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ЛІДЕРИ РИНКУ.  
РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ 
КОМПАНІЙ – 2019

 «Юридична Газета» четвертий рік по-
спіль проводить рейтингове досліджен-
ня національного ринку юридичних по-
слуг. В цьому дослідженні ми визначаємо 
найбільші здобутки, надаємо інформа-
цію про ринок, аналізуємо зміни, що від-
булися протягом досліджуваного періо-
ду. Гравці ринку отримують можливість 
оцінити потенціал ринку та побачити ос-
новні тенденції. Рейтинг позиціонує най-
сильніших гравців-лідерів ринку серед 
юридичних компаній, які суттєво впли-
нули на формування вітчизняного рин-
ку, забезпечуючи високі стандарти кон-
куренції та професійної етики.

 Головні принципи рейтингового до-
слідження:

• Фінансові та статистичні відомо-
сті, надані компаніями в анкетах для до-
слідження, є достовірними. У випадках, 
коли учасники дослідження не надава-
ли повну базову інформацію для аналі-
зу, Оргкомітет дослідження самостійно 
здійснював експертну оцінку та визначав 
показник із відкритих баз даних та іншої 
інформації, отриманої з відкритих дже-
рел, користуючись методом аналогії та 
порівняння даних. 

• Всі відомості, отримані в анкеті, ви-
користовувалися на умовах конфіденцій-
ності. Вони не публікуються і не можуть 
бути передані третім особам.

• Добровільність участі юридич-
них компаній у дослідженні. Для уча-
сті у дослідженні потрібно було запов-
нити анкету та надіслати її на адресу 
представника редакції, що входить до 
складу Оргкомітету. 

• Дотримання балансу між імі-
джевими та фінансовими критеріями 
ранжування. Щодо окремих позицій 
експертами виступили юристи. Тоб-
то юридичним компаніям було запро-

поновано 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 – 2019», в якому було 
визначено 50 найкращих компаній.

• «Рейтинг юридичних компаній 
України – 2019. Group №2», де ми ви-
значили 50 компаній, які надали ан-
кети, були допущені до ранжування 
та мали достатні показники для реле-
вантного аналізу.

• «Лідери практик 2019» – дослі-
дження за окремими напрямками 
юридичної практики, де в кожній із за-
пропонованих в анкеті практик визна-
чалися найкращі представники юри-
дичного бізнесу.

• «Лідери практик 2019. Group №2» – 
дослідження за окремими напрямками 
юридичної практики, що були представ-
лені в рейтингу Group №2. Ці компанії 
були проранжовані відповідно до пода-
них кейсів (угод/судових спорів) та фі-
нансових показників сукупного доходу 
за визначений досліджуваний період.

МЕТОДОЛОГІЯ
Основні критерії ранжування компа-

ній в загальному заліку:
• Показник доходу компанії за до-

сліджуваний період (який є не лише 
показником успішності компаній, але 
й одним з найважливіших критеріїв 
діяльності будь-якого суб’єкта госпо-
дарювання) та показник ефективності 
компанії (обчислюється за формулою 
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 досліджен-
ні забезпечувалася крос-рекоменда ціями 
колег з ринку. Юридичні компанії отри-

мали можливість в анкеті стати експер-
тами та визначити колег з найвищою 
професійною репутацією у запропонова-
них практиках.

Основні критерії ранжування компа-
ній в номінації «Лідери практик»:

• Найвагоміший показник, який 
впливав на підсумковий бал з вагою 
50% – це угоди/кейси/судові спори ком-
паній. Тут враховувалася грошова оцін-
ка, важливість/унікальність для ринку та 
розвитку практики, системність роботи 
у зазначеній практиці.

• Критерій визнання та крос-рекоме-
дації колег – 30%.

• Позиція компанії в інших автори-
тетних міжнародних рейтингах – 20%.

Кожен із зазначених критеріїв мав ви-
значену шкалу балів. Кількісні показни-
ки переводилися в бали.

Для отримання додаткових даних 
та перевірки достовірності поданої ін-
формації Оргкомітет дослідження ко-
ристувався системою YouControl – 
онлайн-сервісом перевірки компаній, 
що стало додатковою гарантією об’єк-
тивності інформації.

Оргкомітет дослідження складав-
ся з представників редакції «Юридичної 
Газети», які мають відповідний багато-
річний досвід роботи з дослідницькими 
програмами. Відсутність зовнішньої екс-
пертної групи обумовлена гарантіями за-
безпечення конфіденційності отриманої 
інформації від учасників дослідження та 
мінімізацією суб’єктивного впливу на ре-
зультати дослідження.

Підсумки дослідження 2019: націо-
нальні юридичні компанії підтвердили 
лідерство на ринку, міжнародні юри-
дичні компанії залишаються в Топ 15, 
зміцнилися позиції бутиків у загаль-
ному заліку та на передових пози ціях 
у практиках, зросла активність команд 
мідл-сегмента завдяки активному мар-
кетингу, системності та нішевої уні-
кальності наданих послуг. Цікавим є те, 
що перші 10 компаній закумулювали 
44% доходу всього ринку, компанії на 
11-50 позиціях – 47%, а інші – лише 9%.

Олена ОСМОЛОВСЬКА,
генеральний директор «Юридичної Газети»
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ПОЗИЦІЯ НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АДРЕСА І ТЕЛЕФОН

Asters1

Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право; ДПП/інвестиції; енергетика та природні 
ресурси; інтелектуальна власність; ІТ-право; 
корпоративне право; кримінальне право та процес; 
WCC; міжнародне право/міжнародна торгівля; 
міжнародний арбітраж; сімейне право; спортивне 
право; судова практика; Private Clients

Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 19/21
тел. +38 044 230 60 00

Sayenko Kharenko2

Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право; реструктуризація; ДПП/інвестиції; 
інтелектуальна власність; ІТ-право; корпоративне 
право; комплаєнс; кримінальне право та процес; 
захист бізнесу; міжнародне право/міжнародна 
торгівля; міжнародний арбітраж; податкове право; 
судова практика; трудове право; Private Clients

Київ, 
пров. Музейний, 10
тел. +380 44 499 60 00

Baker McKenzie4

Аграрне та земельне право; антимонопольне право; 
банківське та фінансове право; реструктуризація; 
будівництво/ нерухомість; ДПП/інвестиції; 
енергетика та природні ресурси; інтелектуальна 
власність; корпоративне право; комплаєнс; 
міжнародне право/ міжнародна торгівля; медичне 
право/фармацевтика; трудове право

Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 24 
тел. +380 44 590 01 01

Ілляшев
та Партнери3

Антимонопольне право; банкрутство;  
реструктуризація; інтелектуальна власність; WCC; 
захист бізнесу; міжнародне право/міжнародна 
торгівля; міжнародний арбітраж; судова практика; 
транспорт та інфраструктура; авіація; морське 
право; трудове право

Київ, 
вул. Кудрявська, 11
тел. +380 44 494 19 19

AVELLUM6

Аграрне та земельне право; антимонопольне право; 
банківське та фінансове право; реструктуризація; 
енергетика та природні ресурси; корпоративне 
право; міжнародне право/міжнародна торгівля; 
міжнародний арбітраж; податкове право; сімейне 
право; спортивне право; Private Clients

