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Лідери ринку
Рейтинг юридичних компаній-2021
Рейтингове дослідження «ЮГ» вітчизняного ринку
юридичних послуг має вже 6-річну історію. Весь цей час
ми аналізуємо зміни, що відбулися, визначаємо найбільші здобутки, оцінюємо фінансові показники та проєктну
роботу юридичних компаній. А вони, у свою чергу, отримують можливість оцінити потенціал ринку, проаналізувати основні тенденції його розвитку та їх вплив. Рейтинг позиціонує не лише найсильніших гравців-лідерів,
але й мідл-сегмент та регіональні компанії, визначаючи
сотню кращих у загальному заліку та лідерів окремих
практик.

Головні принципи рейтингового дослідження:
 Фінансові та статистичні дані, надані компаніями
в анкетах для дослідження, є достовірними. У випадках,
коли учасники дослідження не надавали повну базову інформацію для аналізу, оргкомітет дослідження самостійно здійснював експертну оцінку та визначав показники
з відкритих баз даних та іншої інформації, отриманої
з відкритих джерел, користуючись методом аналогії та
порівняння даних.
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Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2021
Закінчення. Початок на стор. 1
 Усі відомості, отримані в анкетах,
використовувалися на умовах конфіденційності. Вони не публікуються і не можуть бути передані третім особам.
 Добровільність участі юридичних компаній у дослідженні. Для участі
у дослідженні потрібно було заповнити
анкету та надіслати її на адресу представника редакції, що входить до складу
оргкомітету.
 Дотримання балансу між іміджевими та фінансовими критеріями ранжування. Щодо окремих позицій експертами виступили юридичні компанії.
Тобто юридичним компаніям було запропоновано визначити та вказати колег
з найвищою професійною репутацією
в зазначених практиках.
За результатами дослідження було
сформовано такі номінації:
• «Лідери ринку. Топ-50 юридичних
компаній України-2021», в якій було визначено 50 найкращих компаній.
• «Рейтинг юридичних компаній
України-2021. Group №2», де ми визначили 50 компаній, які надали анкети та
мали достатні показники для релевантного аналізу.
• «Лідери практик-2021» — дослідження за окремими напрямами юридичної практики, де в кожній з запропонованих в анкеті практик визначалися
найкращі представники юридичного
бізнесу.
• «Top positions» — компанії, які набрали найбільшу кількість балів пропорційно до інших та отримали визнання
колег у відповідних практиках.
• «Лідери практик-2021. Group №2» —
дослідження за окремими напрямами
юридичної практики, що були представлені в рейтингу Group №2. Ці компанії
були оцінені та проранжовані відповідно до поданих кейсів (угод/судових спорів) та фінансових показників сукупного
доходу за досліджуваний період.
• Фірми, які відзначив оргкомітет
дослідження. Це компанії, за активністю яких ми спостерігаємо та врахуємо
при проведенні аналітичних досліджень
ринку в наступному році.

Методологія
Основні критерії ранжування компаній у загальному заліку:
 показник доходу компанії за досліджуваний період (який є не лише
показником успішності компаній, але
й одним з найважливіших критеріїв діяльності будь-якого суб’єкта господарювання) та показник ефективності компанії (обчислюється як співвідношення
доходу до загальної кількості юристів
компанії; засвідчує ефективність менеджменту, високий професійний рівень співробітників та роботу команди
загалом);
 загальна сума поданих в анкеті
угод та результат, отриманий компанією
в номінації «Лідери практик»;
 репутаційна складова у дослідженні забезпечувалася крос-рекомендаціями колег з ринку. Юридичні компанії
отримали можливість в анкеті стати
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вищою професійною репутацією у запропонованих практиках.
Основні критерії ранжування компаній у номінації «Лідери практик»:
 найвагоміший показник, який
впливав на підсумковий бал, з вагою
50% — це угоди/кейси/судові спори
компаній. Тут враховувалися грошова
оцінка, важливість/унікальність для
ринку та розвитку практики, системність роботи у зазначеній практиці;
 критерій визнання та крос-рекомендації колег — 30%;
 позиція компанії в інших авторитетних міжнародних рейтингах — 20%.
Кожен з зазначених критеріїв мав
визначену шкалу балів. Кількісні показники переводилися в бали.
Для отримання додаткових даних
та перевірки достовірності поданої інформації оргкомітет дослідження користувався системою YouControl —
онлайн-сервісом перевірки компаній,
що стало додатковою гарантією об’єктивності інформації.
Оргкомітет дослідження складається
з представників редакції «Юридичної
Газети», які мають багаторічний досвід
роботи з дослідницькими програмами. Відсутність зовнішньої експертної
групи обумовлена гарантіями забезпечення конфіденційності отриманої від
учасників дослідження інформації та
мінімізацією суб’єктивного впливу на
результати дослідження.

Підсумки
дослідження 2021 р.
• У топ-10 компаній національного
рейтингу увійшли національні та міжнародні юридичні компанії.
• Ринок рухається у двох напрямах — зростання великих компаній
і тих, що глибоко спеціалізуються на
2–3 практиках.
• Бутіки зберегли свої позиції у загальному заліку та на передових позиціях у практиках.
• Мідл-сегмент поповнився новими
компаніями завдяки активному маркетингу, системності та нішевій унікальності наданих послуг у найбільш
затребуваних практиках, таких як захист бізнесу, WCC, податки, судова практика, приватні клієнти.
• Перші 10 компаній в 2021 р. акумулювали 53% доходу всього ринку,
компанії на 11–50 позиціях — 40%,
а інші — лише 7%.
• Дослідження охоплює все більшу
кількість практик, що свідчить про поглиблення спеціалізації та диференціації
в юридичній експертизі.
• Найвищу дохідність показали WCC,
судова практика, будівництво/нерухомість, енергетика, ІТ-право. Залишилися
стабільними корпоративне право, банки
та фінанси. реструктуризація, банкрутство, практика приватних клієнтів.
• Основними каналами для просування юридичних компаній залишаються участь у профільних івентах, публікації у бізнес-виданнях та профільних
медіа, участь у рейтингах та просування
сайтів.
Олена ОСМОЛОВСЬКА, генеральний
директор «Юридичної Газети»
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Інтерв’ю

Мін’юст України

Займатися реформою адвокатури
Мін’юст найближчим часом не буде
Міністр юстиції України Денис МАЛЮСЬКА каже, що якщо держорган
реформуватиме адвокатуру, буде той самий ефект, що «стригли свиню: крику
багато, а шерсті мало». А ідея створення в Україні окремого органу для виконання
рішень ЄСПЛ нагадує йому ідею створення міністерства яблук, після якого
в країні неодмінно зникнуть яблука. Про це та багато іншого — в традиційному
підсумковому інтерв’ю Дениса Малюськи «Юридичній Газеті»
— Ми зустрічалися рік тому, і тоді Ви сказали, що «вау-ефектів
у 2021 р. очікувати не варто», бо
все, що мало відбутися, відбулося у 2020 р. За спостереженнями,
«вау-ефекти» в роботі Міністерства юстиції все ж відбулися. Як
оцінюєте зміни у відомстві за ці
365 днів?
— Рік точно був вдалий, навіть
кращий, ніж очікувалося. Щодо «вауефектів», то я мав на увазі, що ми все
на рік розпланували, розповіли, що
будемо робити, і, в принципі, все так
і відбулося. Якщо хтось був не в курсі,
це й був «вау-ефект».
Серед того, що гучно розходилося,
у нас було кілька міжнародних пере-
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мог. Зокрема, ключові — у Стокгольмському арбітражі у справі за позовом
офшорів, які належать Коломойському-Боголюбову. Це дійсно фантастична перемога: суд повністю відмовив
у позові на $6 млрд, ми не заплатили
жодної копійки. Так само вдалим було
проміжне рішення у справі «Україна
проти Росії» щодо Криму: суд перейшов
до розгляду справи по суті та визнав
нашу заяву прийнятною практично
по усіх заявлених пунктах. Ми до цього йшли й розуміли, що, як мінімум,
великого програшу ані по Коломойському, ані по росіянам не буде. Так
само оптимістично — у справі компаній, афілійованій з братами Суркісами,
яким до цього часу не вдалося стягну-

ти на підставі ухвали суду 10 млрд грн
у відомій справі в Печерському суді.
З поганого слід згадати те, що цю ухвалу досі не скасували, та менше з тим,
10 млрд Приватбанк і держбюджет не
заплатили, що вже є непоганим результатом. Також ми планували великий
розпродаж в’язниць. Перші продажі
вже відбулися, були великі торги з сумою більше 400 млн грн. Ми розраховували, що зможемо продати в’язниці, але того, що одна може коштувати
більше 400 млн, не очікували ні ми,
ні ФДМУ. Тому 2021 р. точно вдалий.
По законопроєктам можна розповідати годинами, але скажу, що у нас
був план відповідних робіт, затверджений парламентом, ми точно по ньо-

му рухалися й подали майже все, що
планували.
— Чи всі законопроєкти зараз підтримуються?
— Зізнаюсь, з проходженням деяких з них дуже складно. З того, що ми
подали, у цьому році «під ялиночку»
прийняли закони про медіацію та про
адміністративну процедуру. Це два великих документа, але лише невеличка
частина того, що маємо зараз у парламенті. Плюс були законопроєкти,
які ми супроводжували, хоча не були
авторами: це закон про НАБУ, судова
реформа ВРП і «закон про олігархів».
Усі вони були прийняті ВРУ, але це не
виключно наша перемога.
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Є ще кілька десятків законопроєктів, які знаходяться в парламенті, та їх
проходження ускладнене. Це і зміни
по арбітражам, і велика нотаріальна
реформа, виконання рішень ЄСПЛ по
десяткам справ (у нас є комплексні законопроєкти, в яких враховано багато
рішень ЄСПЛ, пов’язаних з різноманітними порушеннями прав людини),
є комплекс законопроєктів по в’язничній реформі, які повністю змінюють
пенітенціарну систему. Нещодавно
провели через уряд законопроєкт про
реформу судової експертизи, і реформа
БПД там теж є. Практично по кожному
нашому напряму є один або кілька законопроєктів, які знаходяться у парламенті, але його пропускна здатність не
настільки велика, щоб все розглянути.
— За 400 млн продали одну в’язницю?
— Там було 2 лоти, бо це були 2 окремі земельні ділянки. Але в’язниця це
була одна і та сама.
— Скільки загалом очікується отримати від продажу в’язниць?
— Це залежить від ціни, а вона непрогнозована. Якісь об’єкти не продаються, по якихось нам блокують продажі, якісь продаються істотно дорожче
за стартову ціну, тому прогнозувати
результат аукціонів дуже складно.
— А чому блокуються?
— Величезна протидія правоохоронних органів. І для мене це стало
сюрпризом. На усіх етапах від закриття в’язниці до передачі її до ФДМУ та
продажу все це супроводжується кримінальними провадженнями, і подолати цей опір вкрай складно. Це ще
й відлякує потенційних покупців. Не
знаю, чи з корисливих мотивів це робиться, але процес дуже неприємний
та б’є нижче пояса.
— У червні ц.р. було затверджено стратегію розвитку системи
правосуддя на 3 роки. Як Міністерство юстиції залучене до цього плану дій? По всім напрямам:
щодо судової реформи, реформи
прокуратури, формування стратегічного бачення, реформи адвокатури в т.ч.
— Не ми є ключовим драйвером судової реформи — це офіс Президента
та створена при ньому комісія, очолювана паном Іонушасом. Ми надали їм
наші пропозиції, й вони були враховані у фінальній редакції документа,
тож наша роль тут допоміжна. У нас
і функціоналу немає займатися судовою реформою — це незалежна гілка
влади. Щодо блоку, який ми супроводжуємо, — це, наприклад, суд присяжних. Пакет законопроєктів на розгляді
в парламенті, і скоріше за все, вони будуть активно просуватися вже у першій
половині наступного року. Так само зараз в активній розробці запровадження
інституту мирових суддів — це те, що
Президент обіцяв у своїй програмі, і зараз йде активне обговорення, як це має
виглядати. Окрім стандартних сфер нашої зони відповідальності (виконання
покарань, виконання судових рішень,
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судова експертиза), це також наші
2 ключових напрями. Крім того, ми супроводжували великий блок того, що
стосується виконання програми МВФ,
я особисто був перемовником з української сторони щодо значної частини
програми Фонду. Частина реформ для
супроводу залишаться на наступний
рік. Зокрема, це реформа судової експертизи та посилення незалежності
САП. Ми до цього також будемо дотичні, але у вузькому контексті виконання
програми МВФ.
— Нещодавно адвокатура відзначала черговий ювілей самоврядування, і в одному з публічних інтерв’ю Лідія Ізовітова зазначила,
що Мін’юст не зможе підпорядкувати адвокатуру, вони будуть розробляти власний план розвитку
в цьому напрямі. З чим це пов’язано? Чому вона як голова регулятора від адвокатури публічно
виступила з таким питанням? Чи є
у Мін’юсту плани підпорядкувати
адвокатуру?
— Боже збав! На моє особисте переконання, якщо державний орган буде
реформувати адвокатуру, буде той самий ефект, що «стригли свиню: крику
багато, а шерсті мало». Власне, це їхня
історія, вони — самоврядний орган,

Ми не претендували на те, щоб самим
це перевіряти. Ми пропонували, щоб
інші адвокати перевіряли роботу тих,
хто отримує державні кошти. Природно, що це викликало негативну реакцію: ніхто не любить, щоб його роботу
перевіряли, тому поки що не вдалося.
— Чи достатньо держава фінансує
інститут БПД? Зараз серед адвокатів є розмови про несвоєчасне
відшкодування, багато питань щодо оформлення документів, актів,
і їм краще самостійно працювати
у цьому напрямку, якщо вони взяли на себе таку відповідальність.
Чи будуть внесені якісь зміни в регулювання цього інституту?
— Ми подали законопроєкт, який
поліпшує адміністрування системи
БПД та підвищує її ефективність. Він
зараз на розгляді парламенту, і ми вже
багато часу просимо їх сфокусуватися
на цьому питанні, бо ріст ефективності
системи БПД дійсно важливий. Що стосується скарг адвокатів, то треба дивитися кожну окремо. Якщо є конкретні
факти від конкретного адвоката про
об’єктивне затягування з виплатами
та оформленням, ми будемо реагувати.
Є й об’єктивно нестача фінансування
іноді, але навряд чи я буду тут оригінальний: складно назвати керівника

Ніхто не очікував, що прийняття закону
про олігархів буде шляхом, де нам
кидатимуть під ноги пелюстки троянд

і ініціатива має виходити від них. У нас
жодних планів на адвокатуру та позбавлення її незалежного статусу немає.
— А чи дотичні ви до реформування адвокатури в контексті цього
плану дій?
— У плані дій міністерства завдання
займатися реформою адвокатури найближчим часом немає. Це, можливо,
навіть мінус, тому що регламентація її
діяльності залишає бажати кращого,
але поки що я буду лише давати експертні оцінки збоку, але не втручатися
як регулятор чи суб’єкт законодавчої
ініціативи. У адвокатури багато представників у парламенті, думаю, впораються.
— Якою бачите адвокатуру в перспективі?
— Я не дивлюся на неї в перспективі. Той, хто займається цією реформою,
нехай визначається з її баченням. Єдине, що у нас перетинається з адвокатурою, це система БПД, і там ідуть дискусії. Хвиля обурення почалася через те,
що ми на виконання Указу Президента
намагалися запровадити систему, щоб
можна було перевіряти якість роботи,
яку виконують адвокати за кошти держбюджету, бо зараз такої перевірки немає. Ми платимо кошти, а розуміти, чи
якісно проводиться робота, не можемо.

державного органу, який сказав би,
що в якомусь напрямі фінансування
задовольняє всі потреби. Бюджет має
певні ліміти, і звісно, що покриваються
лише найважливіші питання. В системі
БПД практично раз на півроку додається нова функція чи додаткова пільгова
категорія, навантаження збільшується,
а фінансування, на жаль, ні, от і виникають окремі проблеми, пов’язані
з цим. Це навряд чи зміниться, тому
що бюджет на наступний рік приблизно такий же, як і на минулий. Однак є
законопроєкти, які додають пільгові
категорії та додаткові види правової
допомоги, яку система БПД, ймовірно,
буде надавати в майбутньому. Тому ця
проблема є, вона залишається, але вона
іманентна, бо коштів на усе не вистачає, жоден напрям не профінансовано
на 100%.
— Одна з тем, яку піднімає юридичний ринок, — рейдерство. За
спостереженнями юристів, з’являється велика кількість проваджень, пов’язаних з ним. Чому
воно досі не припинене? З чим
пов’язане це зростання та які перспективи має цей напрям?
— Кожен називає рейдерством те,
що йому подобається. У нас юристи
часто називають рейдерами опонентів у корпоративний спорах, які їм не

подобаються. Корпоративні спори і суперечки не припиняться ніколи, немає жодної країни, де б їх не було. Але
фактів нападу та «віджимання» бізнесу
сторонніми особами вже давно немає.
Дуже поодинокі випадки трапляються,
і то за ними є певна історія стосунків.
Явище рейдерства як бізнесу, щоб існувала компанія, яка системно цим
займається, це є її напрямом діяльності,
відсутнє вже не перший рік.
З нового, що з’явилося у цьому році
і що можна собі зарахувати як плюс, —
це зміна фокусу. Раніше у нас він був
на неправомірних діях реєстраторів.
У кожній хвилі антирейдерських заходів ми придумували нові способи захисту права власності, а наші опоненти — способи такий захист обійти.
Врешті-решт, обходити блоки на слабких місцях захисту стало надто дорого,
до того ж, ми почали швидше реагувати на скарги, і ця історія практично
померла. Тому активні учасники корпоративних воєн переключились на
принципово інший підхід — хакерські
атаки. Практично в будь-який час є
якась група, яка намагається зламати
ЄДР та реєстр речових прав на нерухоме майно. Ми відслідковуємо кожен
факт намагання зламати реєстр чи навіть зломи (а вони були), вносимо зміни в інформацію, яку зламали хакери,
і повертаємо назад стан реєстраційних
справ, до яких вони дісталися. Споживачі чи власники цього не помічають, це
наш фронт робіт, але це важлива зміна.
Світ прогресує, і так само прогресують наші опоненти, які роблять незаконні дії. Раніше вони були більш примітивні, зараз набагато ускладнились.
Нам треба вже якийсь кібермін’юст
поряд з кіберполіцією чи кіберпідрозділами СБУ створювати. Їх теж не вистачає, кіберзлочинів набагато більше,
ніж державний апарат та правоохоронці можуть безболісно перетравити. До
того ж, державні органи завжди будуть
мати проблеми, допоки користувачі
реєстрів (реєстратори) не забезпечать
захист своїх комп’ютерів антивірусними програмами та не оновлюватимуть
програмне забезпечення. На жаль, атаки відбуваються саме через отримання
контролю над комп’ютером реєстратора.
Тому проблема є. Ми її закриваємо
часто в ручному режимі, шляхом перегляду скарг на злами та повернення
реєстраційних записів у попередній
вигляд, але вона є, і вона значно складніша, ніж, наприклад, 2 роки тому. Тоді
простіше було заплатити «чорному» реєстратору, і він щось творив у реєстрі.
Зараз гроші носять «чорним» хакерам.
— Кадрове питання. Ольга Оніщук, Іван Ліщина… Чи помітив
загін втрату бійців?
— Дуже помітив. Складно без них,
навантаження перейшло на інших заступників та частково на мене, баланс
вільного та робочого часу ще погіршився. Поки що якось тримаємось на плаву,
але це нетривала перспектива, треба
щось змінювати якомога швидше.
— Чи є кандидатури на ці посади
в контексті того, що планується
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велика нотаріальна реформа? Хто
буде займатися цим напрямом?
— З цією реформою у нас, до речі, не
так вже й багато кадрових питань, тому
що м’ячик на полі Верховної Ради. Ми
дуже довго працювали над законопроєктом, він якісно виписаний, а найпроблемнішим було сформулювати, чого
ми всі хочемо від такої реформи. Це
зроблено, законопроєкт у парламенті,

— Ця справа тягнеться вже більше
року, просто медійно чомусь це з’явилося лише зараз. Вони дали більш детальне пояснення та розширили свої позовні вимоги, але насправді звернулися до
арбітражу вже більше року тому. Ми
не очікуємо, що наступного року буде
якесь рішення за цим спором. У нас
є своя аргументація, у позивачів своя.
Ми вважаємо, що їх вимоги необґрун-

Активні учасники корпоративних
воєн переключились на принципово
інший підхід — хакерські атаки
ми його опрацювали спільно з нардепами, він поданий як депутатський, тому
гештальт у цій частині у нас закрито.
Але сам нотаріальний напрям вкрай
великий і потребує повного залучення
людини, яка ним керуватиме. Нотаріальна реформа — це щось, що буде
тривати вічно, бо світ змінюється дуже
швидко, і у реформі теж акцент все більше зміщується на електронні сервіси та
вдосконалення реєстрів.

товані, але розсудить все арбітраж. Він
специфічний, тому що інституційний,
це ad hoc — ми обирали своїх суддів,
вони своїх, визначали місце і процедуру, за якою розглядатиметься справа.
З китайськими інвесторами у нас не
так багато було можливостей опрацювати такого роду механізм інвестиційних спорів, але не можу сказати, що
у нас там якась заздалегідь програшна позиція.

— Які найбільш важливі для України арбітражі плануються у наступному році?
— Тут кардинально складного нічого не буде. Арбітражі — це там, де
у 99% випадків ми є відповідачами,
і фінальних рішень по арбітражам, які
ми супроводжуємо, наступного року не
очікуємо. Є арбітраж, який веде Міністерство фінансів, по так званому боргу Януковича — це випуск євробондів
у кінці його повноважень. Цей спір ведеться в Лондоні, скоро буде винесене рішення, можливо, фінальне. Воно
дійсно важливе, це надскладний арбітраж, який триває вже багато років,
але це робота Мінфіну. У нашій частині
арбітражів вистачає, але нічого критичного наступного року не буде.
З цікавого — у січні в ЄСПЛ буде
слухатись справа проти РФ щодо Донбасу і всього, що там відбувалося. Там
об’єднані справи «Україна проти Росії»
та «Нідерланди проти Росії». Ця справа
мала слухатись ще у листопаді ц.р., але
була перенесена у зв’язку з самовідводом судді від РФ. Це проміжне слухання,
фінального рішення чекати ще не один
рік. Але це важлива проміжна точка, так
само, як було на початку року в справі
щодо Криму. Ми очікуємо, що це буде
яскрава подія, і РФ максимально намагається цю подію затягнути або змінити
її формат. Спочатку вони подали позов
у ЄСПЛ проти України і просили об’єднати ці справи, щоб ЄСПЛ перестав бути
«майданчиком для биття» росіян, щоб
вони теж могли щось висловлювати та
ніби нападати на нас. План їм не вдався, бо ЄСПЛ відмовився поєднувати їх
справу і нашу проти них. Відповідно,
справа, що слухатиметься в січні, — це
виключно ми та голландці проти РФ.

— Виконання рішень ЄСПЛ — тема доволі глобальна. Ми заходили
у цей рік з цією кризою. Що вирішили за 2021? Що змінилося? Чи
є координація між законодавцем,
Мін’юстом та Кабміном щодо подальшого вирішення цієї проблеми? Чи потрібне створення окремої інституції чи окремої посади
з цього напряму? Якими можуть
бути політичні та економічні наслідки невиконання цих зобов’язань та затягування?
— У виконанні рішень ЄСПЛ всі наші проблеми пов’язані з грошима. Усі
проблемні кейси, по яких Рада Європи
вимагає від нас реакції та виконання
рішень ЄСПЛ, спричинені нестачею
фінансування — чи то на виплати за
рішеннями судів (в основному це соціальні виплати), чи на забезпечення
належних умов утримання в’язнів, чи
численні мораторії з тим, щоб майно держпідприємств не розікрали. Ми
завжди доходимо до точки, що кожне
рішення має якесь оціночне вираження, яке зараз, на жаль, покрити не можемо. Там, де є можливість виконати
рішення ЄСПЛ без витрати значних
фінансових ресурсів, ми це зробили,
весь пакет необхідних реформ зараз
знаходиться в парламенті та очікує на
успішне проходження. А там, де потрібні кошти, — це проблема коштів, а не
створення окремого органу.
Особисто мені не дуже подобається
ідея створення окремого органу для
виконання рішень ЄСПЛ, бо, як казала
одна розумна людина, якщо створити
міністерство яблук, у країні зникнуть
яблука. Те саме зі створенням окремого
органу — це навряд чи вирішить проблему з невиконанням рішень ЄСПЛ
чи затягуванням їх виконання. У нас
це проблема фінансування. Причому
часто це бюджетні кошти, які потріб-

— А щодо кейсу «Мотор Січ», який
нещодавно сплив?
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ні не нам, а на програму державного
казначейства, окремим галузевим міністерствам чи їх держпідприємствам,
щоб успішно сплачувати борги. Новостворений орган не згенерує з повітря
ці кошти, щоб роздати їх тим суб’єктам,
що мають борги.
За умовами утримання в’язнів ми
істотно прогресуємо: йде будівництво
нових установ виконання покарань
і ремонт існуючих, плюс ми істотно
лібералізували режим перебування
у таких установах, запровадили купу
додаткових сервісів. Повністю цей тягар не буде знято, бо у нас ще є купа
постраждалих від неналежних умов
утримання, які так утримувалися протягом багатьох минулих років, всі вони зараз подають безліч заяв у ЄСПЛ
про виплату компенсацій, і цей тягар
ми ще будемо нести певний час. Але
з точки зору генерації майбутніх кейсів
ми підстави з кожним днем зменшуємо.
— Щодо мораторіїв, які є одним
з великих зобов’язань України.
Чи будуть вони скасовані? Чи є
ініціативи щодо їх скасування?
Хто ці ініціативи буде запроваджувати?
— Ми висимо над головою кожного міністерства. У нас є спеціальна
міжміністерська комісія щодо виконання судових рішень, і мораторії —
один з проблемних моментів, бо вони
дійсно заважають виконувати судові
рішення належним чином і на додачу
спотворюють конкуренцію, бо якщо
підприємство може не платити кредиторам навіть за судовими рішеннями,
директор такого підприємства отримує шалену дискрецію. Це генерація
корупції, неефективна робота, плюс
мало хто з нормальних бізнесів стане
контрагентом такого підприємства,
тому що йому можуть не заплатити.
Тож поширення мораторію на якесь
підприємство є однозначною підставою
підозрювати, що там скоро з’явиться
корупція і підвищиться собівартість
ведення бізнесу. Але з іншого боку,
ми маємо величезну кількість підприємств, які без мораторію зупиняться
і не зможуть працювати. Якщо знімуть
мораторій, їхнє майно розлетиться між
кредиторами, і державі буде завдана
шалена шкода.
Питання, як врегулювати цю ситуацію. Класично це могла би бути швидка
процедура банкрутства, але вона також потребує хорошого менеджменту та хороших фахівців, які могли б
таку процедуру розробити та швидко
провести через некорумповані суди.
Враховуючи, що у нас зараз відбувається по будь-яких важливих справах
чи підприємствах, кількість судових
спорів та заблокованих дій, це поки
що нездійсненна місія. Але в середньостроковій перспективі, в принципі, це
можна врегулювати та подолати цю
проблему. Для цього треба здійснити цілий комплекс заходів, і ми над
цим активно працюємо. Більше того,
ми просимо Європейський Союз долучити серйозних аналітиків та надати
нам технічну допомогу. Це може бути хтось з великої четвірки аудиторів,
щоб можна було показати галузевим

міністерствам варіанти виходу з ситуації після того, як мораторії будуть
зняті, що можна якимось чином забезпечити продовження нормального функціонування цих підприємств.
Але це надскладна проблема, пов’язана
з багатьма факторами.
— Тобто ця проблема перейде
у наступний рік. А чи є в України
час відповідно до цих зобов’язань?
Чи не наближається контроль за
виконанням цих рішень? І які наслідки будуть для України?
— Контроль є, і часу у нас не так вже
й багато. Нам потрібно вже в найближчі
місяць-два продемонструвати Раді Європи істотний прогрес. Це стосується,
в першу чергу, виконання судових рішень. Ми збираємо дані, бо об’єктивно
у нас виконання судових рішень поліпшилось навіть виходячи зі статистики
ДВС, показники щороку збільшуються.
Але очевидно, що цього недостатньо,
нам слід показувати прогрес по інших
напрямах. Ми спробуємо показати, що
справді не сидимо на місці, працюємо,
а як надалі вийде, буде зрозуміло десь
на початку весни наступного року.
— Перейдемо до виконання рішень національних судів. Які здобутки та які плани має ДВС? Чи
врегульовано конфлікт з приватними виконавцями, який був наприкінці минулого року?
— Статистика по ДВС у нас останніми роками завжди прекрасна, є збільшення надходжень у державний бюджет та коштів, які стягнули виконавці.
Більше того, істотно поліпшується матеріальне забезпечення ДВС, ми вперше в історії почали масово закуповувати для них автомобілі й оргтехніку.
Бо на них було сумно дивитися, і зрозуміло, що їм було складно конкурувати
з приватними виконавцями. Якщо було потрібно їхати кудись поза межами
роботи громадського транспорту, вони
просили стягувачів їх підвезти, тому
це була не робота, а щось жахливе. Зараз матеріально-технічне забезпечення
ДВС поліпшується. Розумію, що закрите
не все, але хронічне недофінансування
вони подолали за рахунок спецфонду. Ситуація поліпшується, незабаром
у нас з’явиться можливість потихеньку
оптимізувати персонал та займатися
реорганізацією територіальних підрозділів з тим, щоб трохи зменшити
кількість працівників, особливо там, де
навантаження невелике, але при цьому
збільшити зарплати або кількість працівників ДВС там, де в них є потреба, де
велика концентрація виконавчих проваджень. Наступний рік — це активна
цифровізація. Деякі удосконалення за
планом будуть запроваджуватися вже
з 1 січня. Реорганізація та істотне поліпшення матеріального забезпечення.
Що стосується приватних виконавців, то у нас ніколи не було конфлікту
з ними, скоріше, це у них був конфлікт
з нами. Природно, що у них може бути
невдоволення, бо вони хотіли більше
автономії, самоврядування і зменшення контролю держави. Бажання природне, але воно суперечить публічним
інтересам, тому що дозволяти повну
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безконтрольність діяльності з такими
повноваженнями було б, на нашу думку, не дуже розумним кроком на даному етапі. Тим не менш, законопроєкт
у Верховній Раді, прийнятий в першому читанні та готується до другого,
і я впевнений, що ми знайдемо якийсь
компроміс з парламентарями, приватними виконавцями, і законопроєкт буде прийнято.
У сфері контролю критично те, що
є окремі дірки в законі, якими користуються недобросовісні приватні виконавці. Наприклад, що скаргу на дії
приватного виконавця може подати
лише сторона провадження. Якщо є
афілійовані сторони, і вони відбирають майно у третьої особи, ця особа не
може нічого вдіяти, і часто ми з такою
особою просто спостерігаємо, як крадуть її майно. За цим спостерігати сумно, але часто-густо ми ніяк не можемо
в це втрутитись. Також ми отримали
дуже багато скарг, коли приватники
виконували виконавчі написи, що були очевидно незаконними. З такими
документами ніхто не йде до ДВС — всі
йдуть до приватників, а вони, як мінімум, застосовують формальний підхід.
Ми застосовуємо санкції до нотаріусів,
які видають такі написи, але, по-перше, це час, а по-друге — часто такі виконавчі написи роблять нотаріуси, які
розуміють, що їх свідоцтво анулюють
через тиждень, за який вони можуть
наштампувати що завгодно.
Ось такі сплески бувають періодично. Треба якось реагувати, і ми просимо змінити закон, який допоможе
краще здійснювати контрольні повноваження. Більше того, якби у нас були
ефективні контрольні повноваження за
виконавчими діями, наприклад, як та
ж система протидії рейдерству, ми могли б передати ледь не весь функціонал
приватним виконавцям, тому що нам
нецікаво відбирати у когось роботу,
нас цікавить публічний інтерес — забезпечити законність цього процесу,
щоб ми могли оперативно реагувати
на незаконні дії чи грубі порушення.
— Третина українців вважають,
що закон про деолігархізацію —
популістський. Що б Ви їм відповіли? І наскільки легко імплементувати цей закон в сучасні
українські реалії?
— Я не соціолог, але коли у опитуванні запитують: «Закон про деолігархізацію — це: 1) Жах? 2) Дуже жах?
3) Дуже-дуже-дуже жах? чи 4) Це спасіння всіх, і ми після нього почнемо
жити в раю?», ясно, що мало хто обирає
четвертий варіант. Я трішки перебільшую, але дуже цікаве опитування, я би
сам задумався, як правильно на нього
відповісти з огляду на маніпулятивність
формулювання запитань. Але навіть
якби питання були інакше сформульовані, впевнений, що чимало людей відповіли б, вказуючи на популізм. На це
є чимало причин. Перша — ніхто з респондентів не читав закон, враження
про нього складається з того, що вони
бачать по телебаченню, а основні медіа
в цій країні належать тим, проти кого
цей закон спрямований, тому на нього
ллється просто величезна кількість бруЮридична Газета 21 грудня 2021 р., №24 (754)

