
ПРОГРАМА - 26.05.2022
International Legal Community Stands with Ukraine!

08:00-09:00 Реєстрація, ранкова кава

09:00-10:00 Спеціальна сесія (круглий стіл)
Виклики глобалізації та потреби юридичного ринку: як ці фактори можуть вплинути на 
майбутнє юридичної освіти та які особливості боротьби за молоді таланти сьогодні.

10:00-10:20 Кава-брейк

10:20-10:50
ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ.
ВИСТУП СПЕЦІАЛЬНО (ТАЄМНОГО) ГОСТЯ ФОРУМУ.

10:50-12:50
Сесія 1. Трансформація торговельно-економічної ситуації на європейському ринку у 
світлі військової агресії Росії проти України: наслідки економічної блокади, санкцій, 
торгових бар'єрів, змін у постачанні товарів, транспортних обмежень.

12:50-13:50 Обідня перерва

13:50-15:20 Паралельні сесії

Сесія 2/1. Вихід бізнесу на закордонні ринки як 
спосіб отримання доступу до інвестиційного 
капіталу, фінансових ресурсів та інноваційних 
фінансових інструментів.

Сесія 2/2. BEPS 2.0 (Pillar 1 – Pillar 2): як вплинуть нові 
ініціативи ОЕСР на оподаткування міжнародних 
компаній та чи зупинять вони податкову міграцію?

15:20-15:40 Кава-брейк

15:40-17:10 Паралельні сесії

Сесія 3/1. Кризовий ландшафт міжнародної
торгівлі та e-commerce: роль, місце та цінність 
юристів для бізнесу. Яким є вплив зовнішнього 
юридичного радника на економіку бізнесу?

Сесія 3/2. Міжнародний досвід та ефективні способи 
управління ризиками шахрайства та корупції у 
корпоративному секторі, практика розшуку вкрадених 
активів та повернення їх власникам.

17:10-17:30 Кава-брейк

17:30-19:00 Сесія 4. КЛЮЧОВА ТЕМА ФОРУМУ. 
Механізми репарації та контрибуції як способи компенсації збитків, завданих 
військовою агресією Росії проти України. Міжнародна кримінальна відповідальність 
керівництва та громадян Російської Федерації за військові злочини в Україні.

20:00-23:00 Офіційна вечеря (готель Marriott Warsaw). Dress-Code: Business Casual.



ПРОГРАМА - 27.05.2022
International Legal Community Stands with Ukraine!

08:00-09:00 Реєстрація, ранкова кава

09:00-11:00 Сесія 1. Глобальні виклики для юридичного ринку у новій геополітичній та економічній 
реальності. Локальні особливості управління юридичним бізнесом.

11:00-11:20 Кава-брейк

11:20-12:50 Сесія 2. Future is now: Legal Tech, Legal Design, YouTube, LinkedIn, ESG як сучасні
інструменти комунікації з клієнтами в рамках win-win підходу.

12:50-13:50 Обідня перерва

13:50-15:20
Сесія 3. Особливості просування юридичних послуг крізь призму маркетингу та PR під час 
кризи. Вплив міжнародних рейтингів та досліджень на вибір клієнта – міф чи реальність?

15:20-15:40 Кава брейк

15:40-17:10
Сесія 4. Майбутнє професії юриста: управління людським капіталом, як утримати та 
мотивувати кадри, значення розвитку soft skills та hard skills?

18:00-21:00 Вечірній прийом. Dress-Code: Business Casual.