Київ, 
вул. Володимирська, 38
тел. +380 44 591 33 55

EQUITY8
Банківське та фінансове право; банкрутство; 
реструктуризація; державно-приватне 
партнерство/інвестиції;  кримінальне право та 
процес; White Collar Crime; судова практика

Київ, 
пров. Рильський, 4
тел. +380 44 277 22 22

DLA PIPER7
Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право; будівництво/нерухомість; енергетика та 
природні ресурси; корпоративне право; комплаєнс; 
міжнародний арбітраж; податкове право

Київ, вул. Велика 
Васильківська, 77А
тел. +380 44 490 95 75

Arzinger5

Антимонопольне право; реструктуризація; 
будівництво/нерухомість; інтелектуальна власність; 
корпоративне право; White Collar Crime; захист 
бізнесу; міжнародний арбітраж; медичне 
право/фармацевтика; трудове право

Київ, вул. Московська, 32/2, 
10 поверх
тел. +380 44 390 55 33

ЛIДЕРИ РИНКУ. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019
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Хмельницького, 19/21
тел. +38 044 230 60 00

Sayenko Kharenko2

Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право; реструктуризація; ДПП/інвестиції; 
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право; комплаєнс; кримінальне право та процес; 
захист бізнесу; міжнародне право/міжнародна 
торгівля; міжнародний арбітраж; податкове право; 
судова практика; трудове право; Private Clients

Київ, 
пров. Музейний, 10
тел. +380 44 499 60 00

Baker McKenzie4

Аграрне та земельне право; антимонопольне право; 
банківське та фінансове право; реструктуризація; 
будівництво/ нерухомість; ДПП/інвестиції; 
енергетика та природні ресурси; інтелектуальна 
власність; корпоративне право; комплаєнс; 
міжнародне право/ міжнародна торгівля; медичне 
право/фармацевтика; трудове право

Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 24 
тел. +380 44 590 01 01

Ілляшев
та Партнери3

Антимонопольне право; банкрутство;  
реструктуризація; інтелектуальна власність; WCC; 
захист бізнесу; міжнародне право/міжнародна 
торгівля; міжнародний арбітраж; судова практика; 
транспорт та інфраструктура; авіація; морське 
право; трудове право

Київ, 
вул. Кудрявська, 11
тел. +380 44 494 19 19

AVELLUM6

Аграрне та земельне право; антимонопольне право; 
банківське та фінансове право; реструктуризація; 
енергетика та природні ресурси; корпоративне 
право; міжнародне право/міжнародна торгівля; 
міжнародний арбітраж; податкове право; сімейне 
право; спортивне право; Private Clients

Київ, 
вул. Володимирська, 38
тел. +380 44 591 33 55

EQUITY8
Банківське та фінансове право; банкрутство; 
реструктуризація; державно-приватне 
партнерство/інвестиції;  кримінальне право та 
процес; White Collar Crime; судова практика

Київ, 
пров. Рильський, 4
тел. +380 44 277 22 22

DLA PIPER7
Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право; будівництво/нерухомість; енергетика та 
природні ресурси; корпоративне право; комплаєнс; 
міжнародний арбітраж; податкове право

Київ, вул. Велика 
Васильківська, 77А
тел. +380 44 490 95 75

Arzinger5

Антимонопольне право; реструктуризація; 
будівництво/нерухомість; інтелектуальна власність; 
корпоративне право; White Collar Crime; захист 
бізнесу; міжнародний арбітраж; медичне 
право/фармацевтика; трудове право

Київ, вул. Московська, 32/2, 
10 поверх
тел. +380 44 390 55 33

ЛIДЕРИ РИНКУ. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019

ПОЗИЦІЯ НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АДРЕСА І ТЕЛЕФОН

Redcli�e Partners10

Аграрне та земельне право; антимонопольне право; 
банківське та фінансове право; банкрутство; 
реструктуризація; будівництво/нерухомість; 
енергетика та природні ресурси; інтелектуальна 
власність; корпоративне право; міжнародний 
арбітраж; медичне право/фармацевтика

Київ, вул. Жилянська, 75, 
13 поверх
тел. +380 44 390 58 85

ETERNA LAW11
Енергетика та природні ресурси; корпоративне 
право; міжнародний арбітраж; податкове право; 
спортивне право; судова практика; транспорт та 
інфраструктура; трудове право

Київ, Спортивна площа, 1А,
32 поверх
тел. +380 44 490 70 01

Dentons12
Аграрне та земельне право; антимонопольне право; 
банківське та фінансове право; енергетика та 
природні ресурси; корпоративне право; трудове 
право

Київ, вул. 
Набережно-Хрещатицька, 41,
9 поверх
тел. +380 44 494 47 74

CMS13
Банківське та фінансове право; енергетика та 
природні ресурси; ІТ-право; корпоративне право; 
міжнародний арбітраж; судова практика; 
транспорт та інфраструктура

AVER LEX14 Кримінальне право та процес; White Collar Crime; 
захист бізнесу

Київ, пров. Хрестовий, 2, 
5 поверх 
тел. +380 44 300 11 51

Грамацький
і Партнери15

Будівництво/нерухомість; державно-приватне 
партнерство/інвестиції; інтелектуальна власність; 
ІТ-право; комплаєнс; сімейне право

Київ, 
вул. Михайлівська, 16
тел. +380 44 581 15 51

Integrites16

Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право; будівництво/нерухомість; 
державно-приватне партнерство/інвестиції;  
енергетика та природні ресурси; міжнародний 
арбітраж

Київ, вул. Добровольчих 
батальйонів, 1
тел. +380 44 391 38 53

Jurimex17
Інтелектуальна власність; захист бізнесу; 
міжнародне право/міжнародна торгівля; податкове 
право; авіація

Київ, вул. Велика 
Васильківська, 9/2, оф. 67
тел. +380 44 500 59 71

KPMG Law Ukraine18
Енергетика та природні ресурси; корпоративне 
право; комплаєнс; медичне право/фармацевтика; 
податкове право; Private Clients

Київ, вул. Московська, 32/2
тел. +380 44 490 55 07

Алєксєєв, Боярчуков
та Партнери19 Банкрутство; судова практика Київ, вул. Шота Руставелі, 11

тел. +380 44 235 88 77

ðåéòèíã þðèäè÷íèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè
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CMS Cameron McKenna 
Nabarro Olswang:
Київ, вул.Володимириська, 38
тел. +380 44 391 33 77
CMS Reich-Rohrwig Hainz:
Київ, вул. Інститутська, 19Б
тел. +380 44 500 17 18

LCF9 Банківське та фінансове право; банкрутство; 
міжнародний арбітраж; судова практика

Київ, 
вул. Володимирська, 47, оф. 3
тел. +380 44 455 88 87

Відповідно до методології, рейтингування здійснювалося лише серед компаній, які подали анкету.
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ПОЗИЦІЯ НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОН

Evris20
Аграрне та земельне право; банківське та фінансове 
право; реструктуризація; енергетика та природні 
ресурси; інтелектуальна власність; корпоративне 
право; податкове право; судова практика

Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 52
тел. +380 44 364 9191

Пахаренко і партнери33 Інтелектуальна власність
Київ, 
вул. Червоноармійська, 72
тел. +380 44 593 96 93