ду з метою його дискредитувати. І це
було прогнозовано. В даному випадку
я би не звертав уваги на таку соціологію, а продовжував працювати в напрямку імплементації закону, що ми,
власне, і робимо. Ніхто не очікував,
що імплементація чи прийняття закону
буде шляхом, де нам кидатимуть під ноги пелюстки троянд та оспівуватимуть
у піснях. Це війна, а на війні завжди
складно. Імплементація цілком можлива та проста, вона потребує лише
двох підзаконних нормативно-правових актів і розробки нескладного програмного забезпечення. До 7 травня
(часу введення цього закону в дію) це
цілком реально зробити. З юридичної
точки зору це нескладна історія.
— Мін’юст повідомляв, що чисельність працівників відділу
люстрації становила 7 осіб, а загальна сума виплачених зарплат —
2,4 млн грн. Хоча за цей період
було люстровано згідно закону
лише 12 осіб, а суди регулярно
визнають такі звільнення з посад незаконними та присуджують
компенсації потерпілим. У чому
бізнес відділу люстрації?
— Він забезпечує величезний документообіг, тому що призначення
будь-якого чиновника будь-якого рів-

у відставку. А піти я завжди готовий
абсолютно без проблем. Скоріше за
все, після звільнення якість мого життя
істотно поліпшиться. Але це реально
заважає працювати, підлеглі це читають, вірять, і це розслабляє колектив.
Коли з’являється така медійна хвиля,
працювати складніше, міністерство
працює набагато повільніше. Як хвиля спадає, керованість міністерством
поліпшується в рази, тому, по суті, це
шкодить країні і коштам платників податків на наше утримання.
— Платники податків цікавляться,
чи досі у вас працює засуджена на
довічне ув’язнення? Ви задоволені
її роботою?
— Так, працює. У неї робота не надто складна, досить технічна, але вона
повністю справляється. Ми її роботою
задоволені, вона також задоволена. Хотіла навіть більше працювати, але у нас
поки немає додаткових завдань для неї.
— Чи може це бути якоюсь тенденцією, видом пробації?
— Може. У наступному році в пенітенціарній системі з зовсім нового
у нас — великий акцент на працевлаштування засуджених та ув’язнених. Чому так? Бо якщо 10–20 людей закрити
в одному приміщенні та тримати там

Нотаріальна реформа — це щось,
що буде тривати вічно
ня потребує спеціальної перевірки,
в т.ч. на люстрацію. Відповідно, лише
забезпечення аналізу на запити органів призначення чиновників потребує
величезної кількості роботи. Власне,
це і є левова частина того, що робить
цей відділ. Сам закон давно перезрів.
О’кей, ми можемо сказати, що він неконституційний та порушує Європейську конвенцію, і ми його не будемо
імплементувати. Але частина його точно підлягає імплементації, і ми це виконуємо. У нас був законопроєкт про
приведення закону про люстрацію
у відповідність до рішень ЄСПЛ, та на
жаль, він не знайшов підтримки ані
в уряді, ані в парламенті. Питання надто заполітизоване, і всі утримуються
від того, щоб якимось чином зреагувати чи підтримати його. Усі чекають
рішення КСУ. Буде рішення про неконституційність окремих положень — думаю, тоді ситуація поліпшиться.
— ЗМІ періодично відправляють
Вас у відставку. Востаннє це було
восени ц.р. Як Ви до цього ставитесь?
— Це ж природно. Питання звільнення будь-кого завжди викликає жвавий інтерес. Мені самому цікаво про
своє звільнення читати, отже, як мінімум, один читач на такі новини точно
є. Ще можна додати до читачів моїх
підлеглих. Я не знаю, звідки ці новини
беруться, ніхто мене не просив писати
заяву, не повідомляв про те, що я піду

роками, складно розраховувати, що
вони будуть жити в мирі й злагоді та
вийдуть освіченими та адаптованими
до життя на волі, у них з’являться нові навички для заробітку чесною працею тощо.
— Реформа пенітенціарної системи, окрім іншого, дозволила ув’язненим платні телефонні розмови
та користування інтернетом. Засуджені питають, чому 15 хвилин інтернету у Львові коштує 32,5 грн,
а у СІЗО Хмельницького та Черкас — близько 3 грн. Приблизно така ж історія з телефонними дзвінками. Від чого залежить різниця
в цінах на користування телефоном та інтернетом у різних установах відбування покарань?
— Кожна з них здійснювала розрахунок самостійно з огляду на фінансові
витрати, які їм потрібні, щоб надати
цю послугу. Можливо, в якихось установах вже було підключення до якісної
мережі, було розведено відповідні лінії
для передачі, були модеми, тому там ця
послуга дешевша. Там, де цього обладнання не було і його закуповували, потрібно було відшкодувати всю суму, тож
вартість послуг більша. Обладнання
у всіх різне, тому що фінансування на
всі наші реформи — це дірка від бублика. У нас немає жодної копійки від
держави, щоб ми закуповували сервери, планшети та запустили цю послугу.
В кожному випадку шукаємо самостій-

но, і результат хаотичного пошуку фінансування приводить до різної собівартості. Десь вдалося знайти дешевше,
десь безкоштовно, десь хтось раніше
надав спонсорську допомогу. Так само,
як і платні камери спочатку були хаотичними, різними, кожен як собі уявляв, так їх і ремонтував, а зараз ми приходимо до єдиного стандарту, бо вже
з’явилися перші бюджети, які ми самостійно заробили, є прогнозованість
фінансування, і ми вже не збираємо
з миру по нитці. Здається, у Дніпрі ми
відкривали першу платну камеру, і там
був трохи потяганий шкіряний диван,
який притягли з… кабінету керівника
установи. Холодильник теж звідкись
притягли, все зібрали, і вийшла платна
камера. По ідеї, це має бути інакше, але
за відсутності фінансування на першому етапі виходило, як виходило. Зараз
вийшли на стабільніший варіант.
— У цьому році став знаменитим
одеський суддя, який призначив
читання художньої літератури
в якості покарання. Чи готова ДВС
до таких суддівських викликів?
І як здійсниться це виконання?
— Треба запитати у одеських колег.
По ідеї, має виконуватися пробацією.
Ми ніколи не зустрічали таких випадків. У мене зараз немає оперативної
інформації, чи набрало це рішення законної сили, чи не було воно оскаржене
та чи перейшли до виконання.
— А як Ви ставитеся до таких проявів?
— Позитивно. Наш законопроєкт,
який ми подали в парламент, якраз
модернізує систему кримінальних покарань, щоб суддя мав якомога більше
опцій щодо того, що він може застосувати до злочинця, щоб досягти його ресоціалізації. Якщо суддя вирішить, що
для конкретної людини буде корисно
почитати книжки певної спрямованості, — чому б ні? Можна призначити
громадські роботи, але якщо людина
і так працює, але в неї є дефіцит, який
можна поповнити читанням книжок,
чому б ні? Можливо, суддя думав, що
людині шкодить надто багато вільного
часу, і їй варто трохи посидіти вдома та
почитати замість того, щоб тинятися
десь пізніми вечорами.
— Останнє запитання. Опинившись перед українською версією
Феміди, Ви б розв’язали їй очі?
— Феміда в оригіналі не була з зав’язаними очима, їй зав’язали їх десь
у XVII столітті. Треба, звісно, розв’язувати. Чому вона там стоїть з закритими
очима? Так же навіть не подивишся,
куди та через що схиляються терези.
Очі мають бути відкриті, треба бути
безстороннім, але бачити все, що відбувається. А ще забезпечувати нормальне
фінансування.
Підготували
Олена ОСМОЛОВСЬКА,
т.в.о. головного редактора
«Юридичної Газети»,
Костянтин НІКОЛАЄВ,
редактор «Юридичної Газети»
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Лідери ринку-2021

2021
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Партнер дослідження

ðåéòèíã þðèäè÷íèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè

1

Asters

26

КМ Партнери

2

Sayenko Kharenko

27

ENGARDE

3

Ілляшев та Партнери

28

Hillmont Partners

4

Baker McKenzie

29

Пахаренко і партнери

5

Arzinger

30

Дубинський і Ошарова

6

EQUITY

31

Pragnum

7

AVELLUM

32

Juscutum

8

Kinstellar

33

Lexwell & Partners

9

LCF

34

Шкребець і Партнери

10

Integrites

35

Соколовський і Партнери

11

ETERNA LAW

36

Юрлайн

12

CMS Kyiv

37

Ario

13

Redcliffe Partners

38

Правовий Альянс

14

EVERLEGAL

39

Горецький і Партнери

15

Грамацький і Партнери

40

Stron Legal Services

16

AVER LEX

41

Амбер

17

Dentons

42

Сергій Козьяков та Партнери

18

Алєксєєв, Боярчуков та Партнери

43

ОМП

19

KPMG Law Ukraine

44

АНК

20

MORIS

45

CREDENCE

21

ADER HABER

46

TOTUM

22

Pavlenko Legal Group

47

GRACERS

23

VB Partners

48

AGA Partners

24

L.I.Group

49

LES

25

Антіка

50

Mitrax

* Відповідно до методології, рейтингування здійснювалося лише серед компаній, які подали анкети
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Лідери ринку-2021

Лідери практик
АГРАРНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Top positions

Top positions

• Baker McKenzie

• Asters

• AVELLUM

• AVELLUM

• Asters

Group#1
1

ALEXANDROV&PARTNERS

2

ADER HABER

3

Integrites

4

TOTUM

5

AGA Partners

6

EQUITY

7

JN Legal

8

EVERLEGAL

9

Юрлайн

10

Legal House

• Asters

Group#1
1

Kinstellar

2

Baker McKenzie

3

Redcliffe Partners

4

Integrites

5

Arzinger

6

EQUITY

7

EVERLEGAL

8

CMS Kyiv

9

LCF

10

ENGARDE

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО

11

Горецький і Партнери

Top positions

12

Амбер

13

ESQUIRES

14

Ostin Law Firm

• Redcliffe Partners
Group#1

1

Sayenko Kharenko

2

Arzinger

3

Ілляшев та Партнери

4

• Sayenko Kharenko

• Kinstellar

БАНКРУТСТВО
1

Алєксєєв, Боярчуков та Партнери

Антіка

2

Ілляшев та Партнери

5

Integrites

3

EQUITY

6

Baker McKenzie

4

L.I.Group

7

AVELLUM

5

LCF

8

EVERLEGAL

6

Ario

9

LCF

7

Абсолют

10

Сергій Козьяков та Партнери

8

PRAVO GARANT

11

Pavlenko Legal Group

9

NOBILI

12

Legrant

10

Правова Константа
9

Лідери ринку-2021
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

1

Arzinger

2

Ілляшев та Партнери

3

Asters

4

LCF

5

AVELLUM

1

Arzinger

6

EQUITY

2

LCF

7

Dentons

8

Ario

9

Абсолют

4

Dentons

10

TCM Group Ukraine

5

Kinstellar

11

Hillmont Partners

6

Redcliffe Partners

12

PRAVO GARANT

7

AVELLUM

8

ENGARDE

9

Шкребець і Партнери

10

Соколовський і Партнери

Top positions

• Asters

• EVERLEGAL

• CMS Kyiv

• Integrites

• KPMG Law Ukraine
Group#1

3

БУДІВНИЦТВО/НЕРУХОМІСТЬ
Top positions

Baker McKenzie
Ілляшев та Партнери

• Arzinger • Integrites • Грамацький і Партнери
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО/МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Group#1

Top positions

1

Baker McKenzie

2

CMS Kyiv

• Ілляшев та Партнери • Asters • Sayenko Kharenko

3

Kinstellar

Group#1

4

Redcliffe Partners

1

Integrites

5

TOTUM

2

Baker McKenzie

6

EVERLEGAL

3

Сергій Козьяков та Партнери

7

AVELLUM

4

AGA Partners

8

Шкребець і партнери

5

Грамацький і Партнери

9

JN Legal

6

ENGADRE

10

LES

7

Lexwell & Partners

11

АНК

8

TCM Group Ukraine

12

Сергій Козьяков та Партнери

9

Gestors

13

ESQUIRES

10

Legrant

14

AS Legal

11

Юрлайн

10
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Лідери ринку-2021
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО/М&А

Top positions

Top positions

• Дубинський і Ошарова • Пахаренко і партнери

• AVELLUM

• Asters

Group#1

Group#1

1

Sayenko Kharenko

1

Sayenko Kharenko

2

Arzinger

2

EVERLEGAL

3

Грамацький і Партнери

3

Kinstellar

4

Asters

4

Baker McKenzie

5

Baker McKenzie

5

Integrites

6

LCF

6

CMS Kyiv

7

Ілляшев та Партнери

7

ETERNA LAW

8

AVELLUM

8

Грамацький і Партнери

9

Правовий Альянс

9

Dentons

10

Михайлюк, Сороколат та Партнери

10

Redcliffe Partners

11

Juscutum

11

MORIS

12

Др. Еміл Бенатов та Партнери

12

ENGARDE

13

Peterka&Partners

13

Peterka&Partners

14

INPRAXI

14

SDM Partners

15

MK Legal Service

15

Stron Legal Services

16

TEFFI

АВІАЦІЯ
1

Ілляшев та Партнери

2

Asters

3

ECOVIS Бондар та Бондар

4

Анте

• Arzinger

МЕДИЧНЕ ПРАВО/ФАРМАЦЕВТИКА
Top positions

• Arzinger • Правовий Альянс • Baker McKenzie
Group#1

СІМЕЙНЕ ПРАВО
1

Asters

2

AGA Partners

3

АБ «Сімейний адвокат Катерина Власюк»

4

ADER HABER

5

Горецький і Партнери

Юридична Газета 21 грудня 2021 р., №24 (754)

1

Dentons

2

CMS Kyiv

3

ОМП

4

Ілляшев та Партнери

5

Де-Юре
2021
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Лідери ринку-2021
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

Top positions

Top positions

• EQUITY

• AVER LEX

• Asters

1

• Asters

• AVER LEX
Group#1

Group#1
1

Sayenko Kharenko

2

VB Partners

3

Алєксєєв, Боярчуков та Партнери

4

Ario

5

CREDENCE

6

LCF

7

Соколовський і Партнери

8

Правовий Альянс

9

LES

10

Шкребець і партнери

11

MITRAX

12

Клочков та партнери

КОМПЛАЄНС

1

Ілляшев та Партнери

2

Arzinger

3

Sayenko Kharenko

4

VB Partners

5

Pavlenko Legal Group

6

LCF

7

MITRAX

8

GRACERS

9

Соколовський і Партнери

10

L.I.Group

11

Ario

12

Вдовичен та партнери

13

ARTIUS

14

ID Legal Group

Top positions

• Kinstellar

ДПП/ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ

• KPMG Law Ukraine

Top positions

Group#1

• Kinstellar • Грамацький і Партнери • Asters

1

Sayenko Kharenko

2

Baker McKenzie

1

Sayenko Kharenko

3

Asters

2

Baker McKenzie

4

Pavlenko Legal Group

3

ETERNA LAW

5

VB Partners

4

CMS Kyiv

6

ETERNA LAW

5

Pavlenko Legal Group

7

Dentons

6

LCF

8

CMS Kyiv

7

Юрлайн

9

Hillmont Partners

8

АНК

10

ADER HABER

9

IBC Legal Services

12

• EQUITY

Group#1
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Лідери ринку-2021
МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Top positions

Top positions

• Sayenko Kharenko
• Integrites

• КМ Партнери

• Asters

Group#1

• Arzinger

Group#1

• KPMG Law Ukraine

1

Integrites

1

ETERNA LAW

2

Sayenko Kharenko

2

Ілляшев та Партнери

3

AVELLUM

3

LCF

4

Kinstellar

4

AGA Partners

5

Asters

5

AVELLUM

6

Arzinger

6

ENGARDE

7

Redcliffe Partners

7

Redcliffe&Partners

8

LCF

8

Сергій Козьяков та Партнери

9

Соколовський і Партнери

9

EVERLEGAL

10

Грамацький і Партнери

10

Lexwell & Partners

11

Амбер

11

Грищенко та Партнери

12

MORIS

13

ADER HABER

14

Stron Legal Services

15

Juscutum

16

ID Legal Group

17

Вдовичен та Партнери

PRIVATE CLIENTS
Top positions

• Integrites

• Asters

• KPMG Law Ukraine

Group#1
1

Грамацький і Партнери

18

Legal House

2

AVELLUM

19

IBC Legal Services

3

AGA Partners

4

Sayenko Kharenko

5

ADER HABER

6

EXPATPRO

7

CREDENCE

8

Mitrax

9

Derchuk & DWP

10

Bargen

Юридична Газета
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МОРСЬКЕ ПРАВО
1

АНК

2

Юрлайн

3

Interlegal

4

Ілляшев та Партнери

5
6

Юридичне бюро Сергєєвих
Legrant
Fortior Law
13

Лідери ринку-2021
СУДОВА ПРАКТИКА

ТРУДОВЕ ТА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Top positions

Top positions

• Ілляшев та Партнери • EQUITY • Asters

• CMS Kyiv

• Ілляшев та Партнери

Group#1
1

LCF

2

Sayenko Kharenko

3

Arzinger

4

ETERNA LAW

5

Pavlenko Legal Group

6

Group#1
1

Baker McKenzie

2

Sayenko Kharenko

3

Dentons

4

Asters

AVELLUM

5

AVELLUM

7

Hillmont Partners /Integrites

6

ADER HABER

8

Алєксєєв, Боярчуков та Партнери

7

EVERLEGAL

9

Pragnum

8

EXPATPRO

10

Горецький і Партнери

9

Gestors

11

Шкребець і партнери

10

PRAVO GARANT

12

ENGARDE

13

EVERLEGAL

14

MORIS

15

Антіка

16

Юрлайн

WHITE COLLAR CRIME
Top positions

• Asters

• EQUITY

Group#1
GR та регуляторна практика

1

Hillmont Partners

2

Pavlenko Legal Group

3

ETERNA LAW

4

ADER HABER

5

MORIS

6

Волхв
СПОРТИВНЕ ПРАВО

14

• VB Partners

1

Asters

2

MORIS

3

ETERNA LAW

4

L.I.Group

1

Ілляшев та Партнери

2

Arzinger

3

AVER LEX

4

Sayenko Kharenko

5

LCF

6

GRACERS

7

CREDENCE

8

Соколовський і Партнери

9

Legal House

10

Вдовичен та Партнери

11

Матвіїв і Партнери
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Лідери ринку-2021
IT ПРАВО

4

ALEXANDROV&PARTNERS

Top positions

5

Stron Legal Services

• Грамацький і Партнери • Sayenko Kharenko

6

CMS Kyiv

Group#1

7

EVERLEGAL

1

Juscutum

8

EXPATPRO

2

Arzinger

9

ALCOR

3

Asters

10

ETERNA LAW

РЕЙТИНГ ВИЗНАННЯ
ТОП-20 ЮК, відзначених колегами
Загальна к-сть
балів

Загальна к-сть
балів

1

Asters

290

11

Василь Кісіль і Партнери

89

2

Sayenko Kharenko

240

12

VB Partners

80

3

EQUITY

229

13

Hillmont Partners

74

4

KPMG Law Ukraine

203

14

EVERLEGAL

70

5

Baker McKenzie

198

15

MORIS

65

6

Arzinger

180

16

Pavlenko Legal Group

60

7

Kinstellar

136

17

Ario Law Firm

57

8

AVELLUM

125

18

TOTUM

55

9

LCF

95

19

AVER LEX

52

10

Ілляшев та Партнери

92

20

Алєксєєв, Боярчуков
і Партнери

50
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Лідери ринку-2021

Рейтинг юридичних
компаній України-2021

Group #2

51

ALEXANDROV&PARTNERS

76

JN Legal

52

Абсолют

77

Gestors

53

Interlegal

78

Анте

54

ID Legal Group

79

IBC Legal Services

55

EXPATPRO

80

Кролевецький та Партнери

56

Ostin Law Firm

81

NOBILI

57

Legal House

82

INPRAXI

58

ASA Group

83

LS Group

59

ECOVIS Бондар та Бондар

84

Андрій Кравець та Партнери

60

VDA Group

85

SDM Partners

61

ARTIUS

86

Bargen

62

Legrant

87

Жованник і партнери

63

Вдовичен та партнери

88

СЕНСУМ

64

PRAVO GARANT

89

Клочков та партнери

65

TCM Group Ukraine

90

ALCOR

66

Де-Юре

91

MK Legal Service

67

SLA Attorneys

92

Матвіїв і Партнери

68

Peterka&Partners

93

АБ «Сімейний адвокат Катерина Власюк»

69

ESQUIRES

94

Юридичне бюро Сергєєвих

70

Михайлюк, Сороколат та Партнери

95

AS Legal

71

TEFFI

96

Grishakov Law Company

72

Грищенко та партнери

97

Lexjus

73

Титан

98

Olsten Partners

74

Glagos

99

Др. Еміл Бенатов та Партнери

75

Волхв

100

Dictum

* Відповідно до методології, рейтингування здійснювалося лише серед компаній, які подали анкети
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Лідери ринку-2021

Лідери практик
Group #2

Аграрне та земельне право
1

СЕНСУМ

2

RIYAKO & PARTNERS

3

Olsten Partners
Антимонопольне право

1

Кримінальне право та процес
1

ESQUIRES

2

RIYAKO & PARTNERS

3

Bargen

4

Вишневий і Партнери

5

Justeco Law Company

6

TIHISHVILI Law Firm

7

Kudriavtsev Law Firm

8

LS GROUP

Анте

Медичне право/Фармацевтика
Банківське та фінансове право

1

Grishakov Law Company

1

Титан

2

DERCHUK & DWP

2

Андрій Кравець та Партнери

3

STATUS

3

NOBILI

4

МАЙСТРО І БЕЖЕНАР

4

Вдовичен та партнери

5

Mentors Law Firm

5

VDA Group
Будівництво/Нерухомість

1

Law Business Association

2

LexJus

3

СЕНСУМ

4

АБ Титикало та Партнери

5

Вдовичен та партнери

6

SLA Attorneys

7

Кролевецький і Партнери

8

Де-Юре

9

Титан

10

Юрлайн

11

RIYAKO & PARTNERS

12

Mentors Law Firm

Титан
Захист бізнесу

1

СЕНСУМ

2

Justeco Law Company
White Collar Crime

1

AS Legal
Інтелектуальна власність

1

Kachura Lawyers

2

SDM Partners

3

Dictum

4

Mentors Law Firm

1

Dictum

2

Ostin Law Firm

3

Жованник та Партнери

4

Riyako&Partners

5

ASA Group

6

Derchuk & DWP Law Firm

7

MK Legal Service

8

Olsten Partners

9

SLA Attorneys

10

Bargen
Судова практика

Реструктуризація заборгованості
1

Корпоративне право (М&А)

Юридична Газета 21 грудня 2021 р., №24 (754)

1

Glagos

2

INPRAXI

3

Mentors Law Firm

4

Андрій Кравець та Партнери

5

Ostin Law Firm

6

LexJus

7

TEFFI

8

SLA Attornneys

9

Матвіїв і Партнери
ЮБ Сергєєвих

10

Волхв

11

Гапоненко Роман і партнери

12

МБЛС

Private clients
2

Суслов та Партнери

17

Лідери ринку-2021
Трудове та міграційне право
1

Dictum

2

TIHISHVILI Law Firm

3

МАЙСТРО І БЕЖЕНАР
Комплаєнс

1

ECOVIS Бондар та Бондар

2

SLA Attorneys

3

Olsten Partners

1

Peterka & Partners

2

INPRAXI

3

SDM Partners

Олександра Кудрявцева АБ/ Kudriavtsev Law Firm

Суслов та Партнери
Міжнародний арбітраж
Interlegal

2

Legrant

3

Fortior Law Firm

МАЙСТРО І БЕЖЕНАР
МБЛС

Спортивне право

1

Вишневий і Партнери
Гапоненко Роман і партнери

Енергетика та природні ресурси

1

Фірми,
які відзначив
оргкомітет дослідження

Правова Константа
Суслов та Партнери
Титикало та партнери
DERCHUK & DWP

Податкове право / Митне право
1

PRAVO GARANT

2

Peterka & Partners

3

Кролевецький і Партнери

4

Riyako&Partners

5

ASA Group

6

Евріка

7

МАЙСТРО І БЕЖЕНАР

8

Suprema Lex

Evrika
Fortior Law Firm
Justeco Law Company
Kachura Lawyers
Law Business Association

IT право
1

MK Legal Service

2

Евріка

Mentors Law Firm
RIYAKO & PARTNERS

Сукупний дохід 2 півріччя 2020 –
1 півріччя 2021 рр.
Позиції у рейтингу: 1-10

•

2,9 млрд
3,9 млрд 40%
•

53%

•
590 млн
7%

Позиції у рейтингу: 11-50
Позиції у рейтингу: 51-100

STATUS
Suprema Lex
TIHISHVILI Law Firm

* Компанії вказані в алфавітному порядку
2021
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Актуально

Загуглити юриста
Три висновки з досвіду використання
пошуковика для реклами юрпослуг

Дмитро ШАПОВАЛ,
адвокат, керуючий партнер Glagos

У наш час інформацію більше не
шукають — її «гуглять». Так само
клієнти знаходять і нас, юристів.
«Адвокат Київ», «допомога юриста»,
«судові адвокати» — ось приблизні
запити, за якими потенційні клієнти
намагаються знайти раду своїм проблемам. Погодьтесь, досить безглуздо не йти туди, де твої клієнти. Розумію, що великі гравці ринку навряд
чи з цим погодяться, твердитимуть,
що їхніх клієнтів там немає. Але маючи досвід використання контекстної реклами, відповімо: є. І додамо: скоріш за все, бо маємо лише
4 місяці подібного досвіду, але вже
зараз хочемо поділитись своїми враженнями та проміжними висновками.

1

Безкоштовні
консультації — зле зло

Багато з колег, скажімо м’яко, псують ринок. Використовуючи «гачок»
у вигляді першої чи постійно без-

коштовної послуги, вони привчили
клієнтів, що консультація юриста
не має вартості, адже завжди можна знайти когось, хто зробить це
задарма. І таких «когось» не десятки — сотні. Спробуйте «погуглити»
запит на безоплатну консультацію,
і переконаєтесь, що центри БПД нам
майже не потрібні, бо у нас є армія
безкоштовних правників.
Не знаю, яка якість таких консультацій і їх цінність для клієнтів,
але мені видається мінімум дивним
готовність юриста роздавати цінні
поради «на ентузіазмі». А пересічні
клієнти настільки звиклися з таким
станом речей, що іноді телефонують
ніби в колл-центр чи юридичну вікторину, де їм завжди оперативно
нададуть вичерпну відповідь щодо
будь-якої правої проблеми.

2

Диваки, та й годі!

Одного разу ми отримали дуже
незвичний запит. Дзвонив нібито
батько Віталія Кличка і просив знайти сина. Сам він це не міг зробити,
бо в КМДА його не з’єднують, тому
він нам готовий надиктувати текст
листа, який ми маємо відправити
в мерію. Це був початок осені, тому
після 10 хвилини спілкування і пояснень ми все зрозуміли. У жодному

разі не кепкуємо — лише попереджаємо, що іноді можна стикнутись
і з такими випадками.
Мали запит на стягнення з роботодавця витрат на утримання
собаки, який допомагає сторожу
охороняти один державний об’єкт.
Трапляються розлючені шукачі справедливості: «Мне Америка Украина
Индия Китай и другие страны и люди должны мне денег! золото! драгоценные камни! поля! недвижимость!
технику! Справедливый расчёт Особа_1! И от него для Вас!»
Це ілюстративний приклад звернень, з якими доведеться працювати, якщо ви використовуватиме
цей механізм залучення клієнтів.
Навіть якщо ви орієнтовані на бізнес-клієнтів, все одно стикатиметеся
з диваками.

3 Так чи є клієнти?
Вище ми вже відповіли на це питання, а зараз на прикладах. Протягом цих 4 місяців ми отримали
не менше 15 цільових для нас звернень, чеки навіть по одному з яких
могли покрити видатки на рекламу
за півроку. Серед них: велика міжнародна компанія з присутністю
в більш як 100 країнах, національний лідер з продажу будівельної тех-

ніки і промислового обладнання,
інвестиційний фонд тощо.
У формуванні заперечення про
відсутність клієнтів у Google превалює думка, що великі компанії шукають консультантів лише через рейтинги, «сарафанне радіо» чи особисті
контакти. І в переважній більшості
це так. Тим паче, якщо мова йде про
судову практику чи M&A. І звісно,
марно сподіватись, що умовна CocaCola зателефонує вам і попросить супроводити судову справу. Але компанії не глобального масштабу цілком
можуть знайти вас через оголошення
в Google і надіслати запит. Адже пошук можуть здійснювати асистенти,
юрисконсульти чи бухгалтери.
На одному профільному заході
мені трапилась цікава статистика
джерел отримання клієнтів юристами, за якою 37% відводилось рекомендаціям, 25% — персональним
контактам, 9% припадало на зустрічі
й презентації, а далі — по дрібницям,
у т.ч. лише 2% — на digital-комунікації. Ми поки для себе зрозумілі,
що і в інтернеті взагалі і Google зокрема цікаві нам клієнти є. Великі
й маленькі, вітчизняні й іноземні,
смішні й дивакуваті. Багато різних,
і кожний знайде свого. Тому з часом,
який наближує нас до метавсесвіту,
ті 2% неминуче зростатимуть.

Основні канали / методи просування юрпослуг,
які використовують ЮФ
Організація та участь в спеціалізованих заходах

81%

Участь у рейтингових дослідженнях

81%
79%

Публікація матеріалів у юридичних ЗМІ (онлайн та друкованих)

74%

Просування власного сайту та у соціальних медіа

68%

Публікація матеріалів у бізнес-ЗМІ (онлайн та друкованих)
Pro bono-проєкти та спонсорські заходи
Інтернет-реклама
Реклама в друкованих ЗМІ
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57%

32%
29%
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Інтерв’ю

Юридичний бізнес

«2021 рік однозначно найкращий», —
партнери AVELLUM
Поки колеги на ринку юридичних послуг обговорюють клієнтські, фінансові,
а можливо, і репутаційні втрати від пандемічних стресів, керуючий партнер
AVELLUM Микола СТЕЦЕНКО та старший партнер Костянтин ЛІКАРЧУК,
який на початку року повернувся до фірми, говорять про рік, що минає, як чи
не найкращий за весь час роботи. Цікаво дізнатись, чому, чи не так? В інтерв’ю
читайте про етику (чи її відсутність?) на ринку юридичних послуг, чому «парєшать»
питання — це не до них, і клієнти давно про це знають, з яких причин
не призначають по 5–6 партнерів за рік та чому не можна демонізувати демпінг
— Цей рік був непростим для
багатьох. У світі продовжується пандемія, а деякі сектори
економіки ще не перелаштувались на перманентно «карантинний» спосіб роботи. Втім,
у будь-якої кризи, як у медалі,
дві сторони. Чи є практики, де
ви не тільки не просіли, а й, навпаки, відчули значний приріст
клієнтів та роботи?

