІ ДЗВОНИ» 

 

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ 

     

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРИ СЕСІЙ 

 

Курило Юлія, адвокат, партнер АО «СК ГРУП», Голова Комітету ААУ з 
господарського права та процесу 

 

Пінчук Олександр, адвокат, керуючий партнер Правової групи «Домініон» 

 

Марина Саєнко, адвокат, голова Комітету банківського права ААУ, керуючий 
партнер Юридичної компанії «Закон Перемоги» 

 

Олена Павлова, адвокат, керуючий партнер ПГ «Павлова і Партнери»,член 
Правління Асоціації Адвокатів України. 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ААУ: 
 

 
Генеральний інформаційно-правовий 

партнер 

 

Ексклюзивний Інтернет – партнер    
 

 

 
 

Аналітичний медіа-партнер    
 

 

Генеральний медіа-партнер 

 

  
Медіа-партнер 

 

 

 
 

Інформаційні партнери 
  

  
  

 
  

http://www.ligazakon.ua/
http://jurliga.ligazakon.ua/
http://yur-gazeta.com/
http://zib.com.ua/#all
http://www.justinian.com.ua/
http://www.pravo.ua/


  

 
 

  
  

  

 
 

 

    

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

http://yurincom.com/ua/
http://www.lawlibrary.com.ua/
http://pravotoday.in.ua/
http://www.legalweekly.com.ua/
http://iplex.com.ua/
http://freelawyer.ua/
http://legalans.com/
http://ukrmediation.com.ua/ua/
http://inyure.ua/ua/
http://bizreliz.com/
http://rozvytok-s.com.ua/ua/
http://www.nikland.com.ua/ru/languages/
http://vnews.agency/news/pravo
http://www.bordovskaya.com/
http://ius.ua/


 

 
 

 
 

  
 

http://www.cul.com.ua/
http://ovu.com.ua/bulletin