Шкребець і Партнери35 Енергетика та природні ресурси; кримінальне 
право та процес

Харків,
пров. Каплунівський, 14
тел. +38057 720 90 01

PwC Legal21 Корпоративне право; комплаєнс; міжнародне 
право/міжнародна торгівля; податкове право

Київ, 
вул. Жилянська, 75
тел. +380 44 354 04 04

Moris Group22 ІТ-право;спортивне право; судова практика; GR
Київ, 
вул. Московська, 8Б
тел. +380 44 359 03 05

Kinstellar24
Антимонопольне право;  банківське та фінансове 
право; будівництво/нерухомість; комплаєнс; 
міжнародний арбітраж

Київ, Спортивна площа, 1А,
16 поверх
тел. +380 44 394 90 40

ENGARDE26 Банківське та фінансове право; міжнародне 
право/міжнародна торгівля; міжнародний арбітраж

Київ, вул. Олеся Гончара, 45В,
тел. +380 44 498 73 80

L. I. Group28 Банкрутство; реструктуризація
Київ, вул. Євгена Коновальця 
(Щорса), 36Д, оф. 4-Г
тел. +380 44 227 05 14

Салком30 Захист бізнесу Київ, вул. Хрещатик,12
тел. +380 44 591 31 00

Антіка32 Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право

Київ, вул. Хрещатик, 12,
2 поверх
тел. +380 44 390 09 20

ADER HABER27 Банкрутство; будівництво/нерухомість; сімейне 
право; трудове право; GR; Private Clients

Київ, Кловський узвіз, 7,
14 поверх
тел. +380 44 280 88 87

Juscutum29 ІТ-право
Київ, вул. Олеся Гончара, 35
тел. +380 44 359 08 96

Lexwell & Partners31 Міжнародне право/міжнародна торгівля; 
міжнародний арбітраж

Київ, пров. Рильський, 6
тел. +380 44 228 60 80

Pavlenko Legal Group25
Банківське та фінансове право; державно-приватне 
партнерство/інвестиції; захист бізнесу; судова 
практика; GR

Київ, 
вул. Золотоустівська, 23А
тел. +380 44 281 06 00

EVERLEGAL23 Аграрне та земельне право; енергетика та природні 
ресурси; міжнародний арбітраж; судова практика

Київ, пров. Рильський, 4
тел. +380 44 337 00 16

ЛIДЕРИ РИНКУ. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019

Дубинський і Ошарова34 Інтелектуальна власність
Київ, вул. Жилянська, 110
тел. +380 44 490 54 54
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Evris20
Аграрне та земельне право; банківське та фінансове 
право; реструктуризація; енергетика та природні 
ресурси; інтелектуальна власність; корпоративне 
право; податкове право; судова практика

Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 52
тел. +380 44 364 9191

Пахаренко і партнери33 Інтелектуальна власність
Київ, 
вул. Червоноармійська, 72
тел. +380 44 593 96 93

Шкребець і Партнери35 Енергетика та природні ресурси; кримінальне 
право та процес

Харків,
пров. Каплунівський, 14
тел. +38057 720 90 01

PwC Legal21 Корпоративне право; комплаєнс; міжнародне 
право/міжнародна торгівля; податкове право

Київ, 
вул. Жилянська, 75
тел. +380 44 354 04 04

Moris Group22 ІТ-право;спортивне право; судова практика; GR
Київ, 
вул. Московська, 8Б
тел. +380 44 359 03 05

Kinstellar24
Антимонопольне право;  банківське та фінансове 
право; будівництво/нерухомість; комплаєнс; 
міжнародний арбітраж

Київ, Спортивна площа, 1А,
16 поверх
тел. +380 44 394 90 40

ENGARDE26 Банківське та фінансове право; міжнародне 
право/міжнародна торгівля; міжнародний арбітраж

Київ, вул. Олеся Гончара, 45В,
тел. +380 44 498 73 80

L. I. Group28 Банкрутство; реструктуризація
Київ, вул. Євгена Коновальця 
(Щорса), 36Д, оф. 4-Г
тел. +380 44 227 05 14

Салком30 Захист бізнесу Київ, вул. Хрещатик,12
тел. +380 44 591 31 00

Антіка32 Антимонопольне право; банківське та фінансове 
право

Київ, вул. Хрещатик, 12,
2 поверх
тел. +380 44 390 09 20

ADER HABER27 Банкрутство; будівництво/нерухомість; сімейне 
право; трудове право; GR; Private Clients

Київ, Кловський узвіз, 7,
14 поверх
тел. +380 44 280 88 87

Juscutum29 ІТ-право
Київ, вул. Олеся Гончара, 35
тел. +380 44 359 08 96

Lexwell & Partners31 Міжнародне право/міжнародна торгівля; 
міжнародний арбітраж

Київ, пров. Рильський, 6
тел. +380 44 228 60 80

Pavlenko Legal Group25
Банківське та фінансове право; державно-приватне 
партнерство/інвестиції; захист бізнесу; судова 
практика; GR

Київ, 
вул. Золотоустівська, 23А
тел. +380 44 281 06 00

EVERLEGAL23 Аграрне та земельне право; енергетика та природні 
ресурси; міжнародний арбітраж; судова практика

Київ, пров. Рильський, 4
тел. +380 44 337 00 16

ЛIДЕРИ РИНКУ. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019

Дубинський і Ошарова34 Інтелектуальна власність
Київ, вул. Жилянська, 110
тел. +380 44 490 54 54

ПОЗИЦІЯ НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АДРЕСА І ТЕЛЕФОН

VB Partners36 Комплаєнс; кримінальне право та процес;
White Collar Crime; захист бізнесу; судова практика

Київ, вул. Рибальська, 22, 
БЦ «Башта №5», 13 під'їзд 
тел. +380 44 581 16 33

АНК37 Будівництво/нерухомість; державно-приватне 
партнерство/інвестиції; морське право

Одеса, вул. Ланжеронівська, 9, 
оф. 17
тел. +380 48 234 87 16

KM Партнери38 White Collar Crime; податкове право; трудове право
Київ, вул. Паньківська, 5, 
5 поверх
тел. +380 44 490 71 97

Юрлайн39 Захист бізнесу; морське право
Одеса, Фрацузький 
бульвар, 66/1, оф. 801-В
тел. +380 48 235 65 17 

Ario Law Firm40 Банкрутство; реструктуризація; White Collar Crime Київ, вул. Панаса Мирного, 7
тел. +380 44 333 43 73

Interlegal41 Міжнародний арбітраж; морське право Одеса, вул. Генуезька, 24В
тел. +38048 752 95 19

ECOVIS Бондар
та Бондар43

Антимонопольне право; державно-приватне 
партнерство/інвестиції; транспорт та 
інфраструктура; авіація

Київ, вул. Рогнідинська, 3, 
оф. 10
тел. +380 44 537 09 10

Правовий Альянс49 Антимонопольне право; медичне 
право/фармацевтика

Київ, вул. Іллінська, 8
БЦ "Іллінський", 5 під’їзд, 
5 поверх
тел. +380 44 425 40 50

ALEXANDROV
&PARTNERS45 Аграрне та земельне право;  