20

Костянтин Лікарчук: — Думаю,
ми в жодній практиці не просіли.
І мабуть, в кожній з них збільшили
кількість клієнтів і роботи загалом.
За моїми розрахунками, цей рік є чи
не найкращим.
Микола Стеценко: — Однозначно найкращий рік, в т.ч. завдяки
приєднанню Костянтина до нашої фірми. Це суттєво збільшило
і команду, і оборот. Та навіть якщо

не брати до уваги цей значний фактор, без сумніву, зростання є у всіх
практиках.
— До речі, Костянтине, скоро
буде рік з часу Вашого повернення до партнерського складу AVELLUM. Які враження від
роботи?
К. Л.: — Мені в цьому плані багато говорити не доводиться, бо я був

частиною AVELLUM з заснування
фірми. І я просто повернувся з дещо новим баченням того, як фірма
може розвиватись. Думаю, зараз
ми її розвиваємо в напрямках, які
відповідають стандартам топових
британських та американських
юридичних компаній. І з точки зору партнерства, і з точки зору кожної окремої практики. Ми з січня
переїжджаємо до нового великого
21 грудня 2021 р., №24 (754)  Юридична Газета

офісу, в облаштуванні якого також
намагалися враховувати ті тенденції, які є на світовому юридичному
ринку. Впевнений, він стане цікавим і для наших співробітників і
дасть поштовх у розвитку компанії
на наступні 5–7 років.
— До яких міжнародних стандартів юридичної роботи прагнете?
К. Л.: — Ми повинні мати класичний equity пул, як це є в Magic
Circle та американських фірмах, які
оперують цією моделлю. І думаю, ми
єдина фірма на українському ринку
з лідируючих, яка має саме таку модель. У конкурентів можливі випад-

К. Л.: — Ми мали значні проєкти у фінансовій практиці. Наприклад, дебютні випуски єврооблігацій «Укравтодору» і «Укренерго».
Вони були специфічні, бо в «Укренерго» випуск був для фінансування заборгованості виробникам
альтернативної енергетики. Це,
звичайно, важливо і політично,
й економічно, адже дозволило вирішити комплекс проблем, які маячили на горизонті у вигляді міжнародних інвестиційних арбітражів.
Зараз історія розвивається вже в іншому напрямку. Ну, і «Укравтодору»
це було потрібно задля фінансування проєктів «Великого будівництва».

Не можна демонізувати демпінг,
бо ним займаються
всі юридичні компанії
ки призначення 5–6 партнерів одночасно або підвищення юристів до
партнерів протягом року. Ми більш
зважено підходимо до цього та намагаємось поступово людей виховувати, щоб вони зростали професійно
та з точки зору business development
(розвитку бізнесу), і лише потім робимо їх партнерами. Наприклад,
з наступного року плануємо, щоб ще
одна людина у нас стала партнером,
і нас буде 7.
Залежно від розвитку практики
поступово будемо просувати людей
далі. Як правило, ми не наймаємо на
топ-позиції з інших юрфірм. У нас
немає мети стати найбільшою компанією на ринку, але я впевнений,
що ми є однією з найбільш фінансово ефективних фірм. Зважаючи на
наш розмір (близько 60 юристів),
це дає нам певні переваги. З одного
боку, ми досить великі, щоб вести
найсерйозніші проєкти на ринку,
з іншого — це дає нам можливість
не бути «юридичною фабрикою».
Ми дотримуємось первинних позицій від створення компанії, коли
були бутіком, все ж концентруватись більше на якості, ніж на кількості.
М. С.: — Ми завжди намагалися
працювати за міжнародними стандартами, але завжди є куди розвиватись. Щойно запровадили нову
CRM-систему (система управління взаємовідносинами з клієнтами). Вона має стати сучасною та
зручною як для співробітників, так
і для менеджменту. З 1 січня запускаємо нову формулу партнерства, що повністю відповідає підходам провідних британських та
американських юридичних компаній.
— Робота над яким проєктом
у цьому році була для вас найскладнішою?
Юридична Газета
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В арбітражній практиці у нас
було декілька серйозних перемог.
Мова йде про лондонські справи,
де ми є lead counsel (головним радником), тобто в деяких справах ми
є ведучими юристами, безпосередньо проводимо слухання та допити
свідків. Одну таку справу ми виграли в червні. Напевне, для мене вона
була найскладнішою.
М. С.: — Я би не виділяв якийсь
конкретний проєкт. Відзначу лише тенденцію, що в трансакційних
практиках робота з регуляторами
стала складнішою. В цьому сенсі
Україна йде в руслі США, ЄС. Участь
держави у житті суспільства з тих
чи інших причин стає більшою.
З одного боку, в нас більше прозорості, приріст онлайн-послуг,
а з іншого — регуляція стала набагато складнішою, ніж 3–4 роки
тому. Крім того, зміна політичної
влади, безумовно, впливає на зміну
очільників регуляторних органів,
а з цим змінюються й підходи та фокус цих регуляторів. Мова йде про
всі регуляторні органи, без виокремлення. І нам, і нашим клієнтам, безумовно, хочеться більшої стабільності та прогнозованості. На жаль,
брак цього створює додатковий
стрес.
— Миколо, Ви кажете, що рівень зарегульованості в Україні зростає. Чи не свідчить це
про певний відкат у реформах,
які наша країна впроваджує
з 2014 р.?
М. С.: — О, ні, навпаки! На мій
погляд, це якраз результат того, що
реформи імплементуються. Візьміть, наприклад, банківсько-фінансовий сектор. За останні 6–7 років
реалізовано більшість вимог банківського регулювання, що вимагали від України її західні партнери.
Мова йде про зміну регулювання

в банках, зміни в роботі самого НБУ
тощо. Зараз страхові компанії також стали частиною сектору, який
регулює НБУ, і там вже також треба
розкривати бенефіціарів, структуру
власності. Тобто все ускладнюється.
І навіть західним клієнтам треба
проходити всі ці вимоги, якщо вони бажають працювати на нашому
національному ринку.
Я б не говорив про відкат реформ.
Скоріше, в деяких сферах вони
є половинчастими, тому створюють
додаткові перешкоди. Хотілося б,
щоб вже була завершена антимонопольна реформа, яка вивільнила
б деякі транзакції з-під обов’язкового погодження. Здебільшого це
транзакції, які відбуваються взагалі
не в Україні. Клієнти це дуже болісно сприймають та через це вважають українську юрисдикцію однією
з тих, що створює значні проблеми.
З іншого боку, бажано ще більше
прозорості і передбачуваності стосовно обрахунку штрафів, строків
розгляду справ. АМКУ, звичайно,
зараз прогресивніший, ніж 8–10 років тому, але йому явно не вистачає
тих змін, які наразі є на розгляді
в парламенті.
— Що скажете про тенденції на
ринку юрпослуг у 2021 р.?
М. С.: — Як і більша частина минулого року, 2021 для юридичного ринку є роком росту. Для когось
він почався в серпні 2020, а для когось — у січні 2021. Демпінгу стало
менше, і це природно, бо юридичні
фірми завантажені роботою. Конкуренція за таланти стала відчутно
більшою, але відсутня «вакханалія»,
коли роздували штати для виконання роботи, а через 2 роки звільняли

демпінг, бо ним займаються всі
юридичні компанії. Це поширене
явище. Є демпінг, який виникає при
заході на новий ринок чи в нову
нішу, або відкриття стартапу, який
має низькі витрати. Це прийнятно. Всі ми часто інвестуємо в клієнтів, коли даємо нижчу ціну за послуги.
Інша справа — коли ціни навмисне знижують ті фірми, які вже й так
мають велику ринкову частку, аби
видавити своїх конкурентів і стати
монополістом. Український юридичний ринок не монополізований.
Навіть найбільші юридичні фірми
не є монополістами за конкурентним законодавством. Разом з тим,
у сегменті більш складної роботи
трапляється демпінг серед топових
юрфірм.
На щастя, сьогодні це рідкість.
Це дійсно досить неприємно, і боротись з цим можливо лише певним
просвітництвом клієнтів. Адже не
буває низької ціни просто так. Скоріш за все, за низькою ціною клієнт
отримує і низьку якість продукту,
адже партнер не залучається, і продукт робиться руками молодших
юристів. Півбіди, якщо це проєкт
шаблонний. Інша справа — коли
мова йде про складну справу, тоді й
самі клієнти обирають більш дорогих юристів. Адже навряд чи клієнт
хоче, щоб на його проблемах хтось
вчився юриспруденції. Ми спостерігали, коли провідні юридичні фірми, не маючи досвіду в певній сфері,
пропонували зробити складну роботу за низькими ставками. Клієнти
з цього відверто сміялись і обирали
більш дорогих юристів, що мають
реальний досвід. Я деяким нашим
колегам декілька років тому казав,

Часто скаржаться на нове
покоління, але це ж класика:
батьки завжди «воюють» з дітьми,
постійно існує конфлікт поколінь

співробітників пачками через чергову кризу або економічний спад.
Наразі ринок подорослішав, і таких
випадків я не помічав. І в Україні,
і за кордоном відчутний ріст попиту на юридичні послуги. Світова
інфляція дійшла і до нас: ростуть
як ставки, так і бюджети проєктів.
З точки зору об’єднань, то за рік гучним було лише злиття DLA Piper та
Kinstellar.
— Ви сказали про зменшення
демпінгу на ринку. А чи є межа
між демпінгом як інструментом
боротьби на ринку конкуренції
і жорстким демпінгом, який цю
конкуренцію вбиває?
М. С.: — Це досить складне питання. Не можна демонізувати

що такими діями ви принижуєте
не конкурента, а самі себе в очах
клієнта.
К. Л.: — Є недосвідчені клієнти,
які можуть взяти юристів за нижчою
ціною. Але є дуже важливі кейси
з ризиком програти справу чи не закрити угоду злиття чи поглинання,
і в певний момент клієнт починає
це розуміти. Якщо до нас приходять,
а потім йдуть, бо у нас дорого, це
о’кей. Значить, це поки що не наш
клієнт. Часто вони потім повертаються і платять ту ціну, яку ми пропонуємо, бо головним для них стає
вже не ціна, а результат. Ми показуємо шляхи, як можна виграти. Так,
це дорого, але у нас немає проблем
з тим, що нас можуть сприймати як
дорогу фірму.
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— Пандемія багато що змінила за ці 2 роки. Чи змінила вона ваші підходи до просування
юридичних послуг?
К. Л.: — У дійсності пандемія
в цій частині навіть покращила
якість життя і стиль роботи. Скажімо, в моїй практиці ведення віддалених слухань в арбітражах принесло багато позитиву, адже зараз

Ми дозволяємо своїм співробітникам певний час працювати віддалено. І після закінчення пандемії
люди інакше будуть ставитись до
роботи в офісі.
— Час, проведений в офісі
і вдома, буде чітко регламентований?
К. Л.: — Знаєте, на мою думку, головне тут — щоб робота бу-

Костянтин ЛІКАРЧУК, старший партнер AVELLUM

можна вирішувати дистанційно купу питань, які раніше вирішувались
лише особисто, що передбачало ту
ж поїздку в Лондон з відривом від
поточних справ. Зараз це порівняно легко, адже перейшло у Zoom
або Teаms.
З точки зору простоти ситуація
також покращилась. Інструменти,
які дала пандемія, будуть тільки
розвиватися. Дистанційна робота
також пішла в плюс, адже дала людям можливість більше часу проводити з сім’єю, тобто досягати такого
бажаного для всіх work-life balance.
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ла зроблена якісно. І не так важливо, де вона зроблена. Втім, має
бути певний баланс, адже в ході
живого спілкування відбувається
обмін досвідом, а старші юристи
вчать молодших. Це теж повинно
бути.
— У вас впізнаваний HR-бренд
юридичної фірми. Від багатьох
сьогодні можна почути про
брак кадрів на ринку. Чи дійсно це так?
К. Л.: — Проблема з кадрами
була завжди, скільки я себе пам’я-

таю у практиці. Перший раз почали
про неї говорити у 2004–2005 рр.,
коли почався економічний ріст,
і держава не сильно втручалась
в економіку. Тоді з’явився великий
попит на юристів середньої ланки,
і досьогодні мало що змінилось.
Юристи середньої ланки виходять
з юристів молодшої ланки, тому для
AVELLUM було логічно запустити
програму стажування, яка була б
схожа на ту, що існує в британських
чи американських юрфірмах: набирається пул молодих юристів, які
впродовж декількох років мігрують між практиками та набувають
досвіду, який використовується потім у конкретній практиці. Таким
чином AVELLUM вирощує власні
кадри.
М. С.: — AVELLUM на стажування бере в середньому 10 людей на
рік. Ну, хай ще окремо наймаємо
5-10 юристів за рік. Топові юридичні фірми, близько 20, в середньому
на рік здатні взяти до 20 молодих
юристів. В сумі це лише пів потоку
того ж Інституту права КНУ ім. Шевченка. Звичайно, є й менші фірми,
але там і потреба менша. І добре,
що не всі стають юристами, бо це
була б шалена конкуренція. Наразі ринок дорослішає, і приходить
розуміння необхідності запровадження стажувань, співпраці з юридичними факультетами провідних
вишів. Чого не вистачає? На рівні
університетів — навчання кар’єрному плануванню. В західних університетах є окремі позиції кар’єрних радників, а у нас дуже часто
молодь, не тільки в юриспруденції, думає, що можна «вхопити Бога
за бороду» і стати спеціалістом за
5 хвилин. За рік ти — супер-підприємець, і тобі вже нічого не треба
робити. Це неправда. Я постійно
наголошую під час різних лекцій
для студентів, що незалежно від напряму роботи кар’єра розвивається
приблизно однаково: ти починаєш з простих речей, далі отримуєш
складніші задачі, а потім починаєш
управляти процесами. Часто скаржаться на нове покоління, але це ж
класика: батьки завжди «воюють»
з дітьми, постійно існує конфлікт
поколінь.
— А чи може юридична спільнота вплинути на виші таким
чином, щоб, крім сухої теорії,
студентів також навчали soft
skills?
М. С.: — Цим опікується АПУ, наприклад, через підготовку першого
рейтингу юридичних шкіл України.
Це дуже важливо і є першим кроком, що має підштовхувати виші
задумуватись про якість і практичність знань, які вони дають студентам.
К. Л.: — Між навчальними закладами треба створити конкуренцію.
І це питання ринку. Подивіться, як
працює система юридичної освіти
в США: там працює саме конкуренція, а не стимул з боку держави чи
юридичної спільноти. Якщо ВНЗ хо-

че отримувати ресурси від держави,
приватних донорів чи студентів, він
має давати якісний освітній продукт. Якщо ти не будеш випускати
високопрофесійних юристів, студенти до тебе просто не підуть вчитись.
М. С.: — Позитивним прикладом
у цьому плані є УКУ. Звичайно, він
менший, ніж КНУ чи Могилянка, але
вони все більше створюють конкуренцію на ринку освітніх юридичних послуг.
— Ми багато сьогодні чуємо від адвокатської спільноти нарікань на недобросовісну роботу судової системи та
деяких органів влади. Немала частка тих же адвокатів
в інтересах клієнта не проти
«вирішити» питання шляхом
прямої чи непрямої корупції.
А наскільки сам юридичний
ринок дотримується правил
етики?
К. Л.: — Не дотримується. І тут
ситуація не занадто складна. Якщо
беруть хабарі — не давайте. Слід
визнати, що в українському суспільстві є попит на корупцію. А коли на
щось є попит, пропозиція з’являється дуже швидко. Юридичні фірми,
в т.ч. провідні, цим зловживають.
Якась ЮФ у певний момент отримує доступ до певних державних
ресурсів, і починається вся ця історія: «Приходьте до нас, ми вирішимо питання…» Ми багато цього бачимо. Клієнту в таких випадках ми
кажемо, що для досягнення того чи
іншого правового результату, перш
за все, має бути юридична база.
А якщо вона є, для чого займатись
цими речами?
— А якщо говорити про якісь
власні відчуття, в останні 5–7
років у плані етики справи
йдуть на краще чи нічого не
змінюється?
К. Л.: — Нічого не змінюється,
тому що, як я говорив, є попит і пропозиція. Якщо серед клієнтів є на це
попит, юрфірми будуть виходити
з відповідними пропозиціями.
М. С.: — Мабуть, невеликі зміни
все ж є в плані вищої судової ланки — Верховного Суду. Там вірогідність отримання абсолютно ідіотського рішення стала набагато
менша. А таке рішення, як правило,
корупційне. Якість рішень стала вища, але до певної міри. Я повністю
підтримую те, що говорить Костянтин. І ще додам, що окрім судової
практики, з’явилась така тема, як
GR (взаємодія з державними органами). У нас також є ця практика,
але цікаво, як по-різному позиціонують її навіть топові юридичні фірми.
Для когось це просто зв’язки (дружні, особисті, сімейні) з ключовими
регуляторами, державними органами, де можна «парєшать» і за це
взяти юридичний гонорар. Це один
стиль GR.
Якщо ви зайдете на наш сайт, то
побачите, що таке GR у нашому ро21 грудня 2021 р., №24 (754)  Юридична Газета

зумінні. Це робота з регуляторами
над покращенням законодавства,
над унікальними кейсами, де треба прописати нове законодавство.
Звичайно, є питання лобіювання
з точки зору бізнес-спільноти, і ми
також беремо в цьому участь. Наприклад, абсолютно штучні перепони для сертифікації чи ведення
бізнесу з точки зору податкового
законодавства, де наші юристи
й партнери разом з представниками бізнес-спільноти працюють
над тим, щоб прибрати дурість
в законодавстві і збалансувати його. Оце GR — здатність на
нормальній основі спілкуватись
з регуляторами, державними органами щодо угод, де бере участь держава.
Ми стикались з тим, що навіть
топові юридичні фірми приходили
до клієнтів та пропонували «домовитись», бо мають зв’язки. На останньому кейсі це вже перейшло
в театр абсурду, бо по одній справі
було залучено 5–6 різних фірм. Хоч
працюємо над цією справою ми,
були пропозиції від кількох компанії «полегшити» хід справи. Це дуже
прикро…
К. Л.: — Ми намагаємось прояснити клієнтам цю ситуацію. Як
фірма працюємо на проєктах Мінфіну, Мін’юсту, Мінінфраструктури.
З державою працюємо досить багато, але саме як професійні радники,
не намагаючись нічого «парєшать».
Цікаво спостерігати за колегами, які
це роблять. На мою думку, це вже
питання ментальності. Доки буде
попит у клієнтів, юрфірми будуть
надавати ці «послуги».
— Чи може та чи повинен
юридичний ринок нашої країни якось намагатись вплинути на цю ситуацію? Наприклад, колись в АПУ працювала
етична комісія, яка розглядала подібні кейси гравців
ринку.
М. С.: — При тому, що я член
правління АПУ, на мій погляд, сам
ринок себе не вилікує. Те, про що
говорить Костянтин: поки буде попит, ринок буде давати пропозицію.
Мені здається, що лише правоохоронні органи, які будуть хапати за
руку, й те, що ці кейси будуть ставати гучними, можуть допомогти
змінити ринок.
К. Л.: — Я навіть у цьому не впевнений. Це не питання до правоохоронної системи. Для мене це питання попиту.
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Микола СТЕЦЕНКО, керуючий партнер AVELLUM

— Якщо говорити про 2021 р.
для AVELLUM, яким одним словом його можна охарактеризувати?
М. С.: — Фантастичний.
К. Л.: — Вдалий рік. А з приводу 2022 подивимось. Зараз багато
ризиків щодо нього прогнозують.
М. С.: — Як кажуть про Україну, можна передбачити лише те,
що нічого неможливо передбачити.
— Планування, звісно, — справа невдячна, але які плани на
майбутній рік: новий офіс,
призначення нового партнера…
М. С.: — Нова CRM-система, нова
партнерська формула. Мені здається, що ми станемо ще більш інституційними всередині, буде більше
планування. Коли у нас майже 100
людей працює, це вже велике підприємство, і воно вимагає зміни
певних процесів всередині. Ми ростемо, органічно проходимо всі стадії

розвитку. Але з точки зору розширення партнерства ми мислимо консервативно і віримо в те, що воно
буде рости, але не такими темпами,
як у колег, коли по 5 людей на рік
одночасно роблять партнерами. Ми
вважаємо, що не треба розмивати
поняття партнера.
— Можливо, деякі фірми призначають юристів партнерами,
щоб утримати їх у фірмі?
М. С.: — Це неправильно. Більше того, деякі фірми навіть пішли
на те, що призначають партнерами не юристів, а адміністративних
менеджерів. Для нас це незрозуміло. Це певне викривлення того,
чим є юридична фірма. Знаєте,
в інвестбанкірів є певні щаблі посад:
аналітик, associate, далі віце-президент, директор і т.д. Віце-президент — звучить круто, але стосовно юрринку це mid-level associate.
Тому не хочеться, щоб через назву розмивалось поняття партнера.

— А що Микола Стеценко та
Костянтин Лікарчук попросили б у Святого Миколая для
AVELLUM під ялинку?
М. С.: — Я би попросив не для
AVELLUM, а для всієї України миру, як би пафосно це не звучало. Це
мене особисто хвилює на наступний рік.
К. Л.: — Приєднуюсь до Миколи.
Окрім цього, ще здоров’я, в т.ч. психологічного.
Проблема не лише у певних ризиках, а й в тому, як вони подаються та сприймаються. Людей зараз
довели до істерики в плані пандемії й російської агресії. Хотілося
б, щоб наступного року було стриманіше прийняття подібних ситуацій.

Підготували
Анна ТРІШИЧЕВА
та Олексій БОРИС,
журналісти «Юридичної Газети»
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Стрибок вище голови
Як українським юркомпаніям виходити на європейський ринок
надає клієнтам послуги з супроводу
кримінальних справ, а також спеціалізується на поглибленому податковому консультуванні та корпоративному структуруванні бізнесу.
Забігаючи наперед, скажу, що польська дочірня компанія Legal House
Poland має інше позиціювання та
спектр послуг саме через те, що ринок Польщі відрізняється від українського.

Що треба робити

Наталія РАДЧЕНКО,
партнерка Legal House, керівниця
юридичного департаменту
Legal House Poland

Головна мета кожного бізнесу —
збільшувати прибутки внаслідок росту та розвитку. Одним з варіантів реалізації цієї мети є вихід на міжнародні ринки. Деякі компанії починають
розглядати вихід за межі локального ринку через брак можливостей
для зростання, інші — для пошуку
кращих можливостей за кордоном.
У будь-якому випадку масштабування бізнесу — це вихід за межі зони
комфорту як власників бізнесу, так
і команди.
На прикладі власного досвіду виводу компанії Legal House Poland на
ринок Польщі можу сформулювати
рекомендації, що потрібно робити,
а чого варто уникати, відкриваючи
консалтингову компанію в іншій
країні.
В Україні Legal House Group працює як адвокатське об’єднання, яке

Маркетингові дослідження та вивчення ринку слід проводити однозначно. Можна замовити їх у спеціалізованих локальних маркетингових
бюро, а можна просто багато спілкуватися та збирати інформацію у самих гравців ринку, аналізувати дані,
отримані в бізнес-спільнотах, на конференціях, зібрані у відкритих джерелах. Не можна «стрибати в нору, не
розуміючи її глибини».
Як правило, юридичні компанії
обирають країну для масштабування,
виходячи з абсолютно різних факторів. Важливу роль відіграють налагоджені ділові та партнерські зв’язки, збільшення кількості клієнтських
проєктів у певному регіоні, перенесення частини юридичних продуктів
у зону їх найкращої реалізації, власні
уподобання партнерів та плани щодо
персонального переїзду власників
бізнесу.
Важливо не нехтувати проведенням маркетингового дослідження
та аналізу показників кон’юнктури
ринку. Всі ринки відрізняються між
собою, у т.ч. ринок юридичних послуг. Для того, щоб оцінити потенціал
компанії в новій країні, треба точно
розуміти, які юридичні продукти там

мають попит, а які ні, чи можливе перенесення поточної моделі роботи,
тарифів, продуктів та принципів до
нової бізнес-структури в незмінному
вигляді, чи потрібна адаптація.

Аналіз
потенційних клієнтів
Інша країна — це інші закони, інші
звичаї, інша культура, інший менталітет. Глибина різниці у світогляді
мешканців Європи може бути непомітною, коли ми відвідуємо європейські країни як туристи. Але ця різниця стає критичною, коли доводиться
адаптувати та вбудовувати бізнес
в інше соціальне середовище.
Для роботи з потенційними клієнтами слід вчити місцеву мову. Навіть
найкраща англійська не допоможе
вам будувати стабільний бізнес на
ринках Польщі, Чехії, Словаччини
чи іншої європейської країни, якщо
вона не є рідною для вашого клієнта.
Мова дозволяє зрозуміти спосіб мислення людей.
Коли ми створюємо бізнес в іншій країні, ми створюємо його не
для себе, а для задоволення попиту
клієнтів. Ретельне вивчення потреб
цільової аудиторії — ключ до того,
щоб сформувати потрібну пропозицію. Неможливо продавати все і всім,
потрібно працювати з конкретними
сегментами ринку і добре розуміти
їх унікальні потреби.

Вимоги законодавства.
Сертифікація або
ліцензування діяльності
Перешкодою для швидкої експансії на початку можуть стати вимоги
місцевого законодавства щодо сертифікації діяльності. Майже в усіх

європейських країнах діяльність адвокатів потребує спеціального дозволу. А нострифікація українських
юридичних дипломів фактично потребує вивчення з нуля локального
законодавства. Щоб стати адвокатом, наприклад, у Польщі, потрібні
і стажування, і членство в місцевій
колегії адвокатів. Податковий консалтинг у багатьох країнах також не
можна проводити без наявності сертифіката або ліцензії податкового
радника. Не варто забувати й про
те, що будь-яка діяльність у країнах
ЄС не тільки регулюється нормами
локального законодавства, але і має
синхронізуватися з законодавством
Європейського Союзу.
Оскільки процеси сертифікації
адвокатської діяльності потребують
значного часу, при виході на польський ринок компанія Legal House
Poland не робила акцент на наданні юридичних та адвокатських послуг. У Польщі ми надаємо послуги
бізнес-консалтингу, супроводжуємо
реєстрацію бізнесів «під ключ», надаємо податкові консультації та ведемо
бухгалтерію наших клієнтів.

Вибір стратегії
виходу на ринок:
desk чи повноцінний офіс?
У деяких юридичних компаніях
зустрічається назва дочірніх структур
Desk, наприклад, China desk. У моєму розумінні desk — це присутність
на іноземному ринку без великого
штату працівників, коли всі основні бізнес-процеси (фінанси, маркетинг, продажі та безпосередньо обслуговування клієнтів) відбуваються
у центральному офісі. Це може бути
робота через мережу партнерів або

Для того, щоб оцінити потенціал
компанії в новій країні,
треба точно розуміти, які юридичні
продукти там мають попит
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офіс як центр продажу послуг. Desk,
безумовно, дешевший в утриманні,
оскільки не потребує великої кількості персоналу. Він може працювати до
прийняття рішення про повноцінну
присутність компанії у країні.
У нашому випадку Legal House
Poland вийшла на ринок Польщі як
повноцінна компанія, оскільки партнери вибрали стратегію поглинання
польського консалтингового бюро
з 8-річним досвідом роботи на ринку.
Ця стратегія виявилась успішною,
оскільки підготовлений персонал,
який розуміється на особливостях
локального ринку, відразу надав нам
суттєву конкурентну перевагу.

Фінансовий план
Бюджетування є основою стабільної роботи. Вихід на новий ринок
не повинен бути пошуком чорного
кота в темній кімнаті. Якщо ставити перед собою амбітні цілі, потрібно добре прорахувати бюджет для
їх реалізації. Це не завжди можливо на 100% правильно спочатку, але
за кілька кварталів, як правило, бюджет доводиться до реалістичного
вигляду.

Маркетингова стратегія
Одним з ключових елементів правильного виходу є сформоване позиціонування компанії, розуміння своєї
ключової конкурентної переваги в новому висококонкурентному середовищі. Важливо мати комплекс переваг, які в сукупності дадуть змогу відвоювати свій шматок вже поділеного
між конкурентами ринку. А сміливі
піар-активності допоможуть формувати імідж вашої компанії.
Українським компаніям особливо складно завойовувати довіру європейських клієнтів. Певною мірою
через стереотипи, які склалися про
нашу країну та український бізнес.
Legal House Poland вийшла на ринок
Польщі не просто як чергове консалтингове бюро. Ми вирішили презентувати нашу компанію в посольстві
України у Варшаві на святкуванні
30-річчя Незалежності України та
організували виставку української
художниці Дарії Засєди з нагоди свята. Ми вийшли як компанія, яка має
головну місію — якістю своєї роботи,
підтримкою українських бізнесів та
українського мистецтва формувати
позитивний імідж України в Європі
та світі.
Вихід на новий ринок є тільки
початком важкої роботи. Вийти мало — потрібно закріпитися на ринку,
напрацювати клієнтів, сформувати
репутацію.

Яких помилок слід уникати
Розмиття цільової аудиторії
Існує декілька варіантів позиціонування для консалтингових компаній:
надавати послуги українським
бізнесам, які хочуть виходити за кордон;
 надавати послуги іноземним
клієнтам, які шукають радників для
просування своїх інтересів в Україні;
Юридична Газета
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 «двосторонній рух», коли компанія надає послуги і українцям за
кордоном, і іноземцям, які хочуть
зайти в Україну.
Всі стратегії можна реалізувати.
Але на початку роботи в іноземній
країні слід тверезо оцінити ресурси
та готовність компанії реалізувати
відразу наймасштабнішу стратегію.
Вибір цільової аудиторії впливає на
стратегію продажу, позиціонування
та персонал, який ви будете набирати
для реалізації планів.

Недосконале вивчення інфраструктури ринку
Юридична компанія співпрацює
з широким колом партнерів та підрядників. Для того, щоб партнерські
стосунки складались якнайкраще,
потрібно ретельно проаналізувати
особливості роботи інших секторів:
страхування (у багатьох країнах вимагається страхування професійної
відповідальності), банківського сектору, агенцій з підбору персоналу.
Цю інфраструктуру доведеться вибудовувати швидкими темпами. Якщо не підібрати підрядників ретельно, існує ризик або переплачувати за
послуги партнерів, або нести збитки
через порушення строків.
Додатковим розчаруванням може стати те, що в кожній країні свій
темп бізнесу і процесів, і принцип
«на вчора», який є нормою для українського клієнта, не завжди спрацьовує в Європі.