будівництво/нерухомість

Київська обл. 
Софіївська Борщагівка,
вул. Польова, 58
тел. +380 44 501 20 64

Соколовський
і Партнери42 ІТ-право; захист бізнесу; податкове право

Київ, вул. Пироговського, 19, 
корпус 4
тел. +380 44 303 95 92

Сергій Козьяков
 та Партнери44 Антимонопольне право; міжнародне 

право/міжнародна торгівля
Київ, вул. Ірининська, 5/24
тел. +380 44 590 48 28

TCM Group Ukraine47 Реструктуризація
Київ, вул. Воздвиженська, 10А
тел. +380 44 228 13 38

ОМП46 Аграрне та земельне право; медичне 
право/фармацевтика

Київ, вул.Тарасівська, 9
тел. +380 44 391 30 01

TOTUM48 Аграрне та земельне право;  
будівництво/нерухомість

Київ, пров. Тараса 
Шевченка, 16, 2 поверх
тел. +380 44364 91 13

SDM Partners50
Комплаєнс; вирішення спорів; корпоративне право; 
інтелектуальна власність; оподаткування;
банківське та фінансове право

Київ,
вул. Велика Васильківська, 72А
тел. +380 44 391 6317

ðåéòèíã þðèäè÷íèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè
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Ostin Law Firm51 Корпоративне право; банківське та фінансове 
право

Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 52
тел. +380 44 466 55 01

KODEX52 Інтелектуальна власність; комплаєнс; міжнародне 
право/міжнародна торгівля

Київ, 
вул. Назарівська, 18
тел. +380 44 227 09 93

VDA Group53 Банківське та фінансове право 
Київ, 
вул. Лейпцизька, 3А
тел. +380 44 221 08 58

Абсолют55 Банківське та фінансове право; банкрутство; судова 
практика

Київ, 
вул. Московська, 32/2
тел. +380 44 299 99 71

Stron Legal Services57 ІТ-право
Київ, 
вул. Паньківська, 14
тел. +380 68 824 28 84

ASA GROUP59 Корпоративне право
Київ, вул. Леонтовича, 20,
3 поверх, оф. 301
тел. +380 44 232 12 02

LEXJUS61 Будівництво/нерухомість; судова практика
Київ, вул. Володимирська, 48, 
оф. 8
тел. +380 44 390 60 57

Law Business Association63 Банкрутство; захист бізнесу
Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 35В
тел. +380 44 332 32 77

LES54 Податкове право
Київ вул. Лейпцизька, 3А, 
секція «Г», 2 поверх
тел. +380 44 2802028

Ситнюк та партнери56 Банківське та фінансове право; корпоративне 
право; судова практика

Київ, вул. Пушкінська, 20, 
oф. 39
тел. +380 44 496 08 09

Вдовичен та Партнери58 White Collar Crime; будівництво/нерухомість; 
захист бізнесу; податкове право

Київ, вул. Польова, 21
тел. +380 44 586 77 77

Грищенко та Партнери60 Міжнародний арбітраж
Київ, вул. Січових 
Стрільців, 37-41,  3 поверх
тел. +380 44 490 37 07

КПД Консалтинг62 Будівництво/нерухомість

Київ,  БЦ «Вектор» 
вул. Старокиївська 10Г, 
блок «В», оф. 210
тел. +380 44 234 36 19

GROUP #2. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019
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Ostin Law Firm51 Корпоративне право; банківське та фінансове 
право

Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 52
тел. +380 44 466 55 01

KODEX52 Інтелектуальна власність; комплаєнс; міжнародне 
право/міжнародна торгівля

Київ, 
вул. Назарівська, 18
тел. +380 44 227 09 93

VDA Group53 Банківське та фінансове право 
Київ, 
вул. Лейпцизька, 3А
тел. +380 44 221 08 58

Абсолют55 Банківське та фінансове право; банкрутство; судова 
практика

Київ, 
вул. Московська, 32/2
тел. +380 44 299 99 71

Stron Legal Services57 ІТ-право
Київ, 
вул. Паньківська, 14
тел. +380 68 824 28 84

ASA GROUP59 Корпоративне право
Київ, вул. Леонтовича, 20,
3 поверх, оф. 301
тел. +380 44 232 12 02

LEXJUS61 Будівництво/нерухомість; судова практика
Київ, вул. Володимирська, 48, 
оф. 8
тел. +380 44 390 60 57

Law Business Association63 Банкрутство; захист бізнесу
Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 35В
тел. +380 44 332 32 77

LES54 Податкове право
Київ вул. Лейпцизька, 3А, 
секція «Г», 2 поверх
тел. +380 44 2802028

Ситнюк та партнери56 Банківське та фінансове право; корпоративне 
право; судова практика

Київ, вул. Пушкінська, 20, 
oф. 39
тел. +380 44 496 08 09

Вдовичен та Партнери58 White Collar Crime; будівництво/нерухомість; 
захист бізнесу; податкове право

Київ, вул. Польова, 21
тел. +380 44 586 77 77

Грищенко та Партнери60 Міжнародний арбітраж
Київ, вул. Січових 
Стрільців, 37-41,  3 поверх
тел. +380 44 490 37 07

КПД Консалтинг62 Будівництво/нерухомість

Київ,  БЦ «Вектор» 
вул. Старокиївська 10Г, 
блок «В», оф. 210
тел. +380 44 234 36 19

GROUP #2. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019

ПОЗИЦІЯ НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АДРЕСА І ТЕЛЕФОН

LeGrant64
Антимонопольне право; захист бізнесу; 
міжнародне право/міжнародна торгівля; морське 
право

Одеса, вул. Приморська, 2, 
оф. 49
тел. +380 48 710 03 60 

EXPATPRO66
ІТ-право; сімейне право; трудове право; 
Private Clients; державно-приватне 
партнерство/інвестиції

Київ, вул. Воздвиженська, 48, 
оф. 7
тел. +380 44 339 98 81

Legal Support Group70 Податкове право Київ, вул. Спаська, 5, оф. 52
тел. +380 44 227 19 77

Gestors72 Міжнародне право/міжнародна торгівля; трудове 
право

Київ, вул. Олеся Гончара, 41, 
7 поверх
тел. +380 44 234 14 20

Матвіїв і Партнери74 White Collar Crime; кримінальне право та процес; 
будівництво/нерухомість

Львів, 
вул. акад. Є. Лазаренка, 1
тел. +38032 270 84 16

Kachura Lawyers  68 Інтелектуальна власність
Київ, вул. Січових 
Стрільців, 77, оф. 728
тел. +380 44 338 33 88 

Peterka and Partners65 ІТ-право
Київ, вул. Саксаганського, 40/85, 
8 поверх
тел. +380 44 581 1120

Grishakov Law
Company67 Медичне право/фармацевтика

Київ, 
просп. В. Лобановського, 56/21А,
3 поверх
тел. +380 44 228 72 87

Quantum Attorneys73 Інтелектуальна власність; банківське та фінансове 
право; ІТ-право

Київ, вул. Покровська, 9А, 
оф. 5
тел. +380 44 394 5914

Де-Юре75 Медичне право/фармацевтика; судова практика; 
корпоративне право; будівництво/нерухомість

Одеса, 
вул. Розкидайлівська, 69/71
тел. +380 48 777 27 67

SLA Attorneys69 Судова практика
Київ, вул. Глибочицька, 32В, 
5 поверх
тел. +380 44 300 10 80

Юрзовнішсервіс71 Банківське та фінансове право
Київ, вул. Тургенєвська, 46/11, 
секція 1, оф. 2
тел. +380 44 239 23 90

ðåéòèíã þðèäè÷íèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè
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ПОЗИЦІЯ НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АДРЕСА І ТЕЛЕФОН

Анте76 Авіація; антимонопольне право; корпоративне 
право

Київ, вул. 
Нижньоюрківська, 45А
тел. +380 44 277 23 00 

Київ, вул. Антоновича, 131
тел. +380 44 594 5300

Клочков та Партнери80 Кримінальне право та процес
Київ, вул. Золотоустівська, 23А, 
2 поверх
тел. +380 44 285 02 91

PRAVO GARANT82 Банкрутство Київ, вул. Глибочицька, 40
тел. +380 44 390 41 91

ARTIUS84 Захист бізнесу
Київ, вул. Сосницька, 1/44, 
1 поверх
тел. +380 44 383 28 82

ADVICE GROUP86 Податкове право; судова практика
Львів, просп. Шевченка, 36, 
оф. 3, 3 поверх
тел. +38032 247 97 13

Шевердін і Партнери88 Кримінальне право та процес; 
будівництво/нерухомість;  сімейне право

Харків, вул. Бакуліна, 4А, 
оф. 54-А 
тел. +38057 701 00 99

Avidbiz77 Податкове право

ВОЛХВ78 Судова практика
Київ, вул. Ревуцького, 15, 
оф. 1
тел. +380 98 227 87 87

Андрій Кравець
та Партнери79 Корпоративне право; 

банківське та фінансове право

Київ, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, 
2 поверх
тел. +380 44 277 36 06

IBC Legal Services81 Податкове право; корпоративне право Київ, вул. Спаська, 34
тел. +380 44 331 11 40

Горецький і Партнери83 Банкрутство; корпоративне право Київ, вул. Полтавська, 10
тел. +380 44 222 7905

ID Legal Group85 Захист бізнесу; податкове право Київ, Г. Сковороди, 5А
тел. +380 44 482 57 80

JN Legal87 Будівництво/нерухомість Київ, пров. Т. Шевченка, 16
тел. +380 44 364 40 05

GROUP #2. РЕЙТИНГ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНIЙ УКРАЇНИ – 2019
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MARSHALLER GROUP89 Податкове право; судова практика
Київ, вул. Мечникова, 16 
оф. 5.5
тел. +380 44 228 12 13

Кролевецький
і Партнери91 Будівництво/нерухомість; White Collar Crime; 

кримінальне право та процес

Київ, вул. Мазепи Івана, 3, 
4 під’їзд, оф. 58
тел. +380 96 089 96 96

Тарасов та
партнери          93 Міжнародне право/міжнародна торгівля; 

кримінальне право та процес

Київ, вул. Володимирська, 81Б, 
оф. 26
тел. +380 44 299 70 77

Юридичне
бюро Сергєєвих95 Морське право; сімейне право

Одеса, вул. Армійська 11 
корп. 6
тел. +38048 737 7228

NOBILI97 Банкрутство
Київ, вул. Ярославська, 6
2 під'їзд
тел. +380 44 200 2315

Яр.ВАЛ99 Кримінальне право та процес; податкове право
Київ, вул. О. Гончара, 26, 
оф. 86
тел. +380 44 545 81 16

АБ «Сімейний
адвокат Катерина
Власюк»

90 Сімейне право

Київ, 
вул. Круглоуніверситетська, 2/1, 
оф. 1
тел. +380 44 338 5070

Др. Еміл Бенатов
та Партнери              92 Інтелектуальна власність

Київ, вул. В. Ярмоли, 28/32, 
оф. 57
тел. +380 44 2365054

INPRAXI LAW94 Енергетика та природні ресурси; судова практика
Київ, вул. Володимирська, 54
тел. +380 44 229 09 00

Правозахист
Україна                 100 Міжнародне право/міжнародна торгівля Київ, Вознесенський узвіз, 23В

тел. +380 96 899 44 50

TEFFI Law Firm96 Корпоративне право Київ, вул. Воздвиженська, 43
тел. +380 44 465 73 35

Colares98 White Collar Crime Київ, Вознесенський узвіз, 10А
тел. +380 44 227 81 83
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14 ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС 

СТАРІ ТРУДНОЩІ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ:       РИНОК ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ 2019/2020

На ринку юридичних послуг про-
довжує домінувати тенденція, 
коли музику замовляє клієнт. Зва-

жаючи на те, що наш юрбізнес є мегакон-
курентним, зовнішні юридичні радники 
змушені прислуховуватися до цієї мело-
дії. З’ясуємо, якими є її акорди.

Акорд №1: Більше ніж просто юри-
дичний консалтинг

Виходить каламбур, але клієнта вже 
давно не задовольняють прості юридич-
ні поради від радників. Бізнесу потрібна 
повна інтеграція в його процеси. Таким 
чином, якщо клієнт залучає юридичну 
фірму для підтримки, це має бути взає-
модія на рівні не точкових юридичних 
консультацій, а готових рішень для біз-
несу. 

«В турбулентному бізнес-середовищі 
«юридичний радник мрії» є таким собі 
суперменом, який на додачу до професій-
ної експертизи розуміє бізнес-процеси та 
розділяє ризики, досконало розуміється 
на специфіці роботи галузі клієнта, прог-
нозує на крок вперед та оптимізує тех-
нічні процеси відповідно до майбутніх 
викликів», – зазначає менеджер з мар-
кетингу й розвитку бізнесу DLA Piper 
Оксана Бучацька.

Акорд №2: Дешева рибка – хороша 
юшка? 

Експерти вчергове підкреслюють, що 
вимогливість клієнта, яка зростає не за 
роками, а за годинами, трансформується 
в бажання отримувати більше за менші 
кошти. Зокрема, описуючи «ідеального 
консультанта», Оксана Бучацька гово-

рить, що він працює системно та послі-
довно, не забуває про шану і турботу про 
клієнта, дуже лояльно підходить до ціно-
утворення та постійно готовий до пере-
гляду своїх гонорарів у бік зменшення.

«У 2020 р. найбільшим викликом юри-
дичних фірм буде необхідність стри-
мувати бажання українських клієнтів 
отримувати якісні юридичні послуги 
безкоштовно», – переконаний партнер 
Redcliffe Partners Сергій Гришко. 

Водночас є бекграунд для позитивного 
мислення. На думку керуючого партне-
ра EVERLEGAL Євгенія Дейнека, клієнт 
стає все більш вибагливим, що є очікува-
ним та нормальним явищем. Він бажає 
від зовнішнього радника глибокого розу-
міння свого бізнесу та прагматичних по-
рад у контексті свого бізнесу, які прино-
сять комерційну цінність. «Звичайно, що 
клієнт хоче отримувати таку цінність за 
прийнятний бюджет. Однак наша прак-
тика ілюструє, що якщо ви здатні краще 
ніж інші задовольняти ключові потреби 
клієнта та будувати з ним довірливі від-
носини, то питання бюджету стає друго-
рядним», – підкреслив пан Дейнеко. 