Підготовка та кількість
персоналу
Вихід на іноземний ринок схожий
з побудовою стартапу. Для успішного старту потрібна сильна стартова
підготована команда. Не потрібно
багато персоналу. Роздуття штату на
початку — це однозначна помилка.
Кожен гравець у команді повинен
закривати декілька найважливіших
позицій для швидкого напрацювання
клієнтської бази. Спочатку — ріст доходу, а потім під нові виклики можна
комплектувати команду додатковими гравцями. Тільки сильна команда
зможе забезпечити прорив.
Окремим завданням є вивчення
ринку праці у новій країні. Сервісні
бізнеси, і серед них юридичний, залежать від персоналу. Умови оплати
праці на локальному ринку, якість
освіти молодих спеціалістів, стандарти відносин працівник-працедавець
є унікальними для кожної з країн.
Зокрема, у країнах Євросоюзу права
працівників дотримуються значно
краще, ніж в Україні.
У кожної компанії свій шлях до роботи на іноземних ринках. Одні заходять на ринки «зверху», через роботу
з державними органами, колаборацію
з місцевими органами влади та реалізацію міжнаціонального партнерства,
інші йдуть за клієнтами, які мають
бізнес-інтереси в конкретній країні,
та масштабуються разом з клієнтськими проєктами. Маю надію, що українські юридичні компанії зможуть нарощувати експортний потенціал своїх
послуг.
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Юридичний бізнес

РОЗМОВА З IN-HOUSE

Для мене важливо допомагати
бізнесу рухатися уперед

Все почалося
на 3 курсі університету
з сімейної справи,
а сьогодні
Анна ПАРХОМЕНКО —
заступник директора
юридичного
департаменту
Moneyveo. Разом
зі своєю командою
вона знаходить
унікальні рішення
для бізнесу. Як
організована їхня
робота та які труднощі
доводиться долати
FinTech-компаніям,
читайте в інтерв’ю
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— Анно, розкажіть про себе та
свою кар’єру. Чому обрали професію корпоративного юриста
та наскільки задоволені результатами свого вибору сьогодні?
— Прихід у професію був досить
логічним, адже з самого дитинства
я постійно шукала справедливість
і об’єктивність. Починалося все з роботи по сімейній справі (невиплата
пенсії моєму дідусю) на третьому
курсі. Далі була невелика юркомпанія, керівник якої допоміг захопитися цією галуззю ще більше, за
що йому величезне дякую. Після закінчення юридичного університету
я покинула юридичний бізнес і перейшла у корпоративну сферу. На той
момент, як, в принципі, і зараз, для
мене було важливо допомагати бізнесу рухатись уперед, глибоко розуміти його тонкощі й нюанси. Звісно,
робота юридичного консультанта
також дуже цікава, але вона більше
спрямована на вирішення окремих
питань клієнта, а не на повний його супровід.

вові ризики для компанії, що
займається небанківським споживчим кредитуванням?
— Труднощі та обмеження юридичного характеру є у будь-якому бізнесі. Зокрема, при розробці
юридичних рішень ми враховуємо
не лише загальне законодавство,
а й трактування регулятором тих чи
інших норм. Додатково ми впроваджуємо вимоги GDPR (загального
регламенту про захист даних, англ.
General Data Protection Regulation),
навіть ті, які ще не є обов’язковими
в Україні. А ще дотримуємося правил PCI DSS (Payment Card Industry
Data Security Standard — стандартів безпеки даних індустрії платіжних карток), розроблених радою зі
стандартів безпеки індустрії платіжних карток. При тому, що GDPR та
PCI DSS для нас — не лише відокремлені вимоги, яких необхідно дотримуватись лише у певних процесах,
вони впливають на бізнес в цілому
та мають бути враховані у кожному
нашому кроці.

— У чому специфіка роботи
юридичного департаменту
Moneyveo?
— Особливість нашого юридичного департаменту в тому, що ми
закриваємо абсолютно всі профільні
питання компанії. У нашій команді зібрані висококваліфіковані фахівці з абсолютно різних напрямів
юриспруденції. Це не лише дозволяє якісно виконувати поставлені
завдання, а й допомагає знаходити
унікальні рішення при вирішенні
питань бізнесу.

— Наскільки відомо, юрдепартамент Moneyveo не залучає
сторонніх радників та у роботі
з проблемною заборгованістю
застосовує медіацію. Як це вдається?
— Наразі в юридичному департаменті є судовий відділ, який повноцінно справляється з усіма справами
у роботі з проблемною заборгованістю. Завдяки високій кваліфікації
наших спеціалістів ми маємо майже
100% позитивних судових рішень.
У практиці компанії є навіть рішення Верховного Суду, на які інші
судді, фінансові компанії й навіть
регулятор орієнтуються, як на показові прецеденти у нашій сфері.
Звісно, періодично ми проводимо

— Розкажіть про труднощі та
обмеження юридичного характеру, які доводиться долати FinTech-компаніям. Які пра-
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переговори як елемент медіації, однак судовій практиці віддаємо перевагу.
— Нерідко спостерігаються випадки, коли споживачі (можливо, навіть навмисне) невірно
вказують свої дані при укладенні договору. Наскільки це небезпечно? Як вирішуєте подібні
питання?
— Для нашої компанії подібні випадки не є загрозою. Поясню, чому.
Перед укладенням договору кожен
клієнт в обов’язковому порядку проходить процедури фінансового моніторингу, які чітко виявляють, чи свої
дані він зазначив. І помилка навіть
в одну літеру та/або цифру не дасть
змоги оформити договір. Також
в компанії за власною ініціативою
застосовуються додаткові інструменти перевірки даних клієнтів, які
є ще одним бар’єром для зловживань, помилок і шахрайства.
Ба більше, ми активно працюємо
над тим, щоб і інші представники
нашої сфери так само відповідально
підходили до питань безпеки. Для
цього ми задіяні у великій кількості асоціацій і допомагаємо іншим
компаніям адаптуватися до вимог
законодавства та використання найсучасніших технологій і практик.
— Що змінилося в роботі юрвідділу за останні 2 роки? Як
вплинула на роботу пандемія?
Як наразі організована робота юридичного департаменту?
Працюєте дистанційно?
— За останні 2 роки у юридичного департаменту з’явилося набагато більше роботи (посміхається — ред.). Якщо серйозно, то у липні 2020 р. у нас змінився регулятор,
відтоді цю функцію виконує Націо-

нальний банк України. Він розпочав
велику роботу зі змін і адаптації законодавчої бази до сучасних реалій.
Це стало поштовхом для нас виокремити напрям GR, через який ми допомагаємо регулятору зрозуміти
деталі нашого ринку і видавати збалансовані нормативно-правові акти. Також колеги з GR беруть участь
у розробці як нормативно-правових
актів інших державних органів, так
і профільних законів у комітетах
Верховної Ради України. Інші організаційні зміни в департаменті більше
пов’язані з необхідністю допомагати в розвитку нових проєктів, наприклад, супроводі бізнесу компанії
у В’єтнамі.
Наразі ми працюємо дистанційно. Як я говорила, в юридичному
департаменті зібралась дуже вмотивована і відповідальна команда. Тож
жодних складнощів при переході на
дистанційну роботу ми не відчули.
Можливо, спочатку були побоювання, що буде складніше оперативно
передавати інформацію, ділитися
досвідом, вводити в курс справ новачків, однак внесення декількох
організаційних змін дозволило заспокоїтися і зрозуміти, що все під
контролем.
— Які цілі ставите перед собою
та командою на наступний рік?
— На наступний рік у нас дуже
амбітні цілі. Серед організаційних
завдань — більша автоматизація внутрішніх процесів та шаблонізація,
формування крос-функціонального
досвіду (наприклад, коли юрист з договірного відділу буде супроводжувати деякі судові справи).
Підготувала Оксана ЖУРБА,
редакторка «Юридичної Газети»
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Актуально

Покажи мені свій бренд,
і я скажу, хто ти
Ольга ЛЯТІНА,
PR-директор Pavlenko Legal Group

Сучасний бренд — це не просто
логотип. Це тисяча й одна ніч пригод та пошуків, щоб достукатися
до сердець людей. Це історія, емоція, цінність, зрештою, мрія. Усі ці
нематеріальні речі чудово уживаються в бренді, перетворюючи його на складний багатофункціональний організм. Проте деякі компанії
й сьогодні зводять роль бренду нанівець, ототожнюючи його з логотипом. Останній є важливою частиною
бренду, яку ми бачимо перед очима
та пов’язуємо з нею бренд. Проте
навіть найгарніший «значок» залишиться пустим малюнком, якщо не
наповнити його емоціями та сенсом.
В ідеалі логотип може багато що сказати про бренд. У нього слід закласти
характер, цінність, емоції, щоб потім
можна було зчитати цю інформацію
про вас, як з чіпа.

Бренд — це дзеркало
Зчитати інформацію про вас —
це про кого? Маю на увазі власника бізнесу. Дійсно, правильно вибудований бренд віддзеркалює свого
творця. Далеко не кожний бізнес
є брендом. Бренди створюють сильні
люди, вдихають у них життя та наповнюють їх сенсом. Потім ці бренди
змінюють на краще життя мільйонів
людей. Таким чином бренд віддає
данину: спочатку ви його створили, а потім він творить блага для інших. Розпалити фантазію, бажання
людини стати кращою — в цьому
і є особлива магія бренду. Тому ніколи не можна розривати зв’язок
між брендом та собою. Ви завжди з ним поєднані, як батьки з дитиною.

Без лого ніяк
Усі ми любимо очима, тому слід
віддати належне дизайну та «упаковці» бренду. Логотип є ключовим
елементом у його візуальній айдентиці. За допомогою кольору логотипу можна передати настрій бренду — сміливий та зухвалий червоний, надійний синій, спокійний
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зелений, теплий жовтий. І це лише краплина в морі кольорів. Незважаючи на певний консерватизм
юридичного ринку, сьогодні колеги усвідомлюють необхідність осучаснювати форму та зміст логотипу, адже з часом змінюється і образ
юриста в головах клієнтів. Бренд
має бути близький людині. А найрозповсюдженіша помилка юристів — бажання зробити бренд надто
серйозним.

Обличчя на обкладинку
Мабуть, ви помічали, що в соціальних мережах найбільшою популярністю користуються дописи
з живими фото людей. Це дійсно
так, адже зображення інших людей
завжди викликають цікавість. Даючи бренду обличчя, ви зближуєте
його зі споживачами. Тому брендинг
2021 р. — олюднений, він відчуває
стрімкий потяг до гуманізації. Як
це зробити? Наприклад, ви можете
регулярно показувати команду та
засновника юридичного бренду. Це
аж ніяк не розмиє обличчя бренду,
а навпаки, зміцнить зв’язок. Внутрішня кухня завжди цікава: покажіть роботу за кулісами, історію
створення компанії та її плани. І все
це — з живими фото та відео людей.
Також розповсюджена практика сьогодні — намалювати реальну людину і стилізувати. Наприклад, це може
бути мультяшний логотип. Для цього варто звернутися по допомогу до
графічного дизайнера.

Твори добро
Сьогодні соціальна відповідальність — це must have, аж ніяк не додатковий бонус або смаколик для
бізнесу. І мова не лише про великі
бізнеси — багато невеличких компаній крокують у цьому напрямку, адже усвідомлюють значущість
екологічного співіснування. І якщо
ваш бренд реалізує такі ініціативи,
це демонструє принципи та підходи його засновника. Дохід та збагачення не мають затьмарювати свідомість та совість. КСО, pro bono,
diversity, етика та справедливість —
ось важелі взаємодії з громадськістю
сьогодні.

Вхопити тренд
Це про близькість з аудиторією
та зміни разом з нею. Адже з часом

змінюється споживач та його поведінка. Головне завдання бренду —
бути актуальним для своєї аудиторії,
не віддалятися від неї. А на гребені
хвилі у 2021 р. опинилися бренди,
що впровадили наступне.
1. Зробили свій бренд сонячним та оптимістичним — на фоні
всіх подій з пандемією це виявилося дуже важливим. Людині вистачає проблем, сірості та буденності.
А сповнений тепла бренд рятує від
негативних емоцій.
2. Подарували клієнтам захоплюючий досвід — це про досвід користувача від взаємодії з продуктом.
Сьогодні недостатньо гарного логотипу та веб-сайту. Бренди експериментують з пакуванням, продумують кожну деталь, аби клієнт
отримав естетичне задоволення.
У нашій сфері це може бути креа-

робиться для того, щоб іти в ногу зі
споживачем та навіть випереджати
його побажання. Це ніби мистецтво
прогнозування. Ви не чарівник, але
здатні вивчити потреби та змінити свій продукт/послугу. Не бійтеся помилитися чи виглядати смішно — хто не ризикує, той не п’є шампанського!
Тому ось мої поради щодо того,
як зробити бренд сильним.
1. Оберіть емоцію для свого бренду. Споживач купує емоцію, саме за
неї він готовий віддати гроші. Здебільшого саме ірраціональні покупки роблять нас щасливими, адже
ми пов’язані невидимими нитками
лояльності з брендом. Ми можемо
навіть не вивчати характеристики
товару.
2. Належність до особливої касти.
Купуючи продукт у сильного брен-

раджу всім будувати живий бренд,
який буде на одній хвилі
зі споживачем
тивний подарунок, листівка, навіть
дружній івент у тісному колі однодумців.
3. Розширили палітру бренду —
окрім 1–2 основних кольорів, можна залучити додаткові. У цьому
році в тренді були яскраві виразні
кольори та їх дивовижні сполуки.
Пам’ятайте, що про бренд можна
сказати дуже багато за допомогою кольору.
4. Використали волелюбну друкарню — це фішка року, що минає.
Замість стандартних шрифтів дизайнери широко використовували бунтарські підписи з витками, різною
товщиною ліній, емодзі, знаками та
цілими картинками.
5. Віддали перевагу мінімалізму — з ним приємно мати справу.
Перевага мінімалізму в тому, що він
не відвертає увагу від сенсу, не перевантажує. Водночас він володіє
високою естетичною привабливістю
та лаконічністю. Людина не хоче витрачати багато часу, щоб прочитати
та зрозуміти. У рамках мінімалізму
часто використовували стильну геометрію.

Нарощуємо
м’язи бренду
За кожним сильним брендом стоїть сильна людина, яка не боїться
експериментів та ризиків. Все це

ду, ми відчуваємо себе крутими та
кращими. Ми впевнені, що з цією
покупкою наше життя змінюється
на краще. Сила бренду в тому, що він
дозволяє нам фантазувати.
3. Гра в довгу. Націлюйтесь на
довгострокові відносини зі своєю
аудиторією. Завойовуйте лояльність
у прямому значенні цього слова, адже для цього доведеться попітніти
в червоному океані. Ви повинні добитися того, що споживачу начебто
не дуже потрібно, але від улюбленого бренду варто купити.
4. Цінність — наше все. Ціна не
має бути головною цінністю, не
йдіть цим шляхом. Проведіть дослідження смаків та вподобань своєї
цільової аудиторії, зрозумійте, яких
емоцій їй не вистачає. При цьому
бренд має знати собі ціну.
5. Станьте адвокатами клієнта —
для юридичної спільноти це звучить
досить звично. Проте я маю на увазі, що в будь-якій ситуації потрібно
вміти визнати правду і вибачитись,
якщо ви неправі. Це не зашкодить
репутації бренду, а навпаки, зміцнить його.
Отже, раджу всім будувати живий
бренд, який буде на одній хвилі зі
споживачем. Вдихати в бренд цінності та життя, яким би ви самі хотіли
прожити. А також не забувати про
роль піару та маркетингу сьогодні — без впізнаваності складно стати
сильним!
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Актуально

Комунікації з клієнтом:
інструкція з використання
рішення та відходити від розробленого сценарію, якщо це необхідно
для забезпечення результату. З іншого боку, комунікація — це стратегія, план, розрахунки. Тому я завжди вимагаю від наших спеціалістів
комунікаційного плану з зазначенням необхідних каналів та інструментів для реалізації покладених
на них завдань. Впорядкованою та
чіткою має бути вся комунікація
з клієнтом, від телефонних дзвінків
та листування до так званого client
care — додаткової турботи. Тобто комунікація — це ніби особливий вид
мистецтва, складний та інтегрований, опанувати який необхідно кожному.

Віталій БУРДАК,
керуючий партнер
Pavlenko Legal Group

В юридичному бізнесі провідне
місце займають комунікації. Яким
би талановитим не був юрист, без
комунікативних навичок та ефективного спілкування кар’єрних висот йому не досягти. Так склалося,
що в основі нашої професійної діяльності апріорі лежить комунікація.
Форуми, круглі столи та інші заходи
з підвищення кваліфікації, звісно,
необхідні для особистісного зростання, проте це лише засоби досягнення
кінцевої мети — якісної комунікації з клієнтом, заснованій на довірі.
Саме комунікація є ядром, фундаментом, навколо якого розгортається побудова інших речей та процесів.

Портрет —
обличчя вічності
Перш за все, необхідно мати чітке
розуміння, хто ваш клієнт і яка його проблема, чому він звернувся за
допомогою до вас. Тільки за таких
умов ви зможете побудувати правильну та ефективну комунікацію
з ним. Наприклад, клієнт може зовсім не використовувати соцмережі
та електронну пошту, або, навпаки, розмови телефоном його дратують та заважають зосередитися
на справах. Це банальний приклад,
але саме від вподобань та звичок
клієнта залежить дуже багато. Аби
займати провідні позиції на ринку,
юркомпанія має «знати в обличчя»
свого клієнта, орієнтуватися на його потреби. В основі будь-якої комунікації лежать цінності. У нашому
випадку саме цінності об’єднують
юриста та клієнта, формують лояль-

Комунікація —
план чи імпровізація?
Звісно, неможливо прорахувати
всі нюанси заздалегідь. У комунікації завжди є елемент несподіванки,
коли треба прийняти рішення тут
і зараз, змінити вектор розвитку подій. Ви маєте бути готові нести особисту відповідальність за свої дії та
вчинки. Це характеризує юриста як
зрілу людину, яка здатна приймати

ність до бренду та його ключових
осіб.

Будуємо діалог
Однією з ключових навичок, необхідних для комунікації з клієнтом,
є вміння слухати та доносити інформацію. Клієнт звертається до вас зі
своєю проблемою, яка має певний
контекст та витоки. Ви повинні вислухати людину й задати необхідні
питання, щоб потім озвучити варіанти вирішення проблеми. Усвідомлена емпатія є засобом проведення
успішних переговорів — людина має
відчути, що звернулася до потрібної
їй компанії чи спеціаліста. Саме за
таких умов вона зможе повністю відкритися та надати необхідну інформацію. Дружній діалог з навідними
запитаннями допоможе зрозуміти
потреби клієнта та підкаже шляхи їх задоволення. Зверніть увагу,
що це має бути діалог, а не монолог. Ви маєте навчитися правильно доносити інформацію до відома клієнта, аби вона була для нього
зрозуміла. Від цього залежать усі наступні кроки співпраці та, звісно, результат.

Націленість на результат
Досягнення результату — це головне у нашій професійній діяльності. А вже потім гонорар, визнання
та інші супутні речі. Здобути результат можна за допомогою глибокої
юридичної експертизи та довіри клієнта. Комунікацію треба будувати
так, щоб клієнт відчував постійну
підтримку та був налаштований на
тривалу плідну співпрацю. Для цьо-

Бюджет на піар та маркетинг
ЮФ у 2021 році

50%

•

9%
•

41%

Комунікувати з клієнтом треба
протягом усього життєвого циклу
його компанії. Це означає, що навіть якщо ви виграли справу та поточних завдань немає, нагадуйте
про себе. Для формування лояльності вкрай важливе постійне спілкування клієнта з юридичним брендом — ненав’язливе, візуально цікаве й наповнене сенсом. Наприклад,
ви можете залишатися у полі зору
клієнта за допомогою цікавих новин компанії, інтерактивів, корисної
інфографіки, особистих привітань
зі святами. А ще краще регулярно
влаштовувати дружні сніданки та
обіди.

Корисний піар
Найкраща комунікація — це зрозуміла комунікація. Щоб маркетинг
і PR приносили результати, контент
має бути зрозумілий для звичайної
людини, яка не розуміється на юридичних питаннях та не має відповідного фаху. Пишіть цікаві та корисні
статті, публікуйте живі фото та власні роздуми. Це зближує з клієнтом та
породжує ті самі цінності, на яких
базується комунікація.
Всі перераховані поради допоможуть вдосконалити якість вашої комунікації та зробити її цінною для
клієнта. Пам’ятайте головне: комунікаторами не народжуються, а стають. Тому все у ваших руках!

Якщо бюджет
на піар та маркетинг
скоротився,
то в процентному
співвідношенні

Скоротився

20%
на 25-50%

2021
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70%

Нагадуємо про бренд

Збільшився

•
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Не змінився

го можна додати до робочих стосунків дружні дзвінки та зустрічі,
які лишаються, так би мовити, поза
справою.

на 50+%
2021

10%
на 20%
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Лідери ринку-2021

Сергій ШКЛЯР,
партнер-засновник Arzinger
— Що ви вкладаєте у поняття «репутація на юридичному
ринку»?
— Репутація — це серйозний актив юридичної фірми, наче знак
якості. Фірма з репутацією не займається корупцією, серйозно ставиться до конфлікту інтересів, до
конфіденційної інформації. Зазвичай така компанія користується
повагою не лише клієнтів, а й колег, і є прикладом для наслідування, так би мовити, законодавцем

Олександр ПЛОТНІКОВ,
партнер Arzinger
— Чого хоче клієнт у 2021 р.?
— Глобально вимоги клієнтів до
юристів не змінилися, і такі якості,
як професіоналізм, досвід, розуміння клієнта та швидкість реакції на
його запити, залишаються ключовими. Якщо говорити про топ-сегмент, то це необхідні якості, які будуть вимагатися завжди.
При цьому ряд факторів сучасної реальності, таких як пандемія
Covid-19, розвиток технологій комунікації, вимушена зміна моделей спілкування тощо, безперечно,
вимагають від юристів нових навичок та якостей. Світ змінюється
дуже швидко, і клієнти разом з ним.
Вони змінюють підходи до бізнесу,
ставлення до навколишнього середовища і наслідків своєї діяльності,
погляди на свою роль у суспільстві
й відповідальність за його розвиток. І юрист, який хоче утримати
клієнта, а тим більше завоювати
довіру нового, теж має змінюватись
та адаптуватись до нових реалій. Це
стосується як так званих soft-skills,

мод. Невід’ємною складовою життєдіяльності такої фірми є активна
участь у різних КСВ-проєктах. Ну
і, врешті-решт, проти такої фірми
або її співробітників немає кримінальних вироків, судових процесів з незадоволеними клієнтами
тощо.
На жаль, для багатьох українських юрфірм репутація — пустий
звук. Частина колег вважають, що
можна вести бізнес, як заманеться,
будувати його на суцільній корупції,
брати участь у різних оборудках.
Потім такі фірми дуже дивуються,
коли їх через репутаційні питання
не обирають переможцями в тендерах на надання юридичних
послуг або відмовляють у членстві в прогресивних бізнес-спільнотах.
Репутація напрацьовується роками, і її неможливо відбілити,
як брудну сорочку. Хоча дехто
з наївних колег думає, шо такі питання можна вирішити зміною
бренду або переведенням юристів з однієї корумпованої компанії
в іншу.
так і технічного оснащення. Тому
одне з основних очікувань клієнта полягає в тому, що юрист «біжить» з його швидкістю і в тому
ж напрямку.
З переходом в онлайн персональне спілкування та увага до клієнта
стали ще більш важливі. Клієнти
дуже цінують, коли юрист їх розуміє. Маю на увазі навіть не просте
розуміння їх бізнесу і особливостей
окремої галузі — це, знову ж таки, обов’язковий мінімум. Мова
йде про розуміння психології клієнта, його очікувань, внутрішньої
культури та правил — що він може,
а що ні. Розуміючи такі речі, юрист
може пропонувати ті рішення, які
підходять саме цьому клієнту і саме
в цій ситуації.
Ефективність та практичність —
яскравий тренд останніх років. Нікому вже не потрібні академічні меморандуми про теоретичні ризики.
Клієнт вимагає практичного підходу з реалістичними сценаріями.
Ефективність є обов’язковою вимогою як до процесу роботи юристів,
так і до результату їх роботи і вартості послуг. Це потребує дуже злагодженої та збалансованої команди.
Ну і, зазираючи в недалеке майбутнє, хочу сказати, що вже не за
горами той час, коли для роботи на
великі міжнародні та національні
компанії юридичним фірмам доведеться доводити, що вони відповідають безлічі формальних критеріїв. Наприклад, вже зараз нікого
не дивує, коли при виборі консультанта звертається увага на відповідність вимогам комплаєнсу, AML
і diversity. І ряд нових вимог вже на
підході.
2021

ТОП-10 ЮФ
з найкращою репутацією
на юридичному ринку
1

Asters

2

Sayenko Kharenko

3

Baker McKenzie

4

Василь Кісіль і Партнери

5

Arzinger

6

AVELLUM

7

CMS Kyiv

8

PwC Legal

9

AEQUO

10

Dentons

ТОП-5 ЮФ,
що вплинули на розвиток
ринку юридичних послуг
за останній рік
1

Asters

2

Sayenko Kharenko

3

LCF

4

AEQUO

5

Arzinger
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Олег БАТЮК,
керуючий партнер
київського офісу Dentons
— Як пандемія вплинула на
юридичний ринок?
— Пандемія очевидно не сприяла економічному зростанню та підвищенню рівня інвестицій. А на її
початковому етапі ми спостерігали
помітне зростання вимог до лідерства та управління.

Віталій РАДЧЕНКО,
партнер CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang Ukraine
— Що Ви вкладаєте в поняття
репутації на юридичному ринку?
— Якщо говорити про певне абстрактне визначення, то репутація —
це певна оцінка організації групою
респондентів на підставі визначених
критеріїв. Тож напевне, репутація може мати різні площини — серед клієнтів, серед колег-юристів на ринку
України, серед юристів самої фірми
чи потенційних пошукачів позиції
юриста. Будь-яка з цих площин важлива для CMS, тому ми приділяємо відносинам з нашими клієнтами, колегами,
власними юристами та потенційними
працівниками дуже багато уваги.
Щодо критеріїв, де ми хочемо бачити себе серед лідерів ринку в плані
репутації, — це, звичайно, високий
професіоналізм, глибоке знання права
України та все частіше англійського
права, міжнародні стандарти роботи
та супроводу проєктів і транзакцій,
секторальність знань та досвіду, комерційність порад, прозорість, доброчесність, соціальна відповідальність.
— Які бачите топ-3 виклики для
юрбізнесу у 2021 р.?
— На мою думку, це були:
 необхідність пристосування роботи офісу, юристів та всіх систем до
віддаленого режиму. На відміну від багатьох українських юридичних фірм,
наш підхід до роботи з офісу для юрисЮридична Газета 21 грудня 2021 р., №24 (754)

— Що Ви вкладаєте в поняття «репутація на юридичному
ринку»?
— Репутація на юридичному ринку — це досить просто: бездоганна
якість, підтверджена роками, виконання обіцянок перед клієнтами і, звичайно, corruption-free підхід до ведення бізнесу. Головними викликами для українського юридичного
бізнесу в поточному році, на мою
думку, є відсутність економічного
зростання, на жаль, посилена зниженням інвестиційної привабливості
України. Іншими негативними трендами є так зване great resignation,
а також fee-pressure.
— Які 5 НЕ в роботі з клієнтами
можете відзначити?
• Не порушувати дедлайни, а якщо через певні обставини це стає неможливо, відразу повідомити про це
клієнту;
• не виставляти рахунок, який клієнт не очікує отримати;
тів залишається дуже гнучким, тобто
на розсуд та зручність самих юристів;
 з введенням локдаунів, обмежень
на пересування юрфірми та партнери
часто мали докорінним чином змінювати підходи до фінансового та бюджетного планування, підготовки до різних сценаріїв розвитку ситуації з Covid. А також
до того, як вони знаходять та генерують
роботу та проєкти. CMS на глобальному рівні, в Європі та в Україні здійснила
заходи, які дозволили не звільняти працівників, а зберегти та підтримати їх
у складні Covid-часи. Знову ж таки, цим
ми вирізнялися від багатьох інших компаній на українському юрринку;
 у нашому випадку, напевне, найбільш складним викликом були організація безлічі заходів для забезпечення фізичного та ментального здоров’я
юристів, зручності їх роботи з дому,
проведення тренінгів, підтримка командної моралі та залученості, регулярного спілкування з працівниками
та комунікації напрямків та стратегії
фірми в плані роботи в Covid-ні часи.
— 5 НЕ в роботі з клієнтами.
— 1. Не барися з відповіддю на
електронний лист клієнта. Підтвердження отримання листа має бути надане якомога швидше протягом наступних бізнес-годин.
2. Не надсилай клієнту сухі та безпорадні юридичні висновки, намагайся підготувати рекомендації, аби
клієнт розумів, що і як він має вчинити
або не вчиняти.
3. Не намагайся зробити фізично
неможливе — це матиме негативні наслідки для якості роботи та команди.
4. Не відкладай складну розмову
з клієнтом на останній день.
5. Не чекай кінця транзакції, аби поінформувати клієнта про поточний стан
бюджету роботи. Не надсилай інвойс через 1–2 місяці після закриття транзакції.
— Назвіть 7 найбільш затребуваних практик та причини їх популярності.

• не давати абстрактних відповідей, особливо на чітко поставлені
запитання;
• не нехтувати інтересами клієнта,
в першу чергу намагатися зрозуміти
бізнес клієнта та його головну мету;
• не давати обіцянок, які неможливо виконати.
— Які найбільш затребувані
практики та чому?
— Якщо говорити про найбільш
затребувані практики в юридичному бізнесі на сьогоднішній день, то
я б обов’язково виділив арбітраж та
судову практику, в першу чергу, тому, що в складний економічний період помітно зростає кількість спорів,
і це логічно. Важливою є сфера «зеленої енергетики», що можна пояснити глобальними тенденціями та
викликами. Не менш важливими
є практики інтелектуальної власності
та інформаційних технологій (IP&IT).
Саме цей напрям залишається особливо затребуваним, адже розвива1) M&A. Криза — чудовий час для
придбання активів, які подешевшали. Крім того, оскільки деякі світові економіки-лідери до певного моменту в 2021 р. вийшли на докризові
показники, а багато міжнародних
компаній відклали свої скриньки коштів на придбання нових бізнесів
(warchests) до часів стабілізації ситуації з Covid, бо дійшли точки кипіння,
ми бачимо дуже значну активізацію
кросс-бордер M&A у другій половині
2021 р. Також значно активізувалось
придбання активів чи бізнесів суто
українськими компаніями або підприємцями;
2) Lifesciences/Pharma — глобальні причини очевидні;
3) IT/Telecoms/Software — згідно
того, що ми зазначили вище з приводу M&A, спостерігається похідний бум на придбання IT/Telecom/
Software компаній;
4) енергетика — в Україні вона
завжди генерує роботу;
5) інфраструктура (порти, будівництво доріг, логістичних об’єктів,
торгових центрів тощо) — своїм ростом завдячують уряду та агропромисловому комплексу;
6) інтелектуальна власність — так
само завжди актуальна галузь, як
і енергетика;
7)
судові спори — на жаль, частіше за все причина тому — державні органи України.
— Чого хоче клієнт у 2021 р.?
 ESG;
 diversity;
 вміння, знання та досвіду в проєктному менеджменті з застосуванням IT/Software рішень;
 надзвичайної ефективності,
в т.ч. завдяки IT-інноваціям та застосункам;
 знання сектору клієнта;
 доданої вартості від ЮФ та комерційності юридичних радників;
 проактивності та допомоги
у пошуках потенційних проєктів.

ється надзвичайно швидкими темпами. M&A — ще одна практика, яка
займає суттєве місце в юридичному
бізнесі, особливо в періоди економічної нестабільності, коли оцінки бізнесу виглядають більш привабливо.
Податкова сфера зазнає постійних
змін та вимагає від компаній бути
в курсі подій в non-stop режимі. Крім
того, варто пам’ятати про неминучу відміну податкового мораторію.
Ще один напрям — фармацевтична
практика (з очевидних причин), а також комплаєнс та антимонопольне
право. Україні ще багато що в цьому
напрямку варто зробити та змінити.
— Яких навичок чекають від
юриста?
— Навички, яких чекають від
юриста: знання законодавства, знання кращих практик (best practice)
в галузі та на ринку, бездоганне володіння декількома іноземними мовами,
володіння знаннями та навичками в IT
і, звичайно, скромність (жартую).

Ольга БЄЛЯКОВА,
партнер CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang Ukraine
— Яких навичок чекають від
юриста?
— Від юриста чекають, у першу чергу, бізнес-орієнтованості.
Вже давно пройшли ті часи, коли
юристи могли дозволити собі формальний підхід до рекомендацій
або консультацій, які вони надають. Юрист має бачити проблему
на 360 градусів, враховувати нюанси та перспективи конкретного
клієнта та його сектору та, найголовніше, надавати практичні поради, які базуватимуться на усьому
переліченому, а не тільки на тому,
що говорить закон.
По-друге, клієнтам наразі потрібні прагматизм та чіткість. Іноді
варто просто відповісти чітке «так,
ви можете це робити» на питання
клієнта, і це буде оцінено вище, ніж
довгі меморандуми. Вашу пораду
мають розуміти з першого разу.
По-третє, від юристів очікують
адекватної оцінки ризиків. Тут важливо брати до уваги все наведене
вище і не лякати клієнта теоретичними наслідками, які не мають нічого спільного з реальністю. Не варто і видавати клієнтові «набір» усіх
можливих ризиків і перекладати
усю відповідальність за прийняття
рішення на нього. Клієнт високо цінує вміння і готовність юристів розділити цю відповідальність з ним.