Оксана Бучацька доповнює думку: 
«Мені доводилося часто чути про чутли-
вість клієнтів до ціноутворення. Так, клі-
єнту важлива прогнозованість витрат на 
проект (тому зазвичай клієнти очікують 
фіксованої вартості послуг за роботу), 
але ще важливішим є результат роботи. 
Маючи безліч труднощів та зовнішніх за-
гроз, клієнти готові оплачувати резуль-
тат і прагнуть отримувати хорошу та ста-
лу якість роботи юристів».

Акорд№3: Технології – це must
Інформаційні технології все глибше 

інтегруються до юридичного ринку як 
в аспекті розвитку практик, так і клієнт-
ського сервісу. Якщо кілька років тому 
на темі, здається, трохи хайпували, а legal 
tech був більше декларативним, ніж ре-
альним інструментом, то зараз ситуація 
змінилася. 

Президент АФ «Грамацький і Парт-
нери» Ернест Грамацький зазначає, що 
цифрова адаптація ринку юридичних 
послуг – це навіть не майбутнє, а сього-
дення. «Яскравим підтвердженням є низ-
ка legal tech стартапів, які успішно функ-
ціонують в Україні протягом кількох 

останніх років. Однак загальна тенденція 
ринку створювати юридичні IT-старта-
пи виключно за принципом «щоб був» та 
без жодної унікальної ідеї чи ноу-хау ви-
кликає посмішку», – підкреслив Ернест 
Грамацький. 

За словами керуючого партнера 
Gestors Андрія Цвєткова, якщо рані-
ше юридичні рейтинги оцінювали лише 
якість надання послуг, то зараз багато хто 
починає оцінювати інноваційну скла-
дову. Однак є такі, які лише її оцінюють. 
«В Україні розвиток legal tech підтриму-
ють лише юридичні фірми та її партне-
ри. Серед успішних стартапів в Украї-
ні можна назвати такі: Будинок юриста, 
Pravosud, Axdraft, Patent Bot».

Який же розвиток без челенджів?
І це правда. Наш порівняно молодий 

ринок за загальноприйнятими стандар-
тами є достатньо розвиненим. Каталіза-
тором цього розвитку є конкуренція та 
перепони, які доводиться долати юри-
дичним фірмам на шляху до першості. 
Взяти до прикладу зміни, яких зазнають 
клієнти юрфірм. У прагненні зекономи-
ти гроші, обмеживши залучення зовніш-
ніх юристів, вони нарощують «м’язи» 
своїй команді інхаусів. По суті юридичні 
департаменти сьогодні є компаніями все-
редині компанії. Це для юридичних фірм 
і виклик, і привід для розвитку.

«Потреба у залученні зовнішнього 
радника може виникнути у разі запро-
вадження в законодавство нововведень, 
що мають транскордонне застосування, 
вирішення дуже нішевих питань, необ-
хідності отримання юридичного виснов-
ку або за наявності великих обсягів робо-
ти», – відзначає Оксана Бучацька. 

Відштовхуючись від цих аспектів по-
питу, юрфірмам варто позиціонувати 
свою пропозицію. 

До речі, поки зростають юридичні де-
партаменти, юрфірми скаржаться на не-
стачу кваліфікованих кадрів. За слова-
ми Євгенія Дейнека, одним із ключових 
челенджів для юрфірм є потреба в мо-
лодих професіоналах. Йдеться про на-
явність на ринку якісно підготовлених 
молодих юристів. На жаль, від початку 
рівень підготовки не завжди є достатнім. 
«Ми вирішуємо це питання шляхом за-
провадження програм стажування для 

Анна ТРІШИЧЕВА,  
журналіст, спеціально для  
«Юридичної Газети»
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відбору найбільш здібних майбутніх ко-
лег, а потім шляхом реалізації внутріш-
нього менторства та коучінгу для юрис-
тів, щоб адаптувати працівника під наші 
вимоги й потреби клієнта. Окрім того, 
поширеною є практика секондментів», – 
розповів юрист. Тобто цей HR-вий нюанс 
також надає юридичним фірмам мотива-
цію для розвитку. 

Окремої уваги щодо взаємовідно-
син «клієнт – юридична фірма» заслуго-
вує ціннісний аспект. Це скоріше не ви-
клик, а реалії нашого розвитку. Питання 
в тому, що не для всіх вони є прийнят-

ними. Протягом кількох останніх ро-
ків питання цінностей, етики та репута-
ційності в юридичному бізнесі набули 
особ ливого сенсу. Все частіше ці теми пі-
діймають у межах написаних статей та 
обговорюють на профільних заходах і зу-
стрічах. Робота з юридичною фірмою, 
яка керується певними цінностями та 
має непорушні принципи, дає клієнтам 
відчуття безпеки. 

Оксана Бучацька зазначає про те, що 
цікавим нововведенням останнього року 
є запит клієнтів на цінності та підхо-
ди до роботи. За її словами, транснаціо-

нальні компанії все частіше цікавляться, 
якими цінностями керується зовнішній 
юридичний радник у своїй щоденній ро-
боті, як підтримуються цінності та кор-
поративна культура, як вирішують-
ся конфліктні ситуації, як здійснюється 
контроль за якістю послуг. 

Щоб бути цікавими своїм поточним 
та потенційним клієнтам, юристам пот-
рібно постійно бути в курсі щодо тен-
денцій ринку та динаміки розвитку прак-
тик. Ми поцікавилися думками експертів 
ринку щодо окресленого питання, читай-
те їхні відповіді у коментарях.

Ернест ГРАМАЦЬКИЙ,  
президент АФ «Грамацький і партнери»

– Які тенденції простежуються на 
ринку юридичних послуг нашої 
країни?

Насамперед, характерною тенденці-
єю ринку юридичних послуг України та 
світу є зростання попиту на комплексні 

послуги із супроводу проектів не лише у правовій, але й в ауди-
торській та навіть в управлінській площині. Як Велика четвір-
ка агресивно зайшла на юридичний ринок, так і юридичні ком-
панії активно відповідають шляхом створення аудиторських 
підрозділів. Сьогодні клієнт вимагає від юридичних радників 
не лише послуги з корпоративного, податкового та договірного 
структурування проектів, але й виконання поточного менедж-
менту, а інколи навіть прийняття ключових управлінських рі-
шень. Юридичні фірми поступово перетворюються з вузь-
копрофільних постачальників правових послуг на системні 
консалтингові компанії з широким спектром продуктів. Окрім 
того, юридична спільнота продовжує впевнено крокувати назу-
стріч legal tech. Складається враження, що на ринку вже немає 
юридичних фірм, які ще не створили дочірній проект із при-
ставкою «-developers» «-LawBot», «-ITLawyers» або «-tech». 

– Які практики сьогодні мають найбільший попит? 

Наразі найбільш популярними залишаються такі прак-
тики: dispute resolution, практика корпоративного права та 
M&A, а також податкове право. Якщо перші дві сфери експер-
тизи традиційно займають місця у трійці, то податкове пра-
во продемонструвало значний стрибок у попиті за 2019 р. Це 
пов’язано з низкою чинників: ратифікація MLI, нові підходи 
фіскальних органів у питаннях дисконтування кредиторської 
заборгованості нерезидентів, законопроект №1210 тощо.

Окрім того, 2019 р. ознаменувався сплеском попиту на 
юридичні послуги в галузях фінансового та банківсько-
го права, що пов’язано з введенням в дію Закону України 
«Про валюту і валютні операції» та політикою монетарної 
лібералізації Національного банку України. Також значний 
попит мають практики кримінального права та захисту біз-
несу. Незважаючи на задекларований нинішньою владою 
курс боротьби з корупцією, тиск правоохоронних органів 
на бізнес залишається стабільно високим.

Дивлячись вперед, варто зазначити, що 2020 р. пови-
нен ознаменуватися ще більшим зростанням попиту на 
практику податкового права та стрімким зростанням 
практики земельного права через неминуче відкриття 
ринку землі.

Михайло ІЛЛЯШЕВ,  
керуючий партнер «Ілляшев та Партнери»

Популярні практики
Практики кримінального права 

та захисту бізнесу сьогодні є най-
більш популярними. Це обумовле-
но ситуацією в країні. З настанням 

2020 р. позиції саме цих практик лише посилюються. Та-
кож зростає попит на послуги спеціалістів у сфері мит-
ного права та ЗЕД, оскільки зовнішня торгівля посту-
пово виходить з тіні. До чого готуватися ЮФ? Загалом, 
юридичний ринок очікує на запуск масштабного креди-
тування промисловості, що вплине на економіку  всієї 
держави та створить нові виклики для усього україн-
ського юрбізу. 

КОМЕНТАРІ
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Сергій ГРИШКО,  
партнер Redcliffe Partners

Про тенденції
Основною тенденцією українсько-

го ринку залишається домінування 
(загалом) пропозиції юридичних по-
слуг над попитом. При цьому в ок-
ремих нішевих сферах, навпаки, спо-
стерігається відсутність достатньої 
пропозиції послуг високої якості. Од-
нак якість юридичних послуг на укра-

їнському юридичному ринку, як і раніше, залишається бо-
лючою темою. 

Водночас найгірші прогнози 2019 р. щодо колапсу не 
здійснилися. Проте дуже ймовірно, що Україна весь 2020 р. 
перебуватиме в зоні турбулентності через особливості ад-
міністрації Зеленського і постійну загрозу ескалації ро-
сійської агресії. Додамо до цього підвищений ризик нової 
глобальної рецесії через сповільнення Китаю та структур-
ні проблеми американської економіки, оскільки від почат-
ку кризи 2008 р. минуло вже більше ніж 11 років. Отже, 
2020 р. – це точно не той рік, коли українським юристам 
можна буде розслабитися. 

Популярні практики
Попри всі труднощі, у 2019 р. здійснювалося чи планувало-

ся чимало іноземних інвестицій в Україну. Отже, корпоратив-
на практика була однією з найбільш затребуваних клієнтами та 
показувала дуже непогані показники зростання. Посилився по-
пит на практику енергетики та природних ресурсів. Банківська 
практика продемонструвала майже непохитну стабільність. 
Традиційно сильним залишається попит на вирішення спорів. 

Виклики для ЮФ
У 2020 р. найбільшим викликом юридичних фірм буде не-

обхідність стримувати бажання українських клієнтів отри-
мувати якісні юридичні послуги безкоштовно. Чомусь укра-
їнські клієнти дуже часто не розуміють цінність юридичних 
послуг для себе і свого бізнесу. На жаль, юристи цьому по-
турають. Зокрема, нещодавно наша фірма брала участь у не-
формальному тендері для великого міжнародного клієнта 
щодо надання послуг з представництва в українських судах. 
Ми дали дуже помірний максимальний гонорар, навіть низь-
кий, але він виявився найвищим з усіх! Зрештою, клієнт об-
рав саме нас через знання і репутацію на ринку. Однак досвід, 
коли тобі кажуть, що ти дав найвищу ціну серед своїх колег, 
коли ти насправді дав середню чи ближче до низької ціну, та 
пропонують ще раз подумати, був достатньо цікавим.

Оксана БУЧАЦЬКА,  
менеджер з маркетингу та розвитку бізнесу 
DLA Piper 

– Як змінився ринок юридичних 
послуг з позиції підходів до 
роботи з клієнтами?

Активні конкуренти та клієнти – 
основні драйвери ринку юридичних 
послуг в Україні. Вимогливі клієнти 
мають прямий вплив на вибір зовніш-
нього юридичного радника і дуже ча-

сто приймають рішення одноосібно. Це цілком очікувано, 
адже так функціонує «ринок замовника». Бажання клієнтів 
отримати «більше/краще (потрібне підкреслити) за менші 
гроші» призвело до появи фірм-замінників та альтернатив-
них провайдерів юридичних послуг. Частка ринку останніх 
невпинно зростає. 

Однак, незважаючи на зменшення частки ринку внаслі-
док зростання впливу нових гравців, традиційні юридич-
ні фірми продовжують нарощувати свій персонал. Одним 
з основних викликів для юридичних фірм є залучення та 
утримання кваліфікованого персоналу. Важливу роль в об-
сягах роботи для зовнішнього юридичного радника відіграє 
постійне зростання команди юрисконсультів. Це означає, 
що клієнти намагаються виконувати просту та середньої 
складності роботу самостійно, а звертаються до зовніш-
нього радника тільки у разі потреби. Потреба у залученні 
зовнішнього радника може виникнути у разі запроваджен-
ня в законодавство нововведень, які мають транскордонне 

застосування, вирішення дуже нішевих питань, необхідно-
сті отримання юридичного висновку або за наявності вели-
ких обсягів роботи. 

За таких умов ціна залучення нового клієнта є доволі ви-
сокою, тому юристи намагаються якісно виконувати ро-
боту і продавати додаткові послуги своїм клієнтам. А ще 
краще – отримувати зворотний зв’язок від клієнта, завж-
ди випереджати очікування та вносити додану вартість до 
кожного проекту. Клієнти це надзвичайно цінують. 

 
– До чого готуватися юридичному бізнесу 
найближчим часом?

До свята та постійних змін. Якщо серйозно, то очевидно, 
що старі підходи не працюють, а ринок замовника прагне 
нових радикальних змін. Насамперед, зовнішньому радни-
ку необхідно приділити значний ресурс для розуміння по-
треб та проблем свого клієнта. Вміння ставити запитання, 
слухати та працювати в команді, зацікавленість, оптимізм, 
орієнтація на клієнта допоможуть отримати потрібні ін-
сайти. Після впорядкування та систематизації варто спро-
бувати нестандартно підійти до вирішення проблем та ге-
нерування нестандартних рішень для клієнта. 

Ще до чого слід готуватися? До використання прорив-
них технологій, зменшення технічної роботи та оптимізації 
процесів, до опанування суміжних галузей (ризик-менедж-
мент, бізнес-консалтинг, форензік тощо). Багато міжна-
родних фірм вводять початковий курс з програмування 
в обов’язкову програму розвитку всіх юристів. Все це дов-
готривалі програми та ініціативи. Якщо ви ще не включили 
їх у свій план розвитку, то саме час його переглянути.
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Євгеній ДЕЙНЕКО,  
керуючий партнер EVERLEGAL

– Які практики наразі є найбільш 
популярними, а на які попит 
знизився?