31

Лідери ринку-2021

Мистецтво життя в дусі закону

Валерія КОЛОМІЄЦЬ,
заступниця міністра юстиції
України з питань
європейської інтеграції
Кожен публічний службовець,
політик живе у внутрішньому конфлікті між бажанням усім подобатися та водночас бути ефективним.
Адже доволі складно нарощувати
особистий капітал всенародної любові, приймаючи часом непопулярні
рішення. Загалом будь-яке рішення
так чи інакше комусь не буде подобатися і сприйматиметься певною групою суспільства як чергова
«зрада».
Нас десятиліттями вчать слідувати букві закону. Це єдиний правильний шлях побудови прозорих
для кожної людини правил гри
в державі. Однак не так багато часу
ми виділяємо, щоб осягнути мистецтво життя ще й «в дусі закону», який
має відповідати викликам сьогодення.

Як забезпечити належний рівень
повернення боргів кредиторам, коли з тих чи інших причин вже немає
з чого повертати, тому що «банкрут»
вже давно розпиляний на частини?
Або як забезпечити належне утримання в’язнів без достатнього фінансування та маючи зубожілу ще з радянських часів інфраструктуру? Чи
як вирішити проблему тривалості судових розглядів в умовах недоукомплектованості судів та непоодиноких
зловживань сторонами процесу? Ми
маємо чимало подібних проблем, які
створювалися і накопичувалися протягом останніх 30 років. Часто вони
є частиною нашої правової культури та, на жаль, не мають простих
і швидких юридичних рішень.
Так, можливо, нас не вчили на юрфаці, як вирішувати подібні питання. Проте я точно знаю, що вміння
вирішувати безнадійні кейси клієнтів, переконувати суд у своїй правоті, знаходити спільну мову та взаємовигідні компроміси з «противною
стороною», будувати партнерські
стосунки — це саме ті скіли, якими дуже добре володіє кожен успішний та результативний у своїй роботі
колега.
Звісно, «халепу» під назвою політика я буду рекомендувати не усім
колегам. Однак якщо ви вже в неї
потрапите, то пам’ятайте, що сила
нашої професії, зокрема, у вмінні
вести за собою і своїми ідеями та
водночас не бути «політичним флюгером».

Стати суддею складно,
бути суддею ще складніше

Віра МИХАЙЛЕНКО,
суддя ВАКС
На сучасному етапі основні виклики обумовлені знеціненням ідейної й персональної складової судочинства. Кордони між дозволеним
і недозволеним стосовно судів і суддів настільки розмиті, що це призводить до поступової девальвації
авторитету правосуддя. Неправдива
або відверто образлива інформація,
спричинена незадоволенням результатами розгляду справ, заклики до
невиконання судових рішень роз-
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повсюджуються на різних ресурсах
під соусом «критики судової влади»
і «свободи вираження поглядів». Суди намагаються комунікувати з суспільством з цього приводу, але дієві інструменти протидії судовому булінгу відсутні, а судова влада,
призначенням якої є захист в т.ч.
найвищих цінностей, виявляється
неспроможною захистити себе.
На цьому фоні від суддів усі чогось вимагають: активісти — «посадок корупціонерів» або, навпаки,
«свободи героям»; політики — захисту інвестицій, замовчуючи, що
для цього необхідні, в першу чергу,
прозорі й відкриті процедури, а судові спори в переважній більшості
обумовлені відсутністю таких; РНБО
і перші посадові особи взагалі оголошують «боротьбу з суддями». У таких
умовах судді стають заручниками
суспільних очікувань і популістичних закликів, будь-яке небажане,
хоч і законне рішення сприймається
як зрада, а процеси правосуддя вивертаються навиворіт і використовуються не як цінність, а як фарс.

ТОП-10 успішних
юристів-політиків/
держслужбовців/суддів
1

Олексій Резніков,
міністр оборони України

2

Денис Малюська,
міністр юстиції України

3

Валерія Коломієць,
заступниця міністра юстиції України
з питань європейської інтеграції

4

Олена Танасевич,
голова Вищого антикорупційного суду

5

Ольга Стефанішина,
віцепрем’єр-міністерка з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України

6

Антон Кориневич,
постійний представник Президента
в Автономній Республіці Крим

7

Олександр Мережко,
народний депутат України,
голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої
політики та міжпарламентського
співробітництва

8

Олена Кібенко,
суддя Верховного Суду

9

Ганна Вронська,
суддя Верховного Суду

10

Віра Михайленко,
суддя Вищого антикорупційного суду
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Працюємо заради деокупації та реінтеграції АР Крим

Антон КОРИНЕВИЧ,
постійний представник
Президента України в АР Крим
По суті, ми сьогодні діємо в двох
площинах — як представництво Президента України в АР Крим і як національний офіс «Кримської платформи»,
котра є головною зовнішньополітич-

ною ініціативою України та ключовим міжнародним інструментом
з деокупації та реінтеграції Криму.
2021 р. найбільш ефективний за внутрішньою правовою роботою з деокупації та реінтеграції Криму.
Поштовхом для активностей став
Указ Президента України №78/2021
«Про окремі заходи, спрямовані на
деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». Примітною є дата видання
документа — 26 лютого 2021 р.,
День спротиву окупації АР Крим та
міста Севастополя.
Серед юридичних рішень, ухвалених протягом року, виділю
3 найбільш вагомих. По-перше, це
«Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та

міста Севастополя». 11 березня на
своєму засіданні її прийняла РНБО,
а 24 березня її введено в дію Указом
Президента. Стратегія стала ключовим позиційним рамковим документом, якого у нас не було, починаючи
з 2014 р., та який необхідний, передусім, тому, що на ньому базується
вся нормативна робота державних
органів стосовно Криму.
Другим значущим юридичним
рішенням року став без перебільшення історичний закон «Про корінні народи України». На нього,
зокрема, кримські татари чекали
30 років від повернення з депортації.
Закон, що набрав чинності 23 липня,
чітко прописує правові рамки забезпечення прав корінних народів, які
сформувалися на Кримському півострові, — кримських татар, караїмів,
кримчаків.

По-третє, прийнятий ВРУ і підписаний Президентом Закон про скасування ВЕЗ «Крим» — тієї ганебної
вільної економічної зони, яка дозволяла співпрацю з окупантом.
Взагалі системна робота протягом року за треком деокупації та
реінтеграції Криму складалася з багатьох важливих ланок, які доповнювали одна одну. Це й проведення установчого саміту «Кримської
платформи», який зібрав напередодні 30-ї річниці Незалежності
України представників 46 держав
і міжнародних організацій, і створення у серці Києва офісу «Кримської платформи» тощо. Наш
офіс — частина Криму з його звуками, реліктами, з командою тих, кому
Крим болить, і хто постійно працює
заради його деокупації та реінтеграції.

«Я ніколи НЕ…» Основні принципи роботи

Ольга СТЕФАНІШИНА,
віцепрем’єр-міністерка
з питань європейської
та євроатлантичної
інтеграції України

Реформи в країні неможливі без
сильного лідерства, а лідерство —
це завжди про високу планку відповідальності. Євроінтеграція стала
джерелом «реформаторського буму» в країні — сьогодні перезавантажуються цілі галузі економіки,
відкриваються нові ринки. Як профільний віце-прем’єр, що відповідає
за зближення з ЄС і НАТО, я усвідомлюю розмах очікувань українців від
цих процесів. І відчуваючи шалений рівень відповідальності, я би
ніколи не дала руху рішенням, які
уповільнили б європейський чи єв-

роатлантичний рух країни, або тим,
що суперечать національним інтересам України. Для мене це особисте
табу.
Поряд з тим, я би ніколи не відмовилась від ваги відповідальності
за реформи, які ми запускаємо. Більшість мого часу — це координація
різних інституцій для досягнення
спільної мети. Інколи доводиться
ухвалювати непрості рішення, шукати компроміс між різними очікуваннями. Жодна велика реформа
не складається з суцільних перемог,
вона завжди має багато «батьків»,

і це завжди сотні годин копіткої роботи та консультацій з великим колом осіб. Тому я ніколи не дозволяю
особистому брати верх, за дрібницями втрачати з поля зору стратегічну мету.
Водночас важливо мати поряд
з собою коло людей, близьких за
духом, однодумців, готових з усіх
сил працювати над досягненням
спільної мети. Тому розбудова
згуртованої команди — мегаважливий принцип моєї роботи і, вірю, найкраща інвестиція в перемогу.

Чим більший досвід, тим менше зарікаєшся від чого-небудь

Олена ТАНАСЕВИЧ,
голова ВАКС
Категоричність суджень зворотно
пропорційна віку людини: чим більший життєвий досвід, тим менше
хочеться зарікатись від чого-небудь.
Формулювання «Я ніколи не пробачу
людину, якщо вона…», «Я ніколи не
буду працювати у сфері…», «Я ніколи не звикну до…» поволі зникають
з побутового та професійного спілкування дорослої людини.
Отримавши у 2003 р. диплом Харківського державного педагогічного
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університету ім. Григорія Сковороди
з двома кваліфікаціями — юриста та
викладача правових дисциплін, та
безперервно розбудовуючи упродовж
майже 20 років юридичну кар’єру,
ніколи не думала, що мої професійні
думки приведуть мене до шкільної
програми «Правознавства». Але…
Нещодавно, спілкуючись з родиною друзів та їхніми дітьми-підлітками про шкільні будні, почула фразу,
що розбила моє серце, сповнене щирої любові до юриспруденції: «Правознавство — це взагалі жах, нудота
страшенна. Добре, що зазвичай замість правознавства інші предмети».
Ці дитячі слова на кілька днів занурили мене в думки щодо двох питань:
«Чому математика, іноземна мова,
хімія або фізика вважаються важливішими за правознавство?» та «Чому
правознавство нецікаве дітям?» Хіба
неважливо, щоб діти шкільного віку
були обізнані щодо обсягу своїх прав,
щодо тих структур, які створені для їх
захисту, щодо порядку відшкодування завданої ними шкоди, щодо віку,
з якого настає кримінальна відпові-

дальність, можливості застосування
до них примусових заходів виховного
характеру тощо?
Розмірковуючи над цими питаннями, я також згадала, що наразі
в Україні за запровадженою реформою після поетапного переходу на
12-річну освітню програму випускний
вік учнів становитиме 18 років —
вік повної цивільної дієздатності, коли передбачається, що особа здатна своїми діями набувати цивільних
прав і самостійно їх здійснювати,
а також здатна своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки,
самостійно їх виконувати та нести
відповідальність у разі їх невиконання. То хіба неважливо, до прикладу,
щодня маючи статус споживача, розуміти обсяг своїх прав та алгоритм
їх захисту? Або реалізуючи виборче
право, мати достатньо знань для розуміння повноважень органів державної влади та, відповідно, аналізу
передвиборчих програм кандидатів
у ці органи? Або знати, у яких сферах
та за яких обставин можна розраховувати на підтримку держави?

На моє переконання, це не просто важливо, а вкрай необхідно для
формування зрілого громадянського
суспільства й високого загальнодержавного рівня правової культури,
без яких неможливо розбудовувати
правову державу.
Школа повинна закладати такий
рівень базових правових знань, умінь
та навичок, який дозволяв би людині
впевнено орієнтуватись у дорослому
житті, не припускатись протиправної
поведінки і бути здатною захищати
свої права. Але оскільки фактично
йдеться про формування світогляду
підлітків, доведеться докласти неабияких зусиль, щоб привернути їхню
увагу до такої категорії знань.
У далекому 2002 р. я мала радість
проходити педагогічну практику
в одному з харківських ліцеїв, а 3 місяці тому згадала свої напрацювання
у сфері «цікавого правознавства» та
успішно випробувала їх на найближчому підлітковому оточенні. Думається, за кілька років моє «Я ніколи
НЕ…» у педагогіці цілком може обернутись на «Я з радістю…»
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Наталя ЛИСА,
директорка з юридичних
питань і комплаєнс
«Nestle Україна і Молдова»
— Як побудувати ефективну юридичну службу?
— Як в усьому іншому, почніть з запитання: «Навіщо?»
Навіщо вам ефективна юридична служба? А чи потрібна
інхаус юридична функція взагалі? І якщо потрібна, то яке
її призначення?
Ми в «Нестле» формулюємо місію юридичної і комп-

Данило ГЛОБА,
заступник директора
з правових питань YouControl

Ірина МУСІЙЧУК,
керівник юридичного відділу
ПІІ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН
ЛТД»
— Чого чекати корпоративному юристу від 2022
року?
— Основним н’юзмейкером залишатиметься Сovid-19.
Процес мутації та поширення
вірусу, скоріш за все, продовжиться, тому очікуваним буде застосування карантинних
обмежень залежно від динаміки захворюваності в країні.
Своєчасне відслідковування
змін у законодавстві та якісна
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лаєнс команди так: «Уможливити і захистити». Усього
два слова, але для нас вони
мають фундаментальне значення. В т.ч. порядок цих слів,
бо найперше, для чого ми тут
і зараз, — «уможливити», тобто зробити наш юридичний
внесок у зростання бізнесу, в реалізацію його проєктів та цілей, впроваджувати
юридичні ініціативи, що підтримують розвиток бізнесу, робити неможливе можливим.
Поруч з цим, ще один елемент нашої місії — захистити репутацію, активи, права компанії. І ця частина
юридичної роботи, напевне,
є класичним розумінням
функції юристів на підприємстві.
Та на моє переконання,
дійсно ефективна юридична
служба не може фокусуватися тільки на захисті. Навпаки, збагачення «захисної»
ролі функцією «уможливи-

ти» робить нас дійсно повноправним, довіреним і цінним
партнером бізнесу, одним
з його ключових драйверів.
Наступне питання, варте
уваги: «Що?» Що саме роблять юристи для виконання
своєї місії? Які процеси ми
покриваємо? Чи має місце
дублювання? Чи дійсно потрібні та реально ефективні
ці процеси? Чи ми граємо, як
діти надворі в футбол: куди
покотився м’яч, туди побігла і вся зграя? Визначте, хто
яку роль відіграє в команді
й на полі, хто кого підтримує
в разі потреби.
Далі: «Як?» Тут можна говорити багато, і відповідь
залежить від багатьох обставин, включаючи індустрію,
компанію, її еволюційну стадію, стратегію тощо. Для нас
наразі це — сучасно, діджитально, інноваційно, швидко
і результативно. Діючи, як одна команда, що лідирує і виграє.

— З якими викликами зустрічається інхауз у своїй
роботі?
— Діяльність корпоративного юриста зазвичай різнобічна, й вузька спеціалізація
тут рідкість. Договірна робота, локальні акти, ділове листування, переговори, аналіз
ризиків, судове представництво — щонайменше з цього складається компетенція
інхаусів.
При цьому умови, темп
роботи та вимоги до якості

відпрацювання правових ситуацій постійно змінюються. Треба постійно освоювати
нові знання та інструменти: системи аналізу контрагентів, електронний суд,
програми документообігу
тощо.
Вже недостатньо добре
знати та вміти застосовувати законодавство — потрібно передбачати і заздалегідь
враховувати можливі зміни,
яких у 2022 р. буде більш ніж
достатньо.

юридична підтримка бізнесу
в цьому питанні допоможуть
управляти ризиками застосування штрафних санкцій.
Актуальними будуть процеси
діджиталізації, застосування
електронного документообігу, спрощення процедур. Враховуючи певну законодавчу
невизначеність та недосконалість в питанні застосування
електронного підпису та електронних документів, завдання
для юристів не з простих, але
цікавих.
Критично важливим буде підсилення операційних
процесів у юридичній функції, адже саме вони впливають на структурованість та
ефективність роботи. Тренд
останніх років щодо більш
прискіпливого та раціонального підходу до фінансової
дисципліни юридичних відділів зберігатиметься. Для міжнародного бізнесу важливим
аспектом залучення юридичної експертизи у новому році
будуть комплаєнс-проєкти,
програми DEI (diversity, equity

and inclusion) та ініціативи
ESG (environmental, social and
governance).
Очікування бізнесу не змінюються, корпоративний
юрист має бути радше стратегічним бізнес-партнером, ніж
консультантом. Водночас надзвичайно важливим аспектом роботи є психоемоційний
стан колег, адже вигорання в юридичній професії —
явище досить поширене.
Збалансованість робочого
навантаження, можливість
враховувати потреби колег
в організації графіка роботи, необхідності підтримки
та відкритого діалогу між
колегами мають допомагати
у пошуку шляхів подолання
негативних наслідків.
У будь-якому випадку очікувати, що 2022 р. буде нудним, не варто. Що б там не
було, хай для всіх нас він
обов’язково буде сповнений
людського тепла, підтримки, щасливих моментів та
здійснення новорічних сподівань!

ТОП-25 успішних
корпоративних юристів
(на думку юрбізнесу)
1

Світлана Романова,
Метінвест

2

Ольга Лук'янова,
Хенкель Україна

3

Ірина Мусійчук,
МакДональдз Юкрейн Лтд

4

Дмитро Таранчук,
Фармак

5

Інна Хомич,
Нова пошта

6

Вікторія Огриза,
PepsiCo Ukraine

7

Мирослав Гнидка,
Merx

8

Ірина Кравцова,
Raben Ukraine

9

Наталя Лиса,
Nestle Україна і Молдова

10

Анна Жарова,
Філіпс Україна

11

Інна Крушинська,
Fozzy Group

12

Олександр Петриченко,
Нові Продукти

13

Олексій Білоног,
Група ТАС

14

Юрій Гвоздєв,
МХП

15

Олег Бігдан,
Бунге Україна

16

Михайло Третьяков,
СОКАР Енерджі Україна

17

Дмитро Федечко,
Louis Dreyfus Company Ukraine

18

Аліна Геза,
ДТЕК

19

Анна Пархоменко,
Moneyveo

20

Іванна Медвідь,
COFCO Agri Ukraine

21

Альона Міненко,
Кімберлі-Кларк Україна

22

Марія Паясь,
L’Oreal Ukraine

23

Лілія Тімакіна,
Агрохолдинг АСТ

24

Сергій Замула,
Сканія Україна

25

Данило Глоба,
YouControl
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Анна ОГРЕНЧУК,
співзасновник та керуючий
партнер LCF Law Group

Ольга ПРОСЯНЮК,
керуючий партнер
АО AVER LEX
— Як стати партнером
юридичної фірми?
— Є 3 шляхи досягнення партнерства в юрфірмі — пройти поетапний
кар’єрний шлях у фірмі,
приєднатись до фірми з існуючим власним досвідом
та клієнтським портфелем
або створити власну фірму. У своєму професійному житті я реалізувала всі
3 способи, і кожен з них

Володимир САЄНКО,
партнер ЮФ Sayenko
Kharenko
Мене часто запитують:
«Як стати партнером юридичної фірми?» Можна дати юридично правильну
й нікому не потрібну відповідь: досить зареєструвати
нову фірму — і ось ви вже
партнер. Так і робили деякі студенти в далекі 1990-і,

— Хто такий партнер
юридичної фірми: менеджер, юрист чи бізнесмен?
— Сучасний та успішний партнер ЮФ — «універсальний солдат», симбіоз юриста, маркетолога,
HR-спеціаліста, PR-менеджера, ІТ-фахівця, фінансиста, психолога. У поєднанні всіх знань та використанні навичок цих
професій партнер продемонструє найкращий результат.

В умовах високої конкуренції на ринку одного
лише знання права та спеціалізації вже недостатньо.
Партнер має бути і лідером,
і наставником, орієнтованим на результат компанії
і команди, мати бачення
розвитку фірми та колективу, оцінювати ризики та
не боятися приймати рішення. Тому партнерство
в ЮФ — це не «або-або»,
а всі якості в одній людині
в умовах ефективної колаборації з командою.

по-своєму складний та цікавий. А вже у статусі керуючого партнера для мене
найбільш цінним є сприяння росту талантів всередині команди до керівних
посад.
За весь період діяльності
AVER LEX ми двічі розширяли партнерський склад,
і кожного разу партнерами ставали члени нашої
команди. Приймаючи рішення про підвищення, ми
зазвичай орієнтуємось на
такі показники, як:
 розширення власного досвіду навичками представництва інтересів на різних етапах процесу;
 внутрішня особиста
організація та проявлення себе в командній роботі;
 рівень спілкування
та поведінка з існуючими
клієнтами (навіть ще до
персонального залучення
власних, оскільки цю навичку можна розвивати
в подальшому);

 зацікавленість у наставництві діючих партнерів;
 сміливість щодо пропозиції та прийняття самостійних рішень в клієнтських проєктах.
Звичайно, не варто
сприймати ці показники,
як універсальну формулу,
оскільки в багатьох fullservices юрфірмах прописані спеціальні внутрішні
політики з конкретними
показниками ефективності для досягнення статусу
партнера.
Ми також орієнтуємось
на набір професійних та
управлінських навичок та
вже продемонстрованих
результатів, проте вони,
по-перше, не прив’язані до
timeline, по-друге, можуть
враховуватись у різних пропорціях.
Це одна з переваг формату бутіка, в якому можливе
порівняно швидке кар’єрне
зростання.

й зараз вони — відомі
юристи. Але тоді ринок
був інший.
Значно складніше питання: як швидше стати партнером у фірмі, що
вже є на ринку. На відміну від багатьох інших бізнесів, у сфері професійних
послуг партнером не можна стати, просто вклавши
кошти. Насамперед, треба
досягти необхідного рівня професійної майстерності, набути досвіду, відпрацювати управлінські
навички і навчитись «полювати» на нову роботу.
Але чи цього достатньо?
І як, власне, прискорити
шлях професійного зростання?
З огляду на мій досвід,
краще за всіх зростають
і швидко стають партнерами ті юристи, які відразу

ставляться до юрфірми, як
до власного бізнесу. Якщо
ти — власник фірми, то чи
пройдеш повз якусь річ,
яка лежить не на своєму
місці? Чи дозволиш комусь
з колег видати недостатньо якісно виписану консультацію? Чи проявиш
ініціативу і витратиш зайвий час, щоб запропонувати клієнту унікальне рішення?
Коли юрист поводить
себе, як співвласник бізнесу, і у нього це добре виходить, інші партнери дуже швидко розуміють, що
в інтересах всієї фірми дати
такому талановитому фахівцю можливість розвиватись і зайняти гідне місце серед партнерів. І саме
фірми з такою ідеологією
мають шанс пережити своїх засновників.
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ТОП-15 ефективних
менеджерів-партнерів
юридичних компаній
1

Олексій Дідковський,
Asters

2

Микола Стеценко,
AVELLUM

3

Тімур Бондарєв,
Arzinger

4

Сергій Свириба,
Asters

5

Анна Огренчук,
LCF

6

Володимир Саєнко,
Sayenko Kharenko

7

Ольга Просянюк,
AVER LEX

8

Михайло Ілляшев,
Ілляшев та Партнери

9

Денис Бугай,
VB PARTNERS

10

Михайло Харенко,
Sayenko Kharenko

11

Андрій Стельмащук,
Василь Кicіль і Партнери

12

Сергій Піонтковський,
Baker McKenzie

13

Амінат Сулейманова,
AGA Partners

14

Євгеній Дейнеко,
Everlegal

15

Андрій Романчук,
MORIS
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Інтерв’ю

Кожну зміну в податковому
законодавстві видають
за чергову революцію
Оподаткування в Україні нагадує таку собі «гру в кальмара», в якій одночасно
діють велика кількість гравців, контролюючих «бійців» відповідних органів
і нормативно-правових актів. Як бізнесу вижити у цій грі? Як віднайти баланс
між інтересами держави та малого бізнесу? Чи з’явиться в Україні власна
Кремнієва долина? На ці та інші питання відповідають партнери юридичного
бутіка у сфері податкового права та економічної безпеки ID Legal Group
Анна Ігнатенко і Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
— Що робити бізнесу, коли багато що проти нього?
Анна Ігнатенко: — Відповідь лише одна: у вашої фірми має бути
сильна та професійна команда, яка
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добре знає податкову базу та вміє
швидко переорієнтовуватись під
зміни. Якщо такої команди немає
з різних причин або ви не впевнені
в деяких вузьких питаннях, краще

мати зовнішніх консультантів. Або
хоча б знати, до кого можна звернутися в екстреному порядку. При цьому важливо розуміти, що консультантів на ринку багато. Є якісні і є ті,

що позиціонують себе як якісні.
І в цьому спектрі треба знайти свого, якому можна на 100% довіряти,
виходячи з його досвіду й практики.
Це теж своєрідна «гра в кальмара».
21 грудня 2021 р., №24 (754)  Юридична Газета

— Парламент ухвалив так звану
податкову реформу — законопроєкт №5600. Це революція?
Чи ці новації можуть зрештою
призвести до революційної
ситуації в Україні? Чому цей
проєкт неприйнятний для бізнес-середовища?
Олег Добровольський: — Він не
такий революційний, як його подають. Він просто більш профіль-

та повноважень для того, щоб тиснути на бізнес. Тим не менш, ми
бачимо, що вони лише іноді цим
зловживають. Масового тиску на
білий легальний бізнес в Україні вже
немає, і сподіваюсь, не буде. Хоча
певне розширення повноважень
фіскалів є. Наприклад, податковий
орган отримав право на відкрите
застосування технічних засобів
з метою фіксації, а також їх викори-

Відсутність прецедентного
права — найскладніше у роботі
податкового юриста в Україні
ний для певних сфер діяльності.
Так, є моменти, які зараз для багатьох незвичні, але це не означає,
що він революційний. Швидше, що
його історія заполітизована. Зазначу, що цим закопроєктом вдосконалені та змінені деякі положення
Податкового кодексу в загальних
питаннях адміністрування податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного
податків, рентної плати, плати за
землю.
Є, звісно, плюси та мінуси, прихильники та противники. Є спірні
моменти. Але закон схвалено, чекаємо його остаточну версію, вивчаємо і працюємо за новими правилами.
— А ця незвичність і заполітизованість може привести
до зростання кількості ваших
клієнтів?
О.Д.: — Спочатку, звичайно, так.
Для багатьох на початковому етапі це може стати проблемою. Податкове законодавство змінюється
у нас досить часто, і кожну зміну
видають за чергову революцію. Ту
ж появу Податкового кодексу свого
часу теж називали революційною,
але зрештою розібрались, оптимізували структуру бізнесу для клієнта і працювали. Тому, гадаю,
і з проєктом №5600 бізнес справиться з часом, а з професійною командою це станеться набагато швидше та максимально оптимально
з фіскального боку.
— Європейська Бізнес Асоціація вважає, що ця реформа матиме негативний вплив на сумлінних платників податків. Чи
погоджуєтесь ви з думкою, що
своєї мети збільшити доходи
бюджету уряд досягатиме не
завдяки розвитку та зростанню
економіки, а посиленням тиску
на бізнес?
О.Д.: — Я не схильний робити такі категоричні висновки, адже сьогодні у податкових органів за великого бажання є достатньо функцій
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стання для підтвердження правомірності своєї позиції у разі судового
або адміністративного оскарження.
Податковий орган може звернутися до суду для обмеження у праві
виїзду керівника юридичної особи-боржника чи постійного представництва за межі України у разі
несплати протягом 240 календарних
днів суми податкового боргу більше
1млн грн.
— ФОП мітингують біля Верховної Ради і закликають не
вводити РРО. Як віднайти баланс між інтересами держави
та малого бізнесу?
А.І.: — З приводу цього у кожного своя думка. Моя виглядає так.
Є ФОП, які з 1 січня мають поставити РРО і надалі працювати з ними. Страшно це чи ні? Скоріше не
страшно. Головне — розуміти, чого
ти прагнеш і що від цього бажаєш
отримати. Якщо річні обсяги твого
бізнесу дозволяють тобі працювати
на єдиному податку певної групи,
і все, що тобі потрібно, — друкувати чеки через РРО, в чому проблема? В тому, що ми не хочемо показувати власні офіційні доходи?
Як показує практика, зараз частина
ФОПів повинні використовувати
РРО в обов’язковому порядку і це
роблять. Держава пообіцяла забезпечити безкоштовний продукт для
РРО, і головне, щоб змогла забезпечити його функціонування з 1 січня
2022 р.!
У нас є власна аутсорсингова компанія, і декілька років тому ми зафіксували великий відтік спеціалістів ІТ, які поїхали до Європи. Вони
живуть там, але як ФОПи звітують
в Україні, і там вони з 5% податків
дуже конкурентоспроможні. Це завдяки унікальній системі, яка дає чесно заробляти. Такої системи немає
ніде в Європі, до якої Україна так
прагне. І при таких інструментах,
які поки що надає держава, казати, що РРО — це справді страшно?
Нічого страшного немає. Головне — правильно та уважно разом
зі своїми консультантами до цього підійти. При будь-яких нових

державних інструментах завжди
можна знайти механізм, за яким
вести бізнес буде комфортно й вигідно.
На мою думку, коли держава вирішить внести зміни в Податковий
кодекс та скасувати систему єдиного податку, в цьому випадку буде реальна загроза малому бізнесу,
і тоді слова «страшно» та «мітинги»
будуть доречні.
— Наприкінці листопада дано
старт роботі Бюро економічної безпеки. Які у вас очікування: жити стане краще чи веселіше?
А.І.: — Ми вже зачекались органу, який забрав би відповідні функції у МВС і СБУ, щоб підприємців
не розривали на частини усі правоохоронні органи, які тільки можуть
бути. Як запрацює БЕБ, зараз складно прогнозувати. Адже бачимо, що
його старт проходить важко: і щодо
набору людей, і щодо будівлі, проблема з якою навіть вийшла в медійну площину. Коли будуть перші
кроки БЕБ, можна буде про щось
предметно казати. Зараз є просто
сподівання і бажання, щоб все у них
вийшло. А як воно вийде, побачимо. Перші висновки треба робити
не за місяць-два, а щонайменше за
півроку.
О.Д.: — З іншого боку, ми бачимо,
що мету, яка декларується, — створення єдиного органу по боротьбі з економічними злочинами —
не виконали самі законодавці. Відповідні функції, які були у інших
правоохоронців, не прибрані, і на
сьогодні це буде певне дублювання цих функцій і різночитання, хто
все ж має цим займатися. Нещодав-

О.Д.: — Крім уникнення дублювання функцій, про яке ми вже казали, порадив би більше аналітики,
аніж силової складової, від якої всі
вже втомилися. Візьмемо для прикладу ст. 212 Кримінального кодексу. За рік відкривалися сотні справ
за цією статтею. Особливо фактових, коли особи немає, а підприємство «кошмарять» слідчими діями.
У підсумку до суду доходять одиниці справ. Закриваються за умови
сплати зобов’язань теж одиниці. Якщо БЕБ вдасться перебороти принцип кількості, а сконцентруватись
на якості (в першу чергу, якраз за
рахунок аналітичної роботи), це
покаже, що орган дійсно працює
по-новому. Треба більше працювати з базами даних — це робота
на випередження. Це є в програмі
Бюро, але поки що ми не бачимо,
яких аналітиків вони набирають,
які бази у них будуть і чи будуть
взагалі.
А.І.: — Ми можемо вносити ще
багато змін у законодавство, але
поки не зміняться стосунки між
державою та платниками податків, не буде між ними взаємної довіри, тіньова складова нікуди не
зникне. У всіх економіках світу є
доля «тіні», якими б розчудовими
не були у них закони та податки.
Якщо порівнювати наші податкові
ставки з центрально- або східноєвропейськими, вони у нас не такі вже
й великі, але там немає такої частки
тіньової економки. На мою думку,
тільки прозорість взаємовідносин
та побудова довіри між державою
та платником зменшить долю тіньової економіки, а законодавчої
бази на зараз для цього достатньо.
При цьому, в першу чергу, побудова

Можливо, Україна буде
в майбутньому асоціюватись
з ІТ-офшором

но була заява міністра внутрішніх
справ про те, що підакцизну групу
товарів можна взагалі залишити
у МВС, що, погодьтесь, аж ніяк не
в’яжеться з ідеєю створення єдиного органу. Фактично просто перейменували відповідний департамент СБУ, який дублює функції
з боротьби з економічними злочинами. І так — по багатьох позиціях. Тому казати, що жити стане краще, я б не поспішав. Треба
якийсь час подивитися, як БЕБ себе
проявить.
— До його повноважень, крім
іншого, входить надання пропозицій щодо законодавчих
змін для усунення схем економічних злочинів. Як практикуючі правники, які рекомендації
ви надали б БЕБ?

довіри повинна йти зі сторони держави.
— А на кого ви ставите у битві
BEPS vs офшори?
А.І.: — Є усталена думка, що офшори — це погано. Тому що, мовляв,
не платяться податки на території
України. Але що робити з тим простим фактом, що це легально? Не
завжди погано те, що називається
«офшор». Так, з урахуванням BEPS
все це стане більш відкритим та прозорим, але ті, хто раніше нічого не
приховували, і зараз не будуть цього робити.
О.Д.: — До того ж, далеко не
всі готові сьогодні відмовитися
від офшорів. Якщо є можливість
платити менше, люди будуть платити менше. І все це — в рамках
закону.
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цій вводяться 0% на дохід фізосіб як
дивіденди, які нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати
не частіше разу на 2 роки та податкова знижка з ПДФО на суму інвестицій в українські стартапи. І це
добре.
Це гарний механізм стимулювання інвестицій в Україну та розвитку
даної галузі саме в Україні. І можливо Україна буде в майбутньому
асоціюватись з ІТ-офшором.
— А чи може цей «рай» для обраних стати локомотивом, що
потягне за собою решту?
А.І.: — Нещодавно наша компанія ID Legal Group разом з ААУ
організували широкомасштабний
Податковий форум. На одній з панелей, де були Данило Гетманцев,
керівник ДПСУ та інші впливові офіційні особи, я поставила це питання
в якості модератора дискусії: «Чи
моделюєте ви податкові преференції для ІТ на інші галузі, враховуючи
боротьбу з ФОП як формою прихованої виплати зарплати? Адже це,
мабуть, було б вигідно державі, бо
багато хто офіційно платять мінімальну зарплату». Відповідь була:
«Давайте спочатку поглянемо, як
воно піде, відпрацюємо цей сегмент
і побачимо, яка буде віддача». З точку зору держави, мабуть, це вірно.
А з точки зору бізнесу, мабуть, не
дуже.
— Чи підтримуєте ви податкову
амністію в Україні? Які її ризики та вигоди?
О.Д.: — Як ідею підтримуємо,
але диявол ховається в дрібницях.
Перша «дрібниця» — ментальна:
ми не звикли вірити державі, бо
дуже часто помилялись у довірі до
неї. І наразі найголовніша проблема — донести до людей ідею, що
якщо вони підуть на податкову амністію, заплатять певний відсоток,
це буде тією точкою, до якої вже
ніхто не повернеться. Адже саме
слово «амністія» означає, що ти
в чомусь винний, зізнався у злочині,
і тебе звільнили від відповідальності. Друга «дрібниця» — за певними
показниками законодавство виписане досить поверхнево, що дозволяє його подвійне трактування. Як
у бік людини, так і в бік держави.
Але ми прекрасно розуміємо, у чий
бік буде це трактування, і це несе
певні додаткові ризики.

Анна ІГНАТЕНКО, партнер ID Legal Group

— Кіпріоти, здається, задоволені тим, що їх країну називають
офшорним раєм. Чому Україна
не може ним стати?
А.І.: — Вона може ним стати.
Принаймні, для певної частини.
Вже прийняті зміни до законодавства щодо «Дія Сіті», які вводяться з 1 січня. Це презентується як
будівництво національної «Кремнієвої долини». Певною мірою це
можна назвати українським офшо-
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ром для ІТ. Просто виконуй декілька правил — і можеш користуватися комфортними податковими
преференціями. А це можливість
вибору корпоративного податку —
податок на виведений капітал (9%)
чи податок на прибуток (18%);
спеціальні ставки для гіг-спеціалістів та працівників IT-компаній:
ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір —
1,5%. Для стимулювання інвести-

— З якими проблемами до вас
як податкового бутіка найчастіше звертаються клієнти? Що
в тренді?
А.І.: — Почну з другої частини запитання. Нещодавно інформаційне
поле України «підірвала» ще одна
заява про операцію з боротьби зі
«скрутками» з ПДВ, і почалося блокування реального бізнесу. У нас
багато звернень з цього приводу.
Ми чітко розуміємо, що це треба
робити там, де є ризики й ризикові операції, а не де реальний сектор. І коли останній включають

у «ризикові» без пояснення причин,
а просто надсилають у електронний
кабінет відповідну заяву, платник
податків (він же наш клієнт) питає: «А що це означає?» Спочатку
нам треба з’ясувати, що це означає, потім підготувати та подати
документи на комісію, а потім буде сама комісія. Все це — щонайменше 15 робочих днів, і весь цей
час бізнес стоїть. Гадаю, такі кроки
з боку держави мають бути дуже
акуратні, виважені. Звичайно, ми як
профільний податковий бутік дуже
швидко дзеркалимо всі дії зі сторони держави по відношенню до потенційних клієнтів та пропонуємо
максимально швидкі законодавчі рішення.
О.Д.: — Це той самий випадок,
коли відбувається підміна понять
самим податковим органом. Підприємство відносять до категорії ризикових платників, хоча насправді під
цим розуміється лише ризиковість
певної операції, а це зовсім різні
речі. У податкової служби є багато
механізмів для відпрацювання ризикової операції: вийти на планову
або позапланову перевірку, подати
запит і таке інше. Але вводити живе
підприємство з великою кількістю
працівників у категорію ризикованих — це вже перегин. Це з нещодавнього.
— А щодо поточного?
О.Д.: — Нікуди не зникають планові перевірки з боку податкових органів. На наш подив, хоча офіційно
план таких перевірок оприлюднюється на рік, бухгалтери дізнаються
про це лише після отримання направлення на перевірку. Вони не
користуються абсолютно безплатною послугою податкової дізнатись,
а чи є підприємство в плані-графіку
перевірок, щоб якось підготуватися. Для багатьох це чомусь завжди
неочікувано.
— За спостереженнями, клієнти зараз найчастіше звертаються до вас: а) на ранній стадії
«захворювання» свого бізнесу,
б) на пізній чи в) у профілактичних цілях? Як взагалі бізнесу вибудувати правильну та
вчасну комунікацію з податковим радником?
А.І.: — По-різному. Враховуючи,
що нам 6 років, можна констатувати, що про нас і якість нашого
продукту вже знають. І коли клієнт
приходить до нас, навіть уперше,
він вже знає, чого від нас хоче, адже вже чув на власному ринку, що
може отримати від нас та якої якості. Є ті, що приходять з палаючими
очима: «Ось в мене проблема, мені
потрібно її терміново вирішити!»
Щось на кшталт «Лікарю, в мене зуб
болить!» Так, ми можемо це зробити: з наркозом, без наркозу, довго,
швидко, з лікуванням, без лікування. Ми завжди доводимо до кінцевого, а найголовніше, прогнозованого
результату, тому наш бренд ID Legal
Group впізнають на юридичному
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ринку та до нього вже сформувалась
довіра.
О.Д.: — Я помітив за ці роки,
що ті, хто почав з нами працювати, вже все розуміють і проблему
не запускають. Навіть ті, хто вперше потрапляє до нас по «швидкій»,
наступного разу вже намагаються
діяти, що називається, «на запобігання».
А.І.: — В групу компаній ID Legal
Group входить власна сертифікована
аудиторська компанія, і з обов’язковим аудитом наші клієнти отримують додаткову опцію — податковий
аудит, у рамках якого перевіряються відповідні ризики, починаючи
з аналізу баз даних бухгалтерського обліку та закінчуючи оцінкою
первинної документації. Цей аудит, який бажано пройти заздалегідь, робить «зріз», котрий показує,
що якщо завтра прийде податкова, на таких от позиціях можуть бути певні проблеми. І наші постійні клієнти знають про цю опцію
й дуже успішно нею користуються.
Ми разом все доопрацьовуємо, і на
виході, коли приходить з перевіркою податкова (зрозуміло, що вона
обов’язково щось знайде), порушення або незначні, або мінімізовані.
І вже у перший день роботи податкової клієнт чітко розуміє, що вона зможе побачити по максимуму
і по мінімуму. Далі — як поталанить
з ревізором, наскільки він глибоко загляне. Результат потрапляння
нашого податкового супроводу —
90–95%. Звичайно, не все можна
почистити, але до всього треба бути
готовим.
— До того, як стати партнером ID Legal Group, ви тривалий час працювали в держструктурах. Цей досвід (як негативний, так і позитивний)
допоміг вам у практиці? Яким
чином?
О.Д.: — Так, безумовно. Це позитивний досвід, який сьогодні дає
більше можливостей, розуміння
і впевненості у своїх діях. Відповідний досвід є і у Анни. Ми взагалі
не приховуємо, що більшість співробітників нашої компанії мають
досвід роботи у податковій системі
у різні роки на різних посадах. Ми
це всіляко позиціонуємо й відразу
кажемо клієнтам, що розуміємо, як
мислять співробітники податкових
органів, які цілі стоять перед ними
і яким чином вони їх досягатимуть.
Тобто зі всього проміжку часу, який
був присвячений службі у податкових органах, ми зараз отримуємо
великі плюси.
А.І.: — Держслужба взагалі дуже дисциплінує, вимагає швидко
та якісно працювати та досягати
результату. Якщо ти був вихований
держслужбою, це великий плюс.
І ми справді під час набору людей
відкрито пишемо в анкетах, що досвід роботи в держслужбі є пріоритетом. Попереду лише рівень професійності. Держслужба — це гарний
фундамент…
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О.Д.: — … який ми навчились правильно використовувати. Так, у держслужбі є певні моменти (наприклад,
комунікаційні, психологічні), які ми
з Анною, гадаю, перебороли. І тепер
знаємо, як налаштовувати людей,
які до нас приходять на роботу, як їх
розкрити, щоб вони принесли максимальну користь.
— А як швидко у вас пройшов
перелом у свідомості під час
переходу з держслужби в самостійне плавання? А дже
у багатьох держслужбовців
(і не тільки у них) дуже чітко сформований, так би мовити, стокгольмський синдром.
О.Д.: — Насправді не можна сказати, що цей етап закінчено…
А.І.: — Так. Наприклад, приходить клієнт зі своєю проблемою,
розказує її, а ти слухаєш і думаєш
про неї саме як співробітник податкового органу. А після цього будуєш покрокову стратегію захисту.
І саме цей формат надає можливість бути максимально ефективним.
— Що найскладніше у роботі податкового юриста в Україні?
А.І.: — Те, що у нас немає прецедентного права та єдиного підходу
фіскальних органів до ідентичних
операцій та оцінки первинних документів. Хоча розумієш, що за діючим законодавством це має бути
саме так і не інакше.
— А сам клієнт змінився з 2016 р.?
О.Д.:— Напевне, так, адже з того часу змінились і держава, і час,
і правила гри. Сьогодні вже не всі
питання можна вирішити швидко,
«за місяць будь-якою ціною». Зараз
клієнти розуміють, що треба вибудовувати стратегію, позицію, треба
її пояснювати, доводити, і тільки
тоді буде результат. Ми це їм пояснюємо, і сподіваюсь, вони нас розуміють, адже наприкінці отримують
бажаний результат.
— Останній рік для бізнесу
з огляду на відомі обставини
був досить складний, проте
юридичний ринок фактично
не просів. Є пояснення цьому?
О.Д.: — У мене тільки одне: в цей
непростий для бізнесу час держава шукає компенсатори для наповнення бюджету. Як тільки вона починає якось тиснути на бізнес, він
шукає захисту, і відповідно, у нас
з’являється нова робота. Бізнесу,
звичайно, нелегко у всіх напрямах.
Тому люди приходять до юристів,
щоб дізнатися про правомірність
тих чи інших дій держави та знайти професійний та ефективний
захист.
— Які «творчі плани» ID Legal
Group у наступному році?
О.Д.: — План один — рухатись
далі. Є певні задумки, напрацюван-

Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, партнер ID Legal Group

ня, досвід. Щось будемо пробувати,
впроваджувати, реалізувати. Сьогодні нам довіряють велика кількість клієнтів, яких ми просто не
можемо підвести.
— І останнє запитання: опинившись перед українським варіантом Феміди, ви б розв’язали їй очі, щоб вона побачила
все, що відбувається?

О.Д.: — Я б не розв’язував.
А.І.: — А мені здається, що в неї
й зараз вони не дуже зав’язані, вона
іноді підглядає. Якби їх тугіше зав’язати, було б краще.

Підготував
Костянтин НІКОЛАЄВ,
редактор «Юридичної Газети»
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Актуально

Судова практика

Регулятор балансу інтересів,
або Про роль суду у банкрутстві

Олександр БОНДАРЧУК,
керуючий партнер ЮА «Абсолют»,
голова НААКУ, арбітражний
керуючий, адвокат

Поки тривають «ковідні» обмеження на відкриття нових проваджень у справах про банкрутство,
судова практика продовжує вдосконалювати цю сферу. Адже проблемних питань щодо застосування положень Кодексу України з процедур
банкрутства залишається чимало.
Влітку та восени ц.р. Касаційний
господарський суд у складі Верховного Суду сформував правові висновки стосовно найпоширеніших
процедур, які дають можливість
зрозуміти основні підходи до їх застосування.

Як не змарнувати зусиль
через бездоказовість вимог
або наявність спору
про право
Обґрунтованість вимог ініціюючого кредитора завжди є каменем спотикання у процедурах
банкрутства. Зокрема, Верховний
Суд у складі суддів палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду
в постанові від 22 вересня 2021 р.
у справі №911/2043/20 зазначив,
що процедура банкрутства щодо
боржника переслідує публічний та

приватний інтерес. Захист приватного інтересу, в свою чергу, полягає в максимальному задоволенні вимог кредиторів, відновленні
платоспроможності боржника або
його ліквідації та продажу його майна у ліквідаційній процедурі з метою погашення вимог кредиторів.
Отже, однією з основних функцій
господарського суду під час провадження у справі про банкрутство
є дотримання балансу захисту
публічного та приватного інтересів.
Крім того, провадження у справах про банкрутство характеризуеризується особливим процесуальним
льним
порядком розгляду справ, специфічністю цілей і завдань, особливим
бливим
суб’єктним складом, тривалістю
стю судового провадження, що істотно
стотно
відрізняють це провадження
ня від
позовного.
З огляду на положення процесуроцесуального закону, у справах позовнозовного провадження господарський
ий суд,
здійснюючи правосуддя, обмежебмежений принципами диспозитивності
вності
та змагальності сторін, а у справах про банкрутство невід’ємною
ємною
складовою провадження є судовий
удовий
контроль.
Кредитор, звертаючись до господарського суду з заявою про
ро відкриття провадження у справі
аві про
банкрутство, має підтвердити
ити наявність боргу (у т.ч. неустойки)
тойки)
належними доказами, виходячи
ходячи
з правової природи правовідносин
дносин
між боржником та кредитором.
ом. Доказами на підтвердження наявностіі
боргу можуть бути, зокрема, судові
рішення, господарські правочини,
первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення. Такими доказами
можуть бути, зокрема, банківські
виписки, платіжні доручення, видаткові накладні, довідки, листи,
протоколи та будь-які інші докази, що доводять факт невиконання відповідачем своїх зобов’язань.

Все це подається кредитором з метою виключення у майбутньому розумних сумнівів інших кредиторів
боржника в обґрунтованості відкриття провадження у справі про
банкрутство (постанова Верховного Суду від 18.02.2021 р. у справі
№904/3251/20).
На господарський суд покладається обов’язок перевірити обґрунтованість вимог ініціюючого кредитора та з’ясувати наявність підстав
для відкриття провадження у справі
про банкрутство, що має здійснюватися судом незалежно від погодження боржником з заявленими
вимогами чи, навпаки, пасивної
процесуальної поведінки боржника у вигляді неподання відзиву
на заяву про відкриття
відповідного провадження. Головна мета цього
—
відвернення за-

грози
визнання судом
у справі про
банкрутство
фіктивної кредиторської заборгованості до боржника
і відкриття
і
на підставі
і
і такоїї заборб
гованості провадження у справі
про банкрутство. Наведене порушує права кредиторів з обґрунтованими грошовими вимогами,
а також права боржника у справі
про банкрутство.
З огляду на важливі правові
наслідки відкриття провадження
у справі про банкрутство, які, крім
заявника та боржника, стосуються
невизначеного кола осіб-потенційних кредиторів, ухваленню відпо-

відного рішення суду має передувати системний аналіз обставин,
пов’язаних з правовідносинами,
з посиланням на які заявник обґрунтовує свої вимоги до боржника, на підставі поданих доказів. Лише після з’ясування та перевірки
таких обставин суд може встановити обґрунтованість вимог кредитора до боржника, а також наявність чи відсутність спору про право
у цих правовідносинах як передумову для відкриття провадження у справі (постанова Верховного Суду від 16.02.2021 р. у справі
№911/2042/20).
Верховний Суд вкотре
нагадав, що згідно ч. 6
ст. 39 КУзПБ, суд
відмовляє у відкрит ті пров адження у справі, якщо:
 вимоги
кредитора
свідчать про
наявність спору про право,
який підлягає вирішенню

в порядку позовного
провадження;
 вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
Найцікавіше, що норми ч. 6 ст. 39
КУзПБ, як і інші положення цього
Кодексу, не містять окремого визначення такої підстави для відмови
у відкритті провадження у справі
про банкрутство, як необґрунтованість вимог ініціюючого кредитора.

Процедура банкрутства щодо боржника
переслідує публічний та приватний інтерес
Постанова КГС ВС від 22.09.2021 р.
у справі №911/2043/20
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Актуально
Але Верховний Суд дійшов висновку, що у разі необґрунтованості/непідтвердження вимог ініціюючого
кредитора господарський суд таки
має відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство,
посилаючись саме на норму ч. 6
ст. 39 КУзПБ, яка, з урахуванням
концепції недостатньої якості закону, є найбільш близькою за предметом регулювання до сфери спірних
правовідносин.
Не менш цікавою в цьому плані є постанова Верховного Суду
у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 3 серпня 2021 р. у справі №914/620/20.
Вона встановлює, що є доказом
наявності спору про право як підстави для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.
Зокрема, Верховний Суд зазначив, що встановлення відсутності
спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора є обов’язковою умовою для відкриття провадження у справі про банкрутство
боржника. Аналогічних висновків ВС дійшов у постановах від 13.08.2020 р. у справі
№910/4658/20, від 19.08.2020 р.
у справі №910/2522/20, від
16.09.2020 р. у справі №911/593/20.
Відсутність спору про право в розрізі процедури банкрутства полягає
у відсутності неоднозначності у частині вирішення питань щодо сторін зобов’язання, його суті (предмету), підстави виникнення, суми
та структури заборгованості, а також строку виконання зобов’язання тощо. Методом встановлення
таких фактів є дослідження господарським судом відзиву боржника,
заслуховування пояснень представника боржника або дослідження
Єдиного реєстру судових рішень,
відомості з якого є відкритими та
загальнодоступними, на предмет
наявності на розгляді іншого суду
позову боржника до ініціюючого
кредитора з питань, що зазначені
вище.
Таким чином, відсутність заперечень боржника з приводу зазначеної вимоги кредитора може
свідчити про її визнання, а відтак,
і про відсутність спору між сторонами про право. З іншого боку, встановлення господарським судом
у підготовчому засіданні обставин наявності відкритого позовного провадження з розгляду спору
щодо дійсності грошового зобов’язання, на підставі якого заявлено
вимоги ініціюючого кредитора до
боржника, зумовлює обов’язок суду
відмовити у відкритті провадження
у справі про банкрутство за такою
заявою кредитора в порядку ч. 6
ст. 39 Кодексу України з процедур
банкрутства (постанова Верховного Суду від 24.09.2020 р. у справі
№916/3619/19). Тобто заперечення боржника щодо вимог заявника
у вигляді позову, предметом якого є оспорювання боржником обставин, на яких ґрунтуються виЮридична Газета 21 грудня 2021 р., №24 (754)

моги кредитора, який подано до
суду до подання заяви кредитора
про відкриття провадження у справі про банкрутство, беззаперечно
свідчить про наявність спору про
право у розумінні положень ч. 6

або кредитора також з таких підстав:
 боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на
себе зобов’язання без відповідних майнових дій іншої сторони,

Обґрунтованість вимог
ініціюючого кредитора завжди
є каменем спотикання
у процедурах банкрутства
ст. 39 Кодексу України з процедур
банкрутства (постанова Верховного Суду від 02.02.2021 р. у справі
№922/2503/20).

Інститут визнання
недійсними правочинів
боржника також має певні
характерні особливості
Цей інститут найбільш наглядно розкриває різницю між розглядом та захистом порушених прав
у межах справи про банкрутство від
позовного провадження. Зокрема,
у постанові від 27 липня 2021 р.
у справі №910/9177/20 Верховний
Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду наголосив, що норми застосування особливих способів захисту суб’єктів,
процедури, учасників, стадій та інших елементів у справах про банкрутство, котрі відрізняють ці провадження від позовних, закріплені
у ст. 42 КУзПБ, яка є універсальним
засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною
єдиного механізму правового регулювання цих відносин. Ця стаття визначає спеціальні правила та
процедуру визнання недійсними
правочинів, укладених боржником,
щодо якого відкрито провадження
у справі про банкрутство. Вона
спрямована на захист прав та інтересів кредиторів та створює умови
для максимально можливого задоволення їх грошових вимог за
рахунок майна боржника. Правочини боржника, які зменшують
його активи, підлягають оцінці на
предмет наявності в діях боржника ознак приховування/виведення
майна. Такі дії, як правило, спрямовані на шкоду правам та інтересам
кредиторів, оскільки позбавляють
їх можливості задовольнити свої
вимоги за рахунок майна боржника.
В результаті будь-який договір
про відступлення права вимоги
з підстав, передбачених ст. 42
КУзПБ, відповідно до ч. 2 та 3
якої правочини, вчинені боржником протягом 3 років, що передували відкриттю провадження
у справі про банкрутство, можуть
бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство
за заявою арбітражного керуючого

відмовився від власних майнових
вимог;
 боржник уклав договір з зацікавленою особою;
 боржник уклав договір дарування.
У такому разі кредитор зобов’язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав
від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами,
що існували на момент вчинення
правочину. Строк, встановлений
у ст. 42 КУзПБ (3 роки, що передували відкриттю провадження у справі

про банкрутство), становить так
званий «підозрілий період», у межах
якого найбільш вірогідне вчинення
боржником правочинів, опосередковано спрямованих на завдання
шкоди кредиторам. Якщо оспорюваний договір не має очевидної
економічної мети, при вирішенні
питання щодо його фіктивності
належить враховувати дійсні мотиви, через які боржником вчинено правочин з відчуження наявної
у нього майнової вимоги безоплатно, і чи є такі мотиви добросовісними.
Цивільно-правовий договір не
може використовуватися учасниками цивільних відносин для
уникнення сплати боргу або виконання судового рішення (в т.ч.
вироку) про стягнення коштів,
що набрало законної сили. Тому
правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч
і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно
недобросовісними та зводяться до зловживання правом.
Подібна правова позиція неодноразово була викладена Верховним Судом у постановах,
зокрема від 20.01.2021 р. у справі
№910/8992/19 (910/20867/17),
від 13.10.2020 р. у справі №04/1410/5026/2337/2011.

+38 067 732 38 82
absolute@absolute.com.ua
www.absolute.com.ua
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EXPATPRO підросла і вже готова
для серйозної боротьби на ринку
EXPATPRO активно працює над ребрендингом, і попри стриманий оптимізм клієнтів
у цьому плані, сподівається, що все буде добре, ризик виправдається. У компанії
обіцяють зміни не тільки логотипу і слогана, а й комунікаційної політики. Про те,
звідки у клієнтів гроші в непрості пандемійні часи, про релокацію білоруських
ІТ-спеціалістів в Україну, чому жодна «Дія Сіті» не допоможе у залученні великих
інвесторів в Україну та багато іншого — в інтерв’ю з партнерами EXPATPRO
Любомиром КУЗЮТКІНИМ, Василем ЧЕРЕДНІЧЕНКО і радницею Тетяною ЯЩЕНКО
оплатили всі послуги, які їм були
надані. Тому наші клієнти не дуже
постраждали. Крім того, ми мали
поточну договірну роботу, а також
супровід справ у ТПП, де клієнти були готові заплатити, щоб отримати
якісну правову допомогу. Не можна
також відкидати релокацію креативного сектору з Республіки Білорусь
до України — було багато замовлень щодо супроводу процесів переїзду.
Василь Чередніченко: — За моїми особистими спостереженнями,
пандемія показала, що людина багато в чому може відмовити собі,
але справи і документи у неї мають
бути в порядку. Тому ті, хто раніше
вчасно не отримав посвідку на проживання, не зареєстрував шлюб чи
не оформив належно нерухомість,
після першої хвилі пандемії зрозуміли, що цими питаннями варто
зайнятись у першу чергу. І звичайно, витрати на подорожі і розваги
в такому разі відходили на другий
чи третій план.
Любомир Кузюткін: — Тетяна
правильно зазначила, що багато
коштів в Україну зайшло з-за кордону. Додам, що частина з них були
у криптовалюті. Знизились депозитні ставки, а у людей дуже багато
заощаджень. Якщо депозити невигідні, люди просто знімали готівку
і йшли на ринок нерухомості. Це
частково пояснює «вибух» на цьому
ринку і ріст цін на житло. Ми супроводжували в цьому році чимало угод
з купівлі нерухомості як для іноземців, так і для наших клієнтів.

Василь ЧЕРЕДНІЧЕНКО, партнер EXPATPRO

— Закінчується 2021 р., який
для гравців юридичного ринку був досить успішний. Але ж
економіка України у стагнації.
Звідки гроші?
Тетяна Ященко: — У нас в компанії основні проєкти в період пандемії були майже незалежні від
карантинних обмежень. Це ІТ-сек-
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тор, який перейшов на дистанційну
роботу. І хоча замовлення трішки
знизились, значного просідання не
сталося. Багато компаній-клієнтів
мають у своїй структурі іноземний
капітал, підтримуються з-за кордону, а там були досить відчутні компенсаційні виплати за час вимушеного простою, тож вони спокійно

— У цьому році до України з сусідньої Білорусі активно мігрували працівники ІТ-сектору та
креативних сфер. Чи збільшило
це попит на ваші послуги?
Т. Я.: — Так, потік людей був дійсно великий. Хоча більше людей все
ж було у 2020 р., коли кількість проєктів по релокації зросла у 10 разів.
Якщо раніше ми працювали з великою кількістю проєктів одного великого замовника, то останнім часом

клієнтів побільшало. Але й конкурентів у нас стало більше, адже білоруські клієнти часто звертались
до білоруських юристів, а ті, у свою
чергу, до своїх партнерів в Україні,
тому не завжди відразу виходили на
нас. Спочатку по деяких проєктах
нас залучали як підрядників, і тільки одиниці зверталися напряму.
Наразі з білорусами працюють багато маленьких юридичних компаній.
Втім, це не перешкодило збільшенню кількості проєктів у нас. Їх стало
більше, і вони стали цікавіші, адже
часто мова йде про переїзд не однієї людини, а цілих родин. Це робота з великою кількістю документів.
І плюс у 2021 р. в Україні, нарешті,
нормально запрацювала процедура
посвідки на постійне проживання.
Це додатково стимулювало збільшення попиту на юридичні послуги.
В. Ч.: — До нас звертаються
не тільки представники ІТ-галузі,
а й люди креативних професій чи
просто підприємці чи бізнесмени
з Білорусі. Звичайно, коли ми говоримо про ІТ-компанії, це доволі
системний підхід, що передбачає
перевезення груп працівників. У нас
є клієнти, у яких більше сотні працівників, але трапляються й приватні замовники. У них часто виникають проблеми з тим, щоб принаймні
виїхати з Білорусі та перевезти майно і родичів.
— Які законодавчі зміни були
найголовнішими для України
у 2021 р.?
Т. Я.: — Говорячи про корпоративне право, зазначу, що нарешті
набули чинності зміни законодавства стосовно розкриття кінцевих
бенефіціарів. Це викликало авральний режим роботи протягом
декількох місяців, а далі завантаженість все ж трохи сповільнилась.
Але все одно це важливий крок до
розкриття інформації, імплементації міжнародної практики стосовно
розкриття бенефіціарів. Це змусило
моїх колег більш уважно ставитись
до оформлення документів. Мож21 грудня 2021 р., №24 (754)  Юридична Газета

У багатьох компаній, що планують
заходити в Україну, є запити про
те, як буде діяти законодавство
стосовно КІК, які є ризики для них
і якого рівня такі ризики, адже багато компаній не хочуть показувати
українським податковим органам
більшість інформації про власників
і структуру.
— Ми знаємо, що ваша компанія запланувала ребрендинг.
Що надихнуло вас на такі зміни? Прийшов час? «Переросли»
свою нинішню назву?
В. Ч.: — Ми дійсно готуємо ребрендинг. Підійшли до цього питання ґрунтовно і співпрацюємо
з компанією, яка на цьому спеціалізується. Ми робимо не просто нову
назву, а нове позиціонування і нову
стратегію бренду. Тобто ми будемо
комунікувати з нашими клієнтами
по-новому. Це пов’язано з тим, що
ми ставимо перед собою нові цілі
й виклики. І звичайно, це внаслідок того, що ми переросли компанію, яка працює лише для іноземців
у сфері міграційного права, і бажаємо розвиватись та відкривати нові
практики. Це пов’язано з органічним ростом нашої компанії, адже
надаючи послуги іноземним клієнтам, ми почали активно розвивати

практики нерухомості, корпоративного та ІТ-права.
Л. К.: — Звичайно, ми залишаємось на топових позиціях з міграційного права, але наш фокус зараз
буде спрямований на юридичних
осіб, а саме на бізнес, який планує
провести релокацію своїх працівників-іноземців або вже працює
в Україні.
— Якою буде нова назва компанії? Нова назва — це завжди
новий початок. Як зміниться
візуальна ідентичність, ідеологія бізнесу?
В. Ч.: — Хочемо зберегти інтригу.
В кінці січня — на початку лютого
обов’язково про це оголосимо.
Т. Я.: — Будуть зміни і логотипу,
і слогана, і комунікаційна політика
буде змінена повністю. Це все спрямовано на новий вектор і нове життя бренду. Умовно кажучи, дитина
підросла і вже готова до серйозної
боротьби на ринку.
Л. К.: — Думаю, ми говоримо,
швидше, про те, що переросли сьогоднішній формат нашої діяльності.
Звичайно, це не щось нове. Цей шлях
до нас проходили десятки юридичних фірм в Україні. Хоча, звичайно,
ми з колегами аналізували, як працюємо, чому нас обирають, чому ми

Любомир КУЗЮТКІН, партнер EXPATPRO

ливо, такий крок трохи ускладнив
реєстрацію бізнесу в Україні, та водночас він збільшив якість роботи
й прозорість структури в майбутньому.
Важливим для ІТ-сектору є запровадження спеціального режиму
«Дія Сіті». Він спрямований на те,
щоб в Україні залишались компанії,
котрі розробляють продукти, тоді,
відповідно і права інтелектуальної
власності лишатимуться в Україні.
Також ВР проголосувала зміни до
податкового законодавства. Побачимо, як це запрацює. Можливо,
дійсно багато хто захоче працювати
в цьому режимі, але ще треба багато
зробити для захисту прав інтелектуальної власності. Звичайно, Україна
має значний ІТ-потенціал і є лідером
з надання послуг на аутсорсингу,
але вимоги «Дія Сіті» передбачають
подачу доволі чистої та зрозумілої
структури компанії.
З негативного, то у наступному році нас чекатимуть перевірки
від Держпраці, які не завжди є обґрунтованими. Також чекаємо, коли запрацюють правила щодо КІК.
Роз’яснень ще немає, і як це буде
працювати, поки невідомо, що не
сприяє популяризації української
юрисдикції в якості магніту для
структурування бізнесу.
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В. Ч.: — Щодо практики міграційного права, то варто відзначити,
що прийняли зміни до Закону України «Про громадянство». Президент
анонсував прийняття законопроєкту про множинне громадянство,
хоча революційних змін там немає,
лише уточнені процедури набуття
громадянства України. Але треба буде дивитись на практичне втілення
цих новел. Звичайно, слід згадати
й надання можливості громадянам
Білорусі перебувати на території
України більш тривалий строк,
а за сприяння Мінцифри іноземним ІТ-фахівцям надали можливість
отримувати дозволи на еміграцію
в Україну.
— Наразі ви розширюєте практики корпоративного та IT-права. Яким був рік для цих практик? З якими запитами у цих
сферах клієнти звертаються
найчастіше?
Т. Я.: — Ми вже згадували про
релокацію білоруського економічного ІТ-кластеру в Україну, а в його
рамках перед компаніями, окрім
переїзду, ще стоїть завдання відкриття повноцінної юридичної особи, оскільки створення постійного
представництва за нашим законодавством є надзвичайно незручним.