Сьогодні однією з найбільш попу-
лярних є практика податкового пра-
ва. Передусім, причиною є істотні 
прийдешні зміни податкового законо-
давства, пов’язані з імплементацією 

Anti-BEPS ініціатив (зокрема, із запровадженням інституту 
контрольованих компаній в Україні), а також зміни до пра-
вил оподаткування в Україні прибутку від продажу інозем-
них компаній з активами в Україні.

Популярною є практика трудового права. В межах цієї 
практики затребуваними є такі послуги як аудит відпо-
відності наявних на підприємстві практик трудовому за-
конодавству та надання рекомендацій щодо виправлення 
ситуації, якщо є порушення. В межах цієї практики та-
кож збільшився попит на юридичний супровід звільнення 
топ-менедженту та вирішення трудових конфліктів. 

Не зменшується популярність практики вирішення спо-
рів. Загалом, вона є традиційно популярною в Україні. 
В контексті нашої фірми це пов’язано зі збереженням акту-
альності питання захисту бізнесу від рейдерських захоплень 
(особливо в аграрній сфері), а також від неправомірних дій 
правоохоронних та податкових органів. Виріс попит на по-
слуги у сфері міжнародного арбітражу, супроводу, визнання 
та виконання рішень іноземних арбітражів і судів. 

Окрім того, попит має практика M&A. Її популярність 
є дещо волатильною та відображає інвестиційну привабли-
вість і темп розвитку тих чи інших галузей економіки. На-
приклад, з нашого досвіду, впродовж останніх двох-трьох 
років був значний попит на юридичний супровід M&A в га-
лузі відновлювальної енергетики. Сьогодні, у зв’язку з пев-
ним сповільненням цього сектора та очікуваними зміна-
ми в законодавстві про підтримку цієї галузі, попит дещо 
знизився. Однак ми очікуємо, що як тільки викристалізу-
ються нові правила гри, то відбудеться відновлення попи-
ту (можливо, у дещо меншому масштабі). Також ми бачимо 
зростання популярності в цій практиці щодо проектів у га-
лузі IT, сільського господарства, інфраструктурних проек-
тів. 

Дещо знизився попит на послуги, пов’язані з юридичним 
супроводом залучення фінансування від українських бан-
ків. Водночас зріс попит на супровід позичальників у ро-
боті з міжнародними фінансовими установами (особливо 
з ЄБРР, ЄІБ та ЧБТР). 

– Як змінився ринок юрпослуг з позиції підходів до 
роботи з клієнтами?

На нашу думку, клієнт зараз хоче більше діджиталіза-
ції у процесі надання послуг, тобто якихось ІТ-рішень від 
своїх юристів під час комунікації. Особливо ми це бачимо 
в контексті M&A транзакцій. Клієнт хоче ще більшої пер-
соналізації послуг. Наразі ринок все більше орієнтується на 
юридичні продукти та стає більш насиченим новими про-
дуктами. Мова йде не просто про юридичні послуги, а саме 
про продукти у сфері юридичних послуг. 

Андрій ЦВЄТКОВ,  
керуючий партнер Gestors 

Основним викликом для країни 
загалом та юристів зокрема у 2020 р. 
буде прийняття нового законодавства 
ВРУ щодо відкриття ринку землі, за-
конопроекту про працю, законопро-
ектів у сфері торговельного захисту 
(антидемпінгового, компенсаційного 
та захисного та ін.). Саме ці напрямки 

стануть найбільш затребуваними в цьому році. 
Незважаючи на те, що законопроект №2708 «Про пра-

цю» ще далекий від досконалості, основною вимогою після 
прийняття стане те, що всі підприємства усіх галузей еко-
номіки повинні будуть узгоджувати проекти трудових до-
говорів зі своїм персоналом. Включення до законопроекту 
нових видів трудових договорів має потенціал для розвит-
ку трудових відносин в сучасному динамічному інформа-
ційному суспільстві. Водночас це дозволить формалізува-
ти трудові відносини, які нині вже фактично склалися, але 
не вкладаються у традиційні форми трудових відносин, які 
пропонує нам Кодекс законів про працю. Гнучкість умов 
трудового договору, покладена в основу проекту, вимагати-
ме особливої уваги сторін трудових відносин під час його 
укладення та виконання. Видається, що перехід до більш 

ліберального трудового законодавства спочатку виклика-
тиме значну кількість питань щодо виконання його вимог 
і застосування його норм у працівників, роботодавців та 
юрисдикційних органів.

Окрім того, 2020 р. буде багатим на рішення та нові 
розслідування, які прийме Міжвідомча комісія з міжна-
родної торгівлі. За інформацією Мінекономіки, в цьо-
му році буде розглянуто до 10 торгових розслідувань, 
серед яких антидемпінгові (проти імпорту нітрату амо-
нію, колісних дисків, сірників, безшовних труб) та 2 спе-
ціальних, захисних (проти імпорту з третіх країн азотних 
і комплексних добрив). Сподіваємося, що Міністерство 
економіки більш активно почне захищати національного 
товаровиробника від недобросовісного імпорту та зро-
бить однакові умови як для імпорту, так і експорту тих чи 
інших товарів.

Наразі важко виокремити перспективи для таких прак-
тик як злиття та поглинання, антимонопольне законодав-
ство. Іноземні інвестори займають вичікувальну позицію, 
зважаючи на нестабільну економку та спад виробництва. 
Також одним із каталізаторів підняття ринку юридичного 
бізнесу є висока конкуренція серед юридичних фірм та ви-
сокий рівень наданих послуг. Іншою проблемою є так звані 
демпінгові ціни на юридичні послуги, що позбавляє мож-
ливості всіх гравців ринку заробляти адекватні гроші в різ-
них галузях права.
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Основним і безперечним викликом 
для агробізнесу у 2020 р. є найбільш 
ймовірне відкриття ринку сільсько-
господарських земель з 01.10.2020 р. 
До цієї події аграрії почали готувати-
ся ще влітку 2019 р. За цей час було 
проведено багато дискусій щодо того, 
яким має бути ринок землі, на скіль-
ки відкритим, з якими обмеженнями 
та чи взагалі потрібно його відкри-
вати. Наразі, коли за законопроект 
№2178- 10 від 10.10.2019 р. «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення» го-
лосують у другому читанні, вже немає 
сумнівів у наближенні відкриття рин-
ку землі. 

Тому аграрії почали акумулювати 
фінансові ресурси для придбання зе-
мель та заощаджувати на придбанні 
нової сільськогосподарської техніки, 
засобів захисту рослин, насіння тощо. 
Це стало викликом для компаній, які 
виробляють і реалізують таку про-
дукцію. За прогнозами виробників 
сільськогосподарської техніки, в на-
ступні 2-3 роки їх продажі знизяться 
на 25%. Такі прогнози пов’язані з від-
кладеним попитом аграріїв на при-
дбання сільськогосподарської техні-

ки та наданням переваги сервісним 
послугам з її обслуговування і ремон-
ту, а також закупівлі комплектуючих 
для ремонту.

У сфері земельних правовідносин 
для землекористувачів вже зараз є ак-
туальним питання щодо пролонгації 
договорів оренди землі, емфітевзису, 