Тетяна ЯЩЕНКО, радниця EXPATPRO
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Юридичний бізнес
маємо постійних клієнтів протягом
багатьох років. Це все формує наші
принципи роботи в майбутньому,
які ми й оформили в нову обгортку.
Ми стали старші та більші. Треба,
щоб нас впізнавали вже іншими, а не
продовжували асоціювати виключно
з оформленням віз. А таке трапляється. Приходить клієнт за оформлен-

Л. К.: — На сьогоднішній день
у нас в компанії два партнери, які
керують і очолюють практики. Нашим радникам і старшим юристам
останнім часом було довірено очолити певні напрями роботи компанії, тому з розвитком ми готові до
розширення партнерського складу.
В першу чергу, за рахунок наших

Розкриття кінцевих бенефіціарів
викликало авральний режим роботи
протягом декількох місяців
ням візи, а в процесі роботи розуміє, що у нас великий спектр послуг,
і якість їх доволі висока. Потім такі
клієнти залишаються з нами надовго і розширюють спектр послуг. Та
й колеги, які нас рекомендують, теж
є заручниками образу, що ми — це
лише про вирішення міграційних
питань. І щоб не лишатись ноунеймами у сферах, де ми маємо досвід
і експертизу, ми хочемо провести
ребрендинг, адже працюємо і в корпоративному праві, і в сімейному.
— Чи торкнуться зміни організаційної структури компанії?
Чи плануєте розширити партнерський склад? Якою буде зона відповідальності партнерів
в оновленій фірмі?
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юристів. Хоча не виключаємо, що
будемо запрошувати з ринку колег,
які зможуть запустити у нас нові
практики.
— Чого очікуєте від ребрендингу? Які є можливості? Які
ризики?
Т. Я.: — На жаль, конкретних
метрик, які визначають, спрацює
ребрендинг чи ні, немає. Коли ми
з колегами це обговорювали, то
розуміли, що гарантій дати ніхто
не може. Ми спілкувались і з клієнтами стосовно ребрендингу й зміни назви, і отримали неоднозначні
відповіді, бо дехто вже звик до нашої нинішньої назви. Але коли починаєш пояснювати передісторію
цих змін, зазвичай чуєш стрима-

ний оптимізм у цьому плані. Втім,
сподіваємось, все буде добре, ризик
виправдається.
— На вашу думку, чи буде 2022 р.
успішним для вітчизняного
ринку? На чому ваша компанія зосередить увагу? Які нові
практики плануєте розвивати?
Л. К.: — Думаю, треба завершити
всі проєкти, які ми почали. Мова йде
як про клієнтські проєкти, так і про
внутрішні процеси в компанії. Наша
праця і час показали, що ми можемо заробляти і займати гідне місце на ринку, тож треба не збавляти
темп.
— Що Любомир Кузюткін, Василь Чередніченко та Тетяна Ященко попросять у Святого Миколая під ялинку для
EXPATPRO?
В. Ч.: — Для підприємців і для всіх
українців бажаю розвитку, росту
добробуту. Щоб наша держава спокійно розвивалась і розуміла, що наші кордони під надійним захистом.
Якщо все буде добре в цьому плані,
то все буде працювати і в країні, і на
юридичному ринку, і у нас.
Л. К.: — Хочеться побажати, щоб
у всіх були робота і хороші клієнти,
які будуть платити щедрі винагороди. Щоб були і спокійна робота,
і кейси, які ставатимуть викликами
і будуть розвивати як людей, так
і компанії. Ну, і щоб правила у нас
стабілізувались як в економіці, так
і в політиці.

Т. Я.: — Дійсно, треба стабільності
і більше правової визначеності. Чому
Україна — не популярна юрисдикція? Бо у нас всі важливі зміни приймаються не на основі оцінки ситуації чи аналізу, а через бажання однієї
чи декількох людей. Хотілося б, щоб
все ж більше робилося для загального розвитку, бо в такому разі виграють усі. І правила, звичайно, щоб
не мінялися кожні декілька місяців.
— Опинившись перед Фемідою, ви розв’язали б їй очі?
В. Ч.: — Розв’язали б. Але є бажання конструктивних змін у цій галузі, бо це основна наша проблема.
Допоки у нас не буде справедливого,
швидкого і неупередженого правосуддя, нам не варто чекати великих
інвесторів в Україні. І жодна «Дія Сіті» нам у цьому не допоможе.
Т. Я.: — Приєднуюсь до позиції
колеги. У судовій системі відсутні
позитивні традиції та усталені практики, а враховуючи те, що судді та
інші учасники судового процесу можуть по-різному трактувати законодавство, чому сприяє сам законодавець, коли плодить колізійні норми,
все стає дуже сумно. Втім, це сприяє
розвитку досудових механізмів вирішення спорів.
Л. К.: — Погоджуюсь з колегами. Навіть немає що додати з цього
питання.
Підготував Олексій БОРИС,
журналіст «Юридичної Газети»
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Актуально

Боротьба за таланти
на ринку праці юристів
Вероніка БОДАШКО,
HR-директор Arzinger

Боротьба за таланти (war for
talents) притаманна українському
ринку праці вже протягом тривалого
часу. Була невелика пауза в наймі на
початку карантину, проте буквально
за кілька місяців попит на працівників у багатьох галузях відновився
і триває досі. Щодо причин — пропоную трохи поговорити про суху
статистику.

Боротьба
за працівників буде?
Кількість населення в Україні,
в т.ч. працездатного, скорочується
вже протягом тривалого часу. За
оцінками демографів, до 2030 р.
кількість працездатного населення
скоротиться на 3 млн людей внаслідок природних факторів (зниження
народжуваності, старіння), крім того,
продовжаться міграційні процеси.
Все це призводить до браку працездатної та кваліфікованої робочої сили. Тільки за 2020 р. населення України скоротилось на майже 314 тис.,
а це розмір обласного центру.
Також слід згадати демографічну яму 90-х — покоління, яке зараз,
у свої 20+ років, відіграє суттєву роль
на ринку праці. І наразі входимо до
другої демографічної ями — кількість
жінок, здатних до народження дітей,
зменшується, пік спаду народжуваності, за прогнозами експертів, припаде
на 2025 р. Тобто боротьба за працівників між роботодавцями буде, на
жаль, тільки набирати обертів.
Водночас маємо поглиблення розриву між запитом ринку щодо знань
та навичок молоді та формальною
системою освіти. До того ж, перехід до онлайн-навчання внаслідок
карантину, за загальними оцінками, призвів до ще більшого падіння
якості освіти як у вищих навчальних закладах, так і в школах, а це —
наші потенційні майбутні працівники.
Не секрет, що юридичний напрям
протягом багатьох років входить до
топ-3 найпопулярніших спеціальностей для вступників до вищих навчальних закладів. Проте далеко не
всі студенти-випускники реалізуються врешті в обраній професії. Багато хто не працює за спеціальністю,
змінює сферу, розглядає отримання
вищої освіти як гігієнічний фактор
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для подальшого розвитку. Відповідно
до дослідження Future of Work 2030,
79% молодих людей хотіли б створити власний бізнес у майбутньому. Згідно з різними дослідженнями,
проведеними у 2018–2021 рр., лише
40–50% українців працюють за спеціальністю, за якою отримали освіту.
Спостерігаємо, що сучасна молодь
часто досить легко змінює роботу/
професію/напрям, обирає працювати на фрілансі у зручному для себе графіку та середовищі, не готова
працювати багато у досить напруженому режимі (а це відома специфіка
юридичного бізнесу). Звісно, суттєве
зростання ІТ-ринку протягом останніх років та перекіс ринку праці у цей
бік призводить до відтоку працівників з різних галузей, і юридична не
є виключенням.

Проблеми
під час пошуку кандидатів
Протягом останніх років ми стикаємося з декількома основними проблемами під час пошуку кандидатів.

вітою (наприклад, Data protection чи
Compliance).

«Всі шукають всіх»
На ринку наразі є досить високий
попит як на кваліфікованих юристів
у різних галузях права, так і на кандидатів на стартові вакансії (стажер,
помічник юриста). Щодо практик,
до яких наразі шукають співробітників різні компанії, спостерігаємо стабільний попит у напрямах Litigation,
Corporate, Antitrust, Tax тощо. Як
нещодавно сказав один з експертів
ринку, всі шукають всіх. Це, мабуть,
основна характеристика другої половини 2021 р. Зазвичай досить складні пошуки у «вузьких» практиках,
де обмаль потенційних кандидатів
з експертизою в конкретній галузі
права (наприклад, Energy або Data
protection). Компаніям часто вигідніше «перекупити» готового кандидата
з ринку, ніж витрачати час та ресурси
для його розвитку всередині.
Досить часто трапляються ситуації, коли цікавий кандидат має кілька

Компаніям часто вигідніше
«перекупити» готового
кандидата з ринку,
ніж витрачати час та ресурси
для його розвитку всередині
По-перше, це низький рівень базової
підготовки студентів-правників та
невміння застосовувати теоретичні
знання на практиці. По-друге, нерозуміння юридичної професії майбутніми правниками. Юридичний ринок в Україні активно розвивається,
в консалтингу є чітке розмежування
між практиками та галузями права.
Сьогодні юрист повинен бути експертом у 2–3 напрямах, в яких достеменно володіє як теоретичними, так
і практичними знаннями. Ми помітили, що студенти-випускники часто не
мають розуміння та бачення, в якій
галузі права хочуть розвиватись, хочуть працювати в консалтингу чи
в in-house. По-третє, та не менш важливе, в університетах не вивчаються
галузі права (або вивчаються дуже
точково), на які вже є попит та які
будуть перспективними в майбутньому. Юридична галузь досить динамічно розвивається, виникає все
більше напрямів, які не вивчаються
в університетах, а знання з цих спеціальностей можна отримати тільки
на практиці або займаючись самоос-

пропозицій по роботі одночасно та
обирає між роботодавцями. Під час
проходження етапів відбору на вакансію далеко не всі кандидати готові
виконувати тестові завдання та довго чекати на призначення наступної
співбесіди, оскільки часто паралельно
ведуть перемовини з кількома компаніями. Обирає як компанія, так і кандидат, і це треба розуміти під час пошуку та спілкування. До того ж, часто
кандидат обирає не тільки бренд та
репутацію компанії, практику, безпосередньо job offer (посаду, задачі, фінансову винагороду, компенсаційний
пакет), а й можливість працювати
з конкретним керівником, кар’єрні
перспективи, цікаві проєкти, соціальну активність компанії тощо.

Які вимоги у Arzinger
Arzinger має досить високі вимоги
до кандидатів на вакансії усіх рівнів
(гарне знання англійської мови, глибока теоретична підготовка та практичний досвід, розвинуті soft skills
тощо). Також важлива відповідність
цінностей кандидатів основним цін-

ностям компанії. Пошук практично
на кожну вакансію потребує застосування різних методів — як роботи
з ключовими job-сайтами, так і активного використання соціальних
та бізнес-мереж, прямого пошуку,
залучення кандидатів завдяки рекомендаціям з ринку та від співробітників компанії тощо.
Окрім власне теоретичних знань
та практичного досвіду, щоб досягти
успіху, сучасний бізнес у BANI-світі
потребує розвинених м’яких навичок (soft skills), ключовими з яких,
згідно дослідження Future of Jobs від
Світового економічного форуму, будуть комплексне вирішення проблем,
критичне мислення, креативність,
здатність до постійного навчання,
стресостійкість та гнучкість. І це те,
чого вже зараз вимагає сучасний бізнес для того, щоб бути успішним та
розвиватися в майбутньому.
Для залучення та утримання кращих співробітників Arzinger багато
уваги приділяє розвитку бренду роботодавця та EVP (ціннісної пропозиції роботодавця) як для потенційних
кандидатів, так і для поточних співробітників. Створюємо гарні умови
для роботи, професійного розвитку та самореалізації співробітників,
кар’єрний шлях молодого юриста
в компанії є зрозумілим та цілком досяжним, якщо, звісно, цього хотіти та
прагнути. У компанії впроваджено гібридний формат роботи (можливість
працювати в більшості з офісу або
з дому), причому режим віддаленої
роботи було відпрацьовано ще задовго до початку пандемії.
Arzinger багато років тісно співпрацює з провідними університетами та студентськими організаціями
в юридичній галузі, запроваджує стипендії для кращих студентів, провідні
юристи компанії проводять лекції
для студентів та діляться досвідом
і знаннями. Один з наших масштабних проєктів для студентів — Brand
new practices in demand, у рамках якого близько 300 студентів-правників
з кращих університетів з усієї України взяли участь у серії вебінарів від
провідних юристів Arzinger.
Один з найбільш дієвих способів залучення молодих талантів до
компанії — організація стажування для перспективних студентів
у різних практиках. Така практика
в нашій компанії існує вже досить
давно і підтвердила свою результативність. Принципи learning on the
job та knowledge sharing, на наш погляд, є найбільш дієвими для розвитку та мотивації молодого покоління.
Розвиток молоді — це частина нашої корпоративної соціальної відповідальності, наш внесок у створення
майбутнього України.
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План ALCOR на 2022 р.:
800 потенційних українських
мільйонерів
ІТ-індустрія сьогодні є найпрогресивнішою галуззю в Україні, доходи компаній,
кількість яких оцінюється у 4 тис., перевищили $6 млрд. Основними споживачами
послуг наших IT-компаній є США та ЄС. Візуально начебто все добре. А чи є плями
на яскравому вітчизняному IT-сонці? Про це та багато іншого розмовляємо з CEO
компанії ALCOR Дмитром ОВЧАРЕНКОМ
— Верховна Рада ухвалила Закон №5376 щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, який визначає
податкові умови спеціального
правового режиму «Дія Ciті».
Податковий рай для ІТ не за
горами?
— Принаймні, на папері Україна
тепер виглядає як одна з топових ІТ
податкових юрисдикцій у світі. І до
того компанії ІТ-галузі платили 5%
податку на доходи фізичних осіб,
працюючи з ФОП 3-ї групи, а відтепер є можливість і в штат наймати
на ті самі 5%. А ще — податок на
виведений капітал (9%) і решта податкових «плюшок». Колеги кажуть,
що лише Дубай більш привабливий
у цьому сенсі. Але якщо обирати
в контексті юрисдикції не лише податки, а й інші умови, можна вважати, що Україна в майбутньому
стане найпотужнішим ІТ-хабом
у Східній Європі, а може, й у світі.
Проте диявол завжди в деталях. Тепер треба дивитись, як це буде відбуватись на практиці, включаючи
увагу правоохоронних органів та
багато іншого. Але сподіваємось на
краще.
— «Доходи IT-галузі в Україні за
3–5 років можуть збільшитись
до $16,5 млрд на рік, а частка
українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП». Ви поділяєте
оптимізм Президента України?
— Поділяю, але мій оптимізм —
це реалізм. Якщо взяти калькулятор і порахувати, то торік IT приніс
близько $4,5 млрд експортних надходжень. Цього року очікуємо понад
6 млрд. Тобто темп приросту — 30%.
І якщо його зберегти, можна додавати щороку ті самі 30%, і навіть без
«Дія Сіті» вийде така сума. Головне,
щоб не чіпали. Якщо не будуть заважати працювати, ця сума цілком
реалістична.
— Під час вересневої зустрічі
з інвесторами, представниками
венчурних фондів та акселера-
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торів Кремнієвої долини Президент Зеленський заявив, що
«Україна максимально сприятиме іноземним інвесторам».
Яким медом намазана інвестиційна складова української
IT-галузі? Чи є в його бочці ложка дьогтю? До чого мають бути
готові іноземні інвестори?
— Найбільша ложка дьогтю —
це, звичайно, Росія. Приклад, кілька
тижнів тому ми спілкувалися з представниками двох компаній з американської Кремнієвої долини. Перша
хотіла відкрити в Україні центр роз-

алістів IT й надалі працювати
в Україні?
— Ви праві, саме тоді прокотилася хвиля обшуків — близько 30 за місяць. Було цілком очевидно, що дали
команду «фас» саме на IT. Ми тоді зустрічалися з головою СБУ, генпрокурором, міністром внутрішніх справ,
розповідали про важливу експортну
роль IT-індустрії. І після цього масові
обшуки припинилися, хоча й зараз
є поодинокі випадки. Але проблема
в тому, що з того часу не змінилась
законодавча база. Якщо хтось з політичних міркувань дасть чергову

Положення про «Дія Cіті»
треба деталізувати,
щоб не було перекручення змісту
основних законів
робки на 50 осіб, друга — на 200.
І обидві, почувши, що РФ планує
у січні напасти на Україну, негайно поставили перемовини на паузу.
Адже жодна притомна людина не
буде вкладатись у державу, в якій
незрозуміло, що відбувається. Для
нас це вже просто фон, ми до цього
звикли, а іноземці дуже чітко реагують на подібні речі. А якщо додати
до цього ще й недавню історію про
державний переворот, який нібито
готується в Україні, то такі заяви перекреслюють усі попередні домовленості. Погодьтесь, ніхто не буде
інвестувати в такому випадку. Ось
і головні «ложки дьогтю». І не лише
в IT-галузі, а й у інших.
— У квітні ц.р. Ви писали, що
«прикладом результативності
асоціації IT Ukraine є спільна
боротьба з «маски-шоу». Останній раз я чув про такі шоу 5–6
років тому. Яким чином вони
позначились на бажанні спеці-

команду… В принципі, піти до суду
і за якусь $1 тис. взяти постанову
про обшук залишається, на жаль,
цілком можливим. І це, відзначу, без
жодної відповідальності для прокурорів, слідчих, які можуть вилучити
все обладнання, а потім торгуватись
про його повернення. У кращому
випадку: «Вибачте, ми помилилися». Це гра в одні ворота. Тому ми
в IT Ukraine розробили законопроєкт, який назвали «Маски-шоу
стоп-3». Попередні два були провалені, незважаючи на активну піар-кампанію навколо них. Кожен
юрист з кримінальної практики
скаже, що насправді це був «пшик»,
а не боротьба з «маски-шоу». Зараз
розроблено серйозний документ, він
зареєстрований у парламенті, але
ходу йому не дають. Продовжуємо
роботу, спілкуємось зі стейкхолдерами. Користуючись нагодою, прошу
всіх зацікавлених осіб переглянути
цей законопроєкт і висловити свою
точку зору.

— Асоціація IT Ukraine опікується й іншими законодавчими ініціативами. Чи знаходять вони підтримку у владі?
Чого ще не вистачає IT-сектору для повного законодавчого
щастя?
— Флагман цього руху — закон
про «Дія Ciті». Тому фокус на ньому,
і всі законодавчі ініціативи асоціації згуртовані навколо нього. Закон закладає підвалини, найфундаментальніші речі. Тепер настає
час розробки величезної кількості
підзаконних актів на рівні Кабміну, Мінцифри. Наприклад, це положення про апеляційну комісію,
яка буде розглядати скарги щодо
виключення з «Дія Ciті», та багато
іншого. Зараз положення про «Дія
Cіті» треба деталізувати, щоб не було перекручення змісту основних законів. Головна увага індустрії зараз
зосереджена на цьому.
— Наскільки плідні взаємини
з Мінцифри?
— Плідні. Заступник міністра
Олександр Борняков у минулому
сам IT-бізнесмен, він навчався у Колумбійському університеті (США)
якраз на Public Administration (держслужба). Враховуючи, що наша
IT-галузь на 90% працює на Штати,
Канаду і Західну Європу, така освіта
у поєднанні з розумінням Олександром специфіки IT-бізнесу дозволяє
нам працювати з Мінцифри більш
плідно, ніж з іншими державними
органами.
— У переліку юридичних послуг, що надає ваша компанія,
які користуються найбільшим
попитом? Які тренди і чому вони саме такі?
— Найбільший попит на комплаєнс. Мається на увазі не якась
конкретна галузь права, а загалом
структурування бізнесу так, щоб він
був на 101% «у білу». Поясню. Наприклад, Amazon відкриває власний центр розробки в Україні, а згодом до нього приходить якийсь наш
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«зоряний» слідчий з купленою постановою на обшук, і все це потрапляє у західні ЗМІ. Уявіть заголовок
у Financial Times: «По Amazon відкрито кримінальне провадження».
Це у нас кримінальні справи штампуються тисячами, і ми до цього
звикли, а на Заході це буде сприйнято, як бомба, що суттєво підірве
акції Amazon, і та втратить мільярди доларів. Тому запит на комплаєнс, структурування відповідно до
українського законодавства дуже
великий. Інші питання досить традиційні: передача прав інтелектуальної власності, структурування
відносин з розробниками, податкові
питання.
— Восени Ви констатували різкий зліт попиту на IT-послуги
і пояснювали це тим, що початок пандемії призвів до заморозки бюджетів. Потім їх
розморозили та вкинули нові
кошти, і в підсумку — величезний сплеск. Чи є вже статистика цього сплеску? Є перспективи подальшого зростання
обороту, яке у вересні Ви оцінювали у 20–25%? Адже пандемія не закінчується, омікрон
наступає…
— Ситуація розвернулась до навпаки. Якщо спочатку фіксувалося
зниження активності на 10–15%, то
потім ми все це відіграли. І йдеться
вже не про 20–25%, які я прогнозував, а про 30%. Тез тут декілька.
Перша, можливо, прозвучить провокаційно, але пандемія йде на спад.
Про це свідчить статистика. Хто б
що не казав, але вакцинація працює. Не можна сказати, що фактор
пандемії не враховується, але я прогнозую, що ближчим часом він буде
впливати все менше. Друга теза: світ
поступово, але впевнено переходить
«у цифру», починаючи від замовлення піци, продуктів, одягу і нашої
з вами розмови в Zoom. До пандемії у нас в ALCOR не було жодного
контракту, який би ми підписали по
Zoom. Перемовини — так, але на фінальну стадію клієнти приїжджали
в Київ. А зараз майже всі угоди підписуються віддалено. І все це потребує
послуг IT.
— Тобто у бізнесу збільшується
запит на цифрову трансформацію. У вітчизняної ІТ-галузі
є можливості задовольнити цей
попит? Принаймні, ваші колеги констатують дефіцит підготовлених фахівців на ринку
і дуже серйозну конкуренцію
за таланти…
— Наразі це найбільша проблема. Дефіцит не в замовниках, а в талантах. До речі, до пандемії ми
основний фокус робили на маркетингу, продажах, тому що умовою масштабування компанії було
збільшення кількості клієнтів. А зараз все змінилося. На моїй пам’яті
це вперше за останні 10–15 років,
коли вистачає клієнтів, а не вистачає спеціалістів. Тепер умовою
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нашого масштабування є збільшення числа талантів. І це дуже
велика проблема. Наразі Україна
називається найбільшою ІТ-локацією Східної Європи у контексті пулу спеціалістів. У нас близько 200
тис. розробників. У Польщі, що на
другому місці, їх близько 160 тис.,
але вона наростила потужності до
50 тис. нових спеціалістів щороку,
а в Україні — лише 25–30 тис.
А якщо згадати, що ці 25–30 тис.
частково лише на папері, по держзамовленню, і якість освіти навіть
з Польщею порівнювати не варто,
то фактично якісних спеціалістів
виходить 5–10 тис. на рік. Тому ми
дуже стрімко втрачаємо свої переваги. І якщо не реформувати галузь
державної IT-освіти (у що я не вірю), то вже за декілька років та ж
Польща нас обійде. У мене більше
надії на приватні ВНЗ, серед яких
є дуже успішні бізнес-моделі, в т.ч.
й щодо подальшого працевлаштування.

на цьому ринку дуже різноманітні
(переважно це представники міжнародних компаній від США до Австралії), вести мову про монополізацію зарано. А ось про укрупнення,
коли більші компанії поглинають
менші разом з талантами, вже
можна.

— До кінця року Ви очікували 20–30 поглинань на ринку
IT-компаній. Чи справдилися
очікування? І чи не призведе цей тренд до концентрації
українського ринку IT в декількох руках і подальших ризиків
у зв’язку з монополізацією його послуг?
— Ці 20–30 поглинань, про які
я казав, стосуються переважно компаній у 100–300 розробників, адже коли «гігант» заходить на ринок
і хоче найняти таку кількість програмістів, це може затягнутись на
роки. Набагато вигідніше купити
компанію у 100–150 співробітників, стартувати і вже до неї додавати людей органічним наймом.
Враховуючи, що у нас є компанії,
в яких працюють по 10 тис. спеціалістів, а топ-50 активних гравців

зів, хто на ній був, вона не викликала великого захоплення
відвідувачів. Що не так, на вашу думку: а) з промоцією «Дії»
у світі; б) з самою «Дією»;
в) з відвідувачами?
— Я справді пишаюся нашою
«Дією», нещодавно подорожував
і всюди, де це вимагалось, показував QR-код про вакцинацію, і вона
всюди працює. У багатьох країнах
Європи ще паперові сертифікати.
Україна в цьому сенсі зробила величезний крок уперед, за що треба подякувати розробникам цього застосунку і голові Мінцифри Михайлу
Федорову. Так, є багато нарікань на
те, що бувають збої. Але я відчув лише переваги. А щодо промоції «Дії»
на ЕКСПО, то я чув багато нарікань,
що можна було й краще. Можливо, й так, але мені сподобалось. До

— «Дія» стала головним експонатом української експозиції нещодавньої всесвітньої
виставки ЕКСПО в Дубай. Але
за спостереженнями моїх дру-

речі, на виставці була велика кількість павільйонів, але люди найчастіше зупинялись і фотографувались
у одному з них, де презентувався
автомобіль «Мерседес» майбутнього. Тобто якщо є якась експозиція, експонат, якого можна торкнутися, це викликає найбільший
інтерес. Можливо, це варто враховувати тим, хто займається промоцією.
— Чи можна очікувати в Україні появи якогось глобального

Якщо не реформувати галузь
державної IT-освіти
(у що я не вірю), то вже за декілька
років Польща нас обійде

Ціни на послуги ЮФ
за останній рік

•

IT-продукту на кшталт «Яндекса»?
— На мій погляд, є навіть кращі.
Новина останніх 2 місяців: компанію Grammarly оцінили у $13 млрд.
Її двома засновниками є кияни
Олександр Шевченко та Олександр
Литвин. За своїми статками вони
легко входять до трійки нашого
«списку Forbes». Ще один представник «нових мільярдерів» — харків’янин Дмитро Запорожець, засновник
GitLab. Це свідчить про те, що наш
список мільярдерів починає змінюватися від, так би мовити, «ресурсних», які почалися з буремних
90-х, до сучасних, які заробили свої
статки власним інтелектом, створивши інноваційні продукти, що
вражають світ. І попри те, що вони переважно проживають у Штатах, тут залишається величезна ча-

Постійно надають – 1%
Ніколи
не надають – 8%

•
Знизились – 4%
•
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Більше, ніж у половині
проєктів – 8%
Менше, ніж у половині
проєктів – 83%

•

48

Підготував
Костянтин НІКОЛАЄВ,
редактор «Юридичної Газети»

•

Підвищились – 42%

2021

— Чи чекає змін ALCOR у 2022 р.?
Які плани?
— Дуже велику увагу приділятимемо нашій місії. Коли мені виповниться 70–80 років, хочеться казати
не тільки про те, що я, наприклад,
заробив мільйон доларів, а й про те,
що я зробив щось вагоме. І таким
вагомим ми бачимо ті самі приклади, про які я казав вище. Ми хочемо, щоб було якомога більше таких
продуктових IT-компаній, які будуть
«продукувати» все більше мільярдерів та мільйонерів. Адже всі ці гроші
так чи інакше будуть йти в Україну
і стимулювати зміни на краще. Тому наразі ALCOR працює з 400 програмістами наших клієнтів, яких
ми юридично та операційно підтримуємо. І цю цифру наступного
року хочемо подвоїти, тобто з 400
потенційних мільйонерів зробити
800. Я справді бачу, що IT — це щасливий шанс для України на успішні
зміни.

Як часто ЮФ
надають знижки клієнтам

Залишились
на тому ж рівні – 54%

•

•

стина їх бізнесу, і вони будуть його
вести й надалі. Ось такі приклади
закладають підвалини змін України взагалі та її IT-сектору зокрема.
Вони можуть стати локомотивом
трансформацій у наступні 5–7 років. І можливо, саме завдяки цьому Україну перестануть називати
країною втрачених можливостей.
Адже у нас регулярно з’являється
фантастичний шанс, і щоразу ми
його карколомно втрачаємо. Такі
компанії, як Grammarly та GitLab,
будуть з’являтися й надалі, думаю,
протягом найближчих років — по
одній на місяць. Отже, зміни невідворотні.
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І знову про особистий бренд юриста

Катерина ВЛАСЮК,
засновниця
АБ «Сімейний адвокат
Катерина Власюк»

Тема особистого бренду увійшла
в тренди завдяки Стіву Джобсу. Люди хочуть бачити за брендом конкретну людину, її обличчя, поведінку, стиль життя. Людину, якій
можна написати і задати питання,
яка відповідає за якість і уособлює
обличчя бренду. Нам потрібно розуміти, хто стоїть за корпораціями
і продуктами, тому зараз трендом
є публічність акціонерів компаній
і власників бізнесу. Ми хочемо чути їхню позицію щодо соціальних
питань, розвитку ринку і останніх тенденцій. Вони стають лідерами думок, на них орієнтуються
ринок і конкуренти, вони задають
тренди.
Кілька років тому прочитала книгу Насіма Талеба «Ризикуй власною
шкурою» про те, що в сучасному
світі компанія не стане лідером без
конкретної публічної особи. Зараз
ринок хоче подвійну відповідальність, і не ризикуючи власним іменем, не отримаєш максимальний
результат.
Запитаєте, до чого тут особистий бренд юриста? Ми ж не продукти продаємо, а надаємо послуги. І ми не глобальні корпорації.
Так. Але ми не можемо ігнорувати сучасні тенденції ринку, вони
впливають на всі сфери, і юриспруденцію в тому числі. Заперечуючи це, ми лише обмежуємо себе у додаткових можливостях та
досягненні цілей меншими зусиллями.
Давайте разом поміркуємо, які
бонуси отримує юрист, маючи
власний бренд. І що, відповідно,
він втратить, якщо не буде його розвивати. Як люблять юристи, почнемо з визначень.
Бренд (англ. brand) — це комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар,
послугу, компанію або особистість.
Широко використовується в маркетингу та рекламі, проте є фінансовим
поняттям. Тобто, по суті, бренд —
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це те, які асоціації виникають у людей, коли вони чують про вас, що
обов’язково виражається в грошовому еквіваленті. Чим більше людей про вас знають і мають стійкі
асоціації, тим цінніший ваш бренд
і його вплив на ринок, у якому
він працює. Якщо про вас не знає
Google, а значить, і люди, вашого бренду немає. Мені здається,
що якщо ви професіонал і любите свою справу, то стаєте брендом,
хочете того чи ні. Адже вас рекомендують, у вас цікаво отримати
профільний коментар, і вас визнає
ринок.
На прикладі лікаря, якого радять, про якого ходять легенди, що
він творить дива, ми розуміємо,
що своє здоров’я швидше довіримо йому, ніж тому, про кого ніхто
нічого не знає, і незрозуміло, чи
є у нього задоволені пацієнти. Такий лікар не оперує з думкою про
власний бренд — він просто віддається на повну тому, що робить,
і таким чином через його професіоналізм і знання на ринку стає брендом. Можу також порівняти юристів
з ремісниками: якщо вони мають
задоволених клієнтів, то саме вони
є «агентами впливу» і людьми, які
їх радять, адже більшість довірителів приходять саме за рекомендаціями.
7 років тому була створена моя
компанія, ми пройшли кілька етапів і створили бренд, який має на
ринку стійкі асоціації з сімейним
правом. То що для мене особистий
бренд юриста?

Спеціалізація
Ти не можеш бути класним юристом у всіх галузях, сьогодні займатись кримінальним правом, завтра податками, післязавтра ДТП.
Якщо у 10 твоїх клієнтів запитати,
на чому цей юрист знається найкраще, точно будуть різні відповіді.
Я також раніше супроводжувала різні спори. А потім поїхала на
стажування в Берлін і повернулась
з чітким усвідомленням, що потрібна спеціалізація, щоб бути кращою
в чомусь одному. Так було страшно,
що клієнтів не буде, що це дуже вузька галузь, не хотілося втрачати
попередній досвід у всіх видах спорів і головне — щодня відмовляти
клієнтам по інших справах, втрачаючи кошти. Але я свідомо зробила цей вибір, ризикнула і маю
результат.
Тоді я проаналізувала, по яких
справах найчастіше звертаються,
по яких збільшується попит і які
найбільше вдаються і подобаються мені. І поступово сімейне право

заполонило моє серце і стало основною і єдиною спеціалізацією.
Хоча на той час воно не було таким
актуальним і затребуваним. Тепер
я усвідомлюю, що сконцентрувавшись на головному, можу більше
у цій сфері, а коли поле широке, то
щодня ти переключаєшся з однієї галузі права на іншу і бігаєш по
верхах.

Органіка
Ти можеш зробити класну фотосесію, чудовий сайт, соціальні мережі, заполонити своєю рекламою
ЗМІ. Та якщо як професіонал ти нічого не вартий, трафік, який був награний, розвіється, як вранішній туман. Для мене бренд юриста — це,
в першу чергу, особистість. Досвід,
виграні справи, відомі клієнти, цінності та високий професіоналізм.
Спочатку Генрі Форд створив автомобіль, потім назвав його на свою
честь, а вже потім завоював ринок
і став брендом. Тож якщо юристу не
вистачає реноме, бренд буде розвиватись повільно.
Я, звісно, користуюсь послугами
маркетолога і піарника, але все починається з людини і нею й завершується. Спеціалісти можуть допомогти оформити і просунути ваші
ідеї, але створювати їх чи вас як
бренд не будуть. Якщо у вас немає
внутрішнього масштабу, бажання
стати кращим, готовності приділяти цьому час і нести додаткове
неоплачуване навантаження, до того, щоб стати брендом, ви поки не
готові.

Соціальна
відповідальність
В останні роки стало дуже популярно нести соціальну відповідальність. Але в юридичному полі
це було завжди. Справи pro bono —
це, як на мене, обов’язок юриста.
Ще з давніх давен були норми годин, які адвокати проводили у безкоштовних консультаціях. Для мене
це норма, і тому завжди з моменту,
як я отримала диплом, і до сьогодні
я веду безкоштовні справи. Їх зазвичай 5% від усіх справ, які ми супроводжуємо.
Крім того, останні 3 роки я веду
соціальний проєкт «На каву з адвокатом». Щотижня в Instagram та
Facebook проводжу прямі ефіри по
20–30 хвилин на теми сімейного
права та психологічної підтримки
для жінок з метою підвищення юридичної обізнаності у цій сфері. Рада,
що цей проєкт має гарні відгуки та
користується популярністю серед
підписників.

Зараз я працюю над створенням
власного благодійного фонду, про
який мріяла довгі роки. Він буде
допомагати жінкам у період розлучень.

Прояви у пресі
Звісно, потрібен хороший, але
простий сайт. Стабільне ведення
сторінок у соціальних мережах також важливе, адже в них ви можете
постійно ділитись тим, що робите.
Юрист — звичайна людина, тому
треба розповідати й про те, що ви
робите, окрім роботи. Зараз час,
коли люди хочуть бачити, в першу
чергу, людину, а потім вже професіонала. Ви не можете бути фарфоровою лялькою без емоцій.
Статті у профільних і не тільки
виданнях будуть доносити вашу позицію і думки до широкого загалу,
і ви можете з часом стати лідером
думок у своїй сфері.

Більше, ніж експерт
Професіоналізм ми не обговорюємо — він просто має бути. Але окрім активності в пресі, безоплатних
справ і статей, вам слід бути більше,
ніж експертом. Вчіться виступати
і виступайте на професійних заходах, бізнес-форумах та зустрічах, де
є ваша потенційна клієнтура. Вступайте у професійні об’єднання і там
себе проявляйте. Товаришуйте з адвокатами, обмінюйтесь клієнтами
за профілем.
І як на мене, дуже важлива
участь у змінах до законодавства.
Хто, як не ви, знаєте, яку норму потрібно допрацювати, де прибрати
колізію і що нового запровадити.
Я брала участь у 4 реформах законодавства. Це непросто: час, зусилля, складна робота над документами. Але воно того варте, адже
ви зможете казати своїм клієнтам,
що долучалися до прийняття цих
змін і таким чином задаєте тренди
ринку.

Людина-бренд
За будь-яким брендом стоїть людина. Але закликаю в погоні за визнанням, бажанням догодити довірителям і створенням бренду не
забувати про себе. Про здоров’я,
родину, хобі. Все це наповнює нас
енергією, запалом та дає сили для
нових звершень. Ваші очі мають
горіти, і це найкраще світло, яке
може підсвітити ваш бренд і дати
йому харизму.
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Засуджені на чужині:
до чого готуватись захиснику
Чому представництво та захист іноземців в Україні
та українців за кордоном — LEVEL UP для будь-якого юриста
спільними особливостями справ,
пов’язаних з іноземними юрисдикціями.
Перед тим, як укладати договір
про надання юридичної допомоги
з клієнтом на відстані чи іноземним
клієнтом тут, ви маєте бути готові до
того, про що піде мова далі.

«Складнощі перекладу»

Євген ГРУШОВЕЦЬ,
партнер Ario Law Firm

Географія походження та захисту моїх клієнтів досить велика.
Команда Ario Law Firm брала участь
у представництві та захисті інтересів
українських громадян на території Польщі, Італії, Грузії, Молдови,
Австрії. В Україні ж ми захищали
громадян Казахстану, Молдови, Білорусі.
«Правила гри», коли ти захищаєш
чи представляєш інтереси українця в Україні, більш-менш зрозумілі
для всіх учасників процесу. Досвід
та практика навчили добре орієнтуватися в роботі правоохоронних
органів та системи обвинувачення,
нюансах судочинства. Звісно, будьяка справа унікальна, і як правило,
не обходиться без сюрпризів, особливо, коли мова йде про топ-чиновників, відомих політиків чи
великий бізнес. Але ці сюрпризи
порівняно з обставинами, що можуть виникати у процесах захисту
наших громадян на території інших
держав, — просто тимчасові незручності.
Захист іноземців в українській
юрисдикції — також певною мірою
процес зрозумілий. Принаймні, досвід роботи дозволяє прогнозувати дії
«рідних» правоохоронних органів та
роботу судів.
А от коли йдеться про представництво інтересів та захист наших
громадян за кордоном, це ніби ходити по мінному полю: «вибухнути» може будь-якої миті там, де ви
навіть і подумати не могли. Ще раз
підкреслюю: кожен кейс унікальний, тому універсальної стратегії не існує. Разом з тим, зі свого
досвіду можу поділитися деякими
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Звісно, не в буквальному сенсі,
хоча час від часу трапляється й таке. Мова йде про можливі розбіжності у законодавстві, невідповідності
кваліфікації підозри чи обвинувачення за кордоном та в Україні.
З цим варто бути дуже обережним.
Як приклад, наведу один з найрезонансніших моїх кейсів останнього
часу — захист Міхеіла Саакашвілі, якого було затримано в Грузії
1 жовтня 2021 р.
Один з епізодів, який наразі
слухається у судах, — незаконний
перетин кордону. Якщо в Україні,

тий збройними силами Ірану.
Наша мета полягала в тому, щоб
було проведено глибоке, всебічне
та прозоре розслідування повітряної катастрофи, а родичі загиблих
змогли отримати відшкодування та
повернути особисті речі постраждалих.
Скажу чесно, перші місяці «розслідування» (це слово взято в лапки, адже розслідування по факту
провести було неможливо) були суцільним жахом. Куди ми тільки не
стукали — отримували одні відписки. Особливо це стосувалось іранської сторони, яка взагалі не йшла
на контакт. Так, реальних юридичних механізмів встановлення винуватців трагедії, їхніх мотивів та
притягнення таких осіб до відповідальності було замало. Реально ми
були обмежені лише територією України.
Тим часом влада Ірану не забезпечила захист речових доказів. Оче-

Будьте готові до того,
що іноземна держава зовсім
не буде сприяти у вашій справі
та встановленні справедливості
зважаючи на сукупність обставин,
такий інцидент можна було б кваліфікувати і як адміністративне
правопорушення, і як кримінальне, то за грузинським законодавством це виключно кримінальна
сфера.

Один в полі воїн
Будьте готові до того, що іноземна держава зовсім не буде сприяти
у вашій справі та встановленні справедливості. І це ще не найгірший
сценарій. Часто буває так, що іноземна держава взагалі постійно
ставить «підніжки», але про це згодом.
Одна з найскладніших з моральної точки зору справ команди
Ario Law Firm — представництво
інтересів сімей загиблих в авіакатастрофі авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській
Республіці Іран. 8 січня 2020 р. літак МАУ Boeing 737-800 був зби-

видно, мало місце мародерство з боку місцевих жителів на місці падіння
літака. Ми можемо це стверджувати,
адже вже після авіакатастрофи мобільний телефон загиблого, сім’ю
якого ми представляємо, спробували розблокувати. Ми дізналися про
це, оскільки відповідні повідомлення надійшли до iCloud. В результаті
ми отримали інформацію від мобільного оператора, що цей телефон був увімкнений через кілька
днів після трагедії. Особисті речі
пасажирів та членів екіпажу так і
не повернули сім’ям жертв.
У тісній кооперації з Мін’юстом,
Міністерством закордонних справ
та офісом Генерального прокурора
наша команда працювала над розробкою алгоритму роботи в ситуації, коли Іран відверто та цинічно
порушує права родичів жертв авіакатастрофи. Влітку ц.р. посольство
Ірану в Україні оголосило про початок компенсації коштів родичам

жертв повітряної трагедії. У листопаді в Ірані військовий суд почав
розглядати справу щодо збиття літака МАУ.
У подібних справах ваші найліпші
друзі — українські державні органи,
які політичними та дипломатичними методами можуть реально на
щось впливати на міжнародному
рівні. З ними у вас має бути налагоджений діалог та глибока співпраця. Самостійно такі масштабні
справи, яким би неперевершеним
спеціалістом ви не були, не розв’язати. Основне навантаження та відповідальність тут буде покладено саме
на державу Україна.
Також не буде зайвим заручитися медіа-підтримкою. Перші місяці після трагедії ми намагалися
лунати усюди, де це було можливо,
аби не допустити шансу, що Україна просто пустить цю справу під
укіс.

Перешкоди з боку
іноземної держави
Найбільш красномовний приклад таких перешкод з моєї практики — у справі Міхеіла Саакашвілі. Як
відомо, Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії
та нині громадянина України винним за звинуваченням у нанесенні шкоди здоров’ю і у зловживанні
владою із застосуванням насильства
щодо опозиційного депутата. Окрім
того, нашого клієнта звинувачують
у розтраті державного майна. Я наразі винесу за дужки ті факти, що
інкриміновані Саакашвілі злочини, по-перше, розслідувались без
Міхеіла Саакашвілі, по-друге, датовані 2006–2008 рр., а справи проти
нього були порушені набагато пізніше цих подій, і в них безпосередньо
Міхеіл Саакашвілі прямої участі не
брав. Відповідно, отримати якісні,
правдиві й об’єктивні свідчення осіб
у 2015 р. щодо подій 2007 р. дуже
складно.
Моє усвідомлення глибини бажання нинішнього грузинського
уряду залишити Саакашвілі за гратами почалося з перших хвилин
перебування в аеропорту Тбілісі.
Хоча моя подорож до клієнта була спланована заздалегідь (я повідомив Міністерство закордонних
справ України, посольство України
в Грузії, яке, своєю чергою, поінформувало Міністерство юстиції Грузії
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Актуально
донників «від воріт поворот». І це
попри те, що подібні дії працівників прикордонної служби є грубим
порушенням права на захист, адже
я надаю пану Саакашвілі міжнародну правову допомогу. До телетрапу
мене одного супроводжували близько 6 осіб, деякі з них своїм виглядом та «екіпіровкою» більше нагадували співробітників спецслужб.
Свій паспорт я отримав, лише коли
ми прилетіли в Україну, а багажу
з частиною документів, що містили
адвокатську таємницю, в літаку не виявилося.
Після цього інциденту нашою
командою юристів була виконана
колосальна робота, аби я тільки зміг
потрапити до клієнта в Грузію. Ми
подали заяву про злочин до Державного бюро розслідувань щодо одного з епізодів у тюремній лікарні
стосовно нелюдського поводження
силовиків з громадянином України
Міхеілом Саакашвілі. Відповідно до
законодавства, ДБР може розслідувати провадження щодо правоохоронців інших держав, які вчиняють
злочини щодо громадян України.
І коли ми встановимо цих людей,
в Україні їм можуть повідомити про
підозру. Наслідок цього — перспектива опинитися у міжнародному розшуку. Таке цілком може стати реальністю, і влада Грузії повинна буде на
це реагувати. Також свою позицію
щодо протиправного поводження
з нашим клієнтом та щодо мого недопуску до нього ми надали
Міністерству закордонних справ,
посольству України в Грузії, Національній асоціації адвокатів України, Асоціації адвокатів Грузії, низці
міжнародних правозахисних організацій.
Окрім цього, ми звернулися до
Президента України, до Офісу Ради Європи в Україні, до Міністер-

ства юстиції та міністра закордонних справ з проханням втрутитися
в ситуацію, що склалася. Ми плідно співпрацюємо з уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денисовою.
В результаті усіх цих дій лише через місяць я зі своїм колегою Юліаном Хорунжим змогли потрапити

мадяни іноземних держав, які на
батьківщині мали опозиційні до влади погляди та активно їх висвітлювали. В Україну вони прибувають
за політичним притулком, а натомість отримують екстрадиційний
арешт.
Широкий розголос, залучення
до процесу представників міжна-

ЄСПЛ — не рятівний круг,
коли мова йде про кейси, що мають
політичну складову
на територію Грузії без будь-яких
перешкод з боку грузинської влади та нарешті зустрітися з клієнтом.
Ще раз підкреслюю, у подібного
роду кейсах ваші найліпші друзі —
інституції, відповідальні за міжнародні відносини, та ваша публічність.
Ще один важливий момент. Час
від часу наші вітчизняні органи потрібно «пушити» запитами, зверненнями, медіа-активностями, адже Україна не завжди сама активно
включається у питання міжнародного захисту своїх громадян, іноді її до
цього треба підштовхнути.
До речі, активізація співпраці
з державними інституціями та
міжнародними правозахисними
організаціями, як показує практика, необхідна і в питаннях захисту
іноземців в Україні. Левова частка
справ команди Ario Law Firm, що
пов’язана саме з захистом інтересів нерезидентів, носять політичний характер. Як правило, це гро-

родних правозахисних організацій та навіть народних депутатів
часто мають не меншу вагу, ніж
юридичні аргументи. Наприклад,
завдяки потужній правовій позиції, а також координації дій з правозахисниками та нардепами нашій
команді вдалося домогтися звільнення з-під екстрадиційного арешту
казахстанської опозиційної журналістки.
Юридична позиція захисту та
розголос у ЗМІ допомогли нам
і у справі молдовського опозиціонера, якого також було арештовано в Києві на час екстрадиційної
перевірки.
Наша команда домоглася великого міжнародного розголосу
й у справі громадянина Польщі,
якого в Україні протягом 5 років
незаконно утримували за гратами.
До того, як у справу увійшла наша
команда, інтереси цього чоловіка
захищали 18 адвокатів, але зрушити з місця її так і не вдалося. Ми ж
залучили до процесу депутатів поль-

ського Сейму та домоглися того, що
доля нашого клієнта обговорювалася у кабінетах вищих щаблів української та польської влади. Наразі
чоловік перебуває на волі зі своєю
родиною.

ЄСПЛ vs політика
Зверніть увагу, що Європейський
суд з прав людини — не рятівний
круг, коли мова йде про кейси, що
мають політичну складову. ЄСПЛ
виносить у таких справах досить
обережні та нейтральні рішення.
Наприклад, мої колеги, адвокати
Міхеіла Саакашвілі з Грузії зареєстрували скаргу за п. 39 регламенту
роботи ЄСПЛ щодо порушення урядом Грузії прав Саакашвілі, що може загрожувати його здоров’ю. Суд
відреагував по суті скарги, визнавши, що Міхеілу Саакашвілі загрожує
безпосередній ризик незворотної
шкоди, та закликав його припинити голодування, яке той оголосив
відразу після ув’язнення. Владу Грузії ЄСПЛ зобов’язав інформувати
про стан здоров’я Міхеіла, про лікування, яке він отримує, а також про
те, як влада гарантує його безпеку
загалом і надає належну медичну
допомогу. Заяву ж Саакашвілі щодо
переведення з тюремної лікарні до
приватної клініки не було задоволено. Хоча заради справедливості
слід зазначити, що зрушення все ж
були, адже Міхеіла Саакашвілі згодом було переведено до військового
госпіталю.
Схожу ситуацію ми спостерігали і у справі відомої українки, яка
провела декілька років у «катівнях»
російських в’язниць. Тоді Європейський суд так само обмежився лише заявою з проханням зупинити
голодування та закликом до уряду РФ інформувати про її стан здоров’я.

Середня погодинна ставка
Партнер

Посада
Рік

Радник

Старший юрист

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1-10*

$505

$490

$390

$380

$305

$290

11-30

$350

$340

$270

$250

$225

$180

31-50

$245

$290

$190

$210

$150

$170

50+

$230

$250

$170

$180

$130

$150

*позиція компаній у національних рейтингових дослідженнях у 2020 та 2021 рр.
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WCC

Інтерв'ю

Попит на послуги практики WCC,
безумовно, виріс

Щоб задовольнити
потреби клієнта
у практиці WCC,
недостатньо знати
лише антикорупційне
та кримінальне
процесуальне
законодавство.
Старший партнер
адвокатського
об’єднання CREDENCE
Артем ТРЕККЕ
розповів, як він
оцінює роботу
антикорупційних
органів та здійснення
правосуддя
у кримінальному
судочинстві,
чи відчуває тиск
як адвокат
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— Артеме, як змінився попит на
послуги практики White collar
crime за останній рік? Ця практика дійсно є однією з найзатребуваніших на ринку України?
— Внаслідок змін у законодавчих та інституціональних процесах, активізації діяльності органів
антикорупційного блоку за останній рік попит на послуги практики
WCC, безумовно, виріс. Увага громадськості та правоохоронних органів наразі особливо прикута до всіх
операцій, пов’язаних з державними
активами, та всіх посадовців, які їх
здійснюють. Усі масштабні проєкти,
які відбуваються з залученням державних ресурсів, перевіряються на
предмет наявності під час їх реалізації ознак корупційних схем. Правоохоронці зацікавлені в поповненні державного бюджету за рахунок
коштів відшкодовування за злочини, завдані корупційними діяннями.
Тому послуги у сфері WCC дійсно
користуються великим попитом на
ринку України.
— Які ключові вимоги клієнта
WCC до свого адвоката?
— Беручи до уваги складність та
специфічність справ практики WCC,
вимоги клієнтів, відповідно, великі. У першу чергу це швидкість реагування, доступність 24/7, вміння
знайти нестандартний, компромісний вихід з ситуації, комплексний
підхід до вирішення проблеми. У цій
практиці недостатньо знати лише
антикорупційне, кримінальне процесуальне законодавство — необхідна наявність навичок та компетенцій у інших галузях, пов’язаних
з нерухомістю, енергетикою, податками тощо. Безперечно, ключовими
є і досвід у практиці WCC, безупинний аналіз судової практики та практики ЄСПЛ, актуалізація інструментарію надання правової допомоги
відповідно до сучасних викликів.
У процесі здійснення захисту в провадженнях, підслідних НАБУ, пріоритетною є також наявність практики роботи та комунікації з комісією
з контролю над файлами Інтерполу,
а також співпраці з європейськими
колегами під час виконання запитів
про міжнародну правову допомогу.
— Як оцінюєте ефективність
роботи антикорупційних ор-

Юридична Газета 21 грудня 2021 р., №24 (754)

ганів — НАБУ, САП? Як їх діяльність вплинула на інтенсивність
практики WCC?
— Виходячи зі статистики, НАБУ
та САП дійсно інтенсивно займаються розслідуванням справ практики
WCC. Однак говорити про ефективність їх роботи та об’єктивність проваджень поки зарано. Це можливо
лише за умови повної незалежності
та аполітичності цих органів, а зараз більшість справ, які знаходяться
у провадженні НАБУ та САП, характеризуються наявністю політичної
складової, а також комерційного інтересу. Як наслідок, правоохоронці
часто перевищують свої повноваження та допускають певні маніпуляції.
— Думки практикуючих адвокатів стосовно діяльності ВАКС
різняться. Одні кажуть про успіх

ймаються під тиском громадських
очікувань?
— Всі з нетерпінням чекають запуску БЕБ, проте порядок формування кадрового складу цього органу досить сумнівний. Чи
може запуск Бюро привести до
нового виплеску запитів клієнтів у практиці WCC?
— Запуск діяльності Бюро економічної безпеки викликає низку дискусій серед теоретиків та практиків.
Мета запровадження БЕБ виправдана, однак сумнівність формування
кадрового складу, зокрема, можлива наявність впливу політичного інтересу на відбір керівництва Бюро
приводить до створення враження
декларативності нововведень. Тому
побоювання клієнтів небезпідставні, і збільшення кількості їх запитів
після запуску БЕБ можливе. Однак

Ліквідація податкової міліції та
запуск БЕБ спровокували шалену
активність з боку фіскалів

і безпрецедентний рівень компетентності та неупередженості
при винесенні рішень, інші —
що ВАКС — елемент системи
так званої антикорупційної інфраструктури. Яка Ваша думка?
— Відверто кажучи, не можу дати
однозначну відповідь. З одного боку,
судді ВАКС демонструють професійність, компетентність та високий
рівень наукових знань, що наглядно можна прослідкувати в судових
рішеннях, які дійсно можна ставити
як приклад правозастосовної практики. З іншого боку, прослідковується й двоякість позицій навіть тих
самих суддів за однакових обставин
у різних справах, що наштовхує на
думку про відсутність їх повної незаангажованості та неупередженості.
Особливо це стосується резонансних
справ, рух яких активно висвітлюється у ЗМІ. Виникає питання, чи
можна говорити про справедливий
суд та змагальність процесу, якщо
рішення у таких провадженнях при-

хочеться вірити, що діяльність нового органу буде результативною,
БЕБ не перетвориться на спеціалізований орган для здійснення тиску
на бізнес.
— Як оцінюєте здійснення правосуддя у кримінальному судочинстві? Який його стан, основні виклики та перспективи?
— Однозначно певні покращення здійснення правосуддя у кримінальному судочинстві є. Разом з тим,
актуальні законодавчі та інституціональні зміни мають свої переваги та одночасно породжують низку
викликів. Наприклад, цифровізація
кримінального процесу в Україні,
запровадження eCase з одного боку
допоможе спростити та прискорити
провадження, зменшити кількість
процесуальних зловживань, а з іншого — може створити низку інших проблем, пов’язаних з можливістю фальсифікації матеріалів, з забезпеченням інформаційної безпеки тощо.

Однією з основних проблем
кримінального процесу наразі
є наявність колізій та прогалин
у кримінальному процесуальному
законодавстві, відсутність єдності
розуміння волі законодавця, вираженої в нормах КПК, що призводить
до відсутності однозначної судової
практики, а часто й до порушення
принципу правової визначеності.
— Чи спостерігаєте Ви тиск при
здійсненні адвокатської діяльності? Які виклики для адвокатської спільноти сьогодні відчуваються найгостріше?
— Не скажу, що спостерігається
тиск, але з певними перешкодами
при здійсненні адвокатської діяльності стикаюся періодично. Це, зокрема, недопущення органом досудового розслідування адвоката
в якості захисника до участі у кримінальному провадженні, низька
ефективність такого інструменту,
як адвокатський запит, відсутність
можливості оскаржити низку дій та
бездіяльність правоохоронців, обмеження прав адвокатів під час судового провадження тощо. Як наслідок,
адвокат потрапляє у безвихідні ситуації та не може надати ефективну
правову допомогу клієнту.
— Чи почувається бізнес більш
захищеним у нашій країні, чи
до цього ще далеко?
— Однозначно ні. Бізнес потерпає від незаконних дій та тиску
з боку правоохоронців під час досудового розслідування. Ліквідація
податкової міліції та запуск Бюро
економічної безпеки спровокували
шалену активність з боку фіскалів
у всіх справах, як тих, що знаходяться у їх провадженні, так і нових. Така
активність інколи доходить до прямого незаконного тиску на бізнес.
Крім того, як я вже зазначав, існують
ризики, пов’язані з запровадженням
БЕБ, що може призвести до збільшення активних дій правоохоронців, зокрема, і стосовно суб’єктів,
які займаються законною господарською діяльністю.

Підготувала
Оксана ЖУРБА,
редакторка «Юридичної Газети»
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КОЛОНКА IN-HOUSE

Фінтек у пошуках кандидатів:
історія досвіду Moneyveo

Андрій КОТИК,
директор юридичного
департаменту Moneyveo

Нині в нашій країні склалася досить дивна ситуація — на ринку праці за великої кількості потенційних
кандидатів та відкритих вакансій
існує дефіцит компетенції. Раніше
у моїй приватній юридичній практиці була ситуація, коли відомий бізнесмен вирішив побудувати хлібзавод
у Мелітополі Запорізькій області і не
міг знайти як кандидата на посаду
директора заводу, так і окремих фахівців, внаслідок чого йому довелося
запрошувати кандидатів з інших областей країни. Проте дізнавшись, що
бізнес доведеться відкривати з нуля,
а також про необхідність зміни місця
проживання на Мелітополь (вимога
до потенційної команди), запрошені
експерти всі як один відмовлялися
міняти роботу навіть з урахуванням
досить високого окладу та бенефітів,
внаслідок чого ідея з відкриття бізнесу була відкладена в довгу скриньку.

Аналогічна ситуація з кадрами
і на юридичному ринку. За наявності
великої кількості потенційних здобувачів наразі знайти цінного спеціаліста, який взяв би на себе ділянку
роботи і з першого дня міг її самостійно вести, надзвичайно складно. При
цьому якщо ми звернемо увагу на
сучасні та технологічні напрями, такі як розробка програмного забезпечення та фінтек, оскільки в цій статті
я розглядаю безпосередньо досвід
Moneyveo, унікальність затребуваної
експертизи зросте в рази порівняно
зі стандартними сегментами бізнесу,
тому найчастіше при пошуку юристів для обслуговування таких видів
бізнесу не залишається нічого іншого, як перебувати у довгому пошуку
та надії на те, що серед десятків чи
навіть більшої кількості кандидатів
зустрінеться потрібний блискучий
«боєць», або прийняти рішення взяти
перспективного спеціаліста і, навчаючи його, прищеплювати компетенцію самостійно.
З досвіду роботи з персоналом
найбільш перспективними для другого варіанта вважаю фахівців, які
періодично, раз на 2 чи 3 роки змінюють роботу. Які мають судовий
досвід, експертизу роботи з договорами, податками та за іншими напрямами. Саме на таких кандидатів
я особисто звертаю окрему увагу,
оскільки такий підхід характеризує
кандидата як здатного до навчання,
готового до ризику пробувати нове
і такого, що має амбіції ставити мету
та досягати її.
При цьому, як правило, співробітники, які довго тримаються одного
робочого місця, мають вузьку спрямованість, оскільки окремий сегмент

бізнесу досить рідко стикається з великою кількістю різноманітних ризиків, котрі дозволяють юристу, що
супроводжує такий бізнес, отримати
різнобічні знання та «набити руку»
новою експертизою, оскільки чим
більше різних ризиків, тим більша
ймовірність, що бізнес банально не
зможе з ними впоратися. Саме тому
рано чи пізно фахівець, який довго
перебуває на одному місці, підходить
до межі можливостей для зростання
свого професіоналізму, оскільки постійно виконуючи схожі чи подібні
завдання, нічому новому навчитися
не можна.
Такі кандидати розглядаються при
заповненні вакансій у нашій компанії, але попередньо вони програють,
оскільки нашій юридичній команді
потрібні амбітні фахівці, голодні до
роботи та здатні визнавати відсутність достатньої експертизи.
Цікаво, що це твердження стосується і компетенції кандидатів, які мають досвід роботи у великих холдингах, представлених у різних сегментах
економіки, а також кандидатів, які
працювали в юридичному бізнесі.
Великий бізнес та юридичні компанії, як правило, зустрічаються з широким спектром юридичних ризиків,
які могли б сформувати ідеального
кандидата, але найчастіше внутрішня
структура добре працюючих подібних
бізнесів містить великий елемент бюрократії, яка заточена на використання максимально корисної компетенції співробітників, тобто в подібних
бізнесах найчастіше фахівці мають
досить вузький функціонал, і їхня експертиза цим обмежується. Однак наявність окремого досвіду роботи у великому бізнесі або великій

юридичній фірмі все ж вигідно виділить кандидата серед інших, оскільки він, ймовірно, має розуміння високих стандартів якості юридичного
продукту, яких ми дотримуємося
в своїй роботі, і одне це вже полегшить процес входження такого здобувача в роль самостійного гравця.
Тому для нашої компанії як інноваційного напряму бізнесу і бізнесу, що знаходиться в регуляторному
полі, що безперервно змінюється,
за відсутності готових кандидатів
ідеальними є юристи-здобувачі, які
періодично, але нечасто змінювали
місце роботи, звичайно, зі зростанням вгору, а не вниз, мають досвід
in-house, працювали у сфері надання
юридичних послуг. Саме на таких
кандидатів наша компанія і особисто
я звертаю увагу, і попередньо такі
кандидати вже мають ліміт довіри
при проведенні інтерв’ю.
Зрозуміло, виникає логічне питання: навіщо брати співробітника, який
час від часу змінює роботу, оскільки,
по суті, за наявності більш конкурентної пропозиції такий фахівець
стане претендентом на вакансію в іншій компанії? На це можна заперечити, що наша компанія, яка вимагає
для зростання найкращої експертизи команди і готова таку експертизу
виховувати, готова запропонувати
фахівцям найкращі умови для самореалізації, а також найліпші можливості для внутрішнього та кар’єрного
зростання. Іншими словами, наша
компанія максимально зацікавлена
і всіляко заохочуватиме підвищення вартості співробітника, оскільки
чим більш конкурентоспроможними є наші співробітники, тим більш
конкурентоспроможна компанія.
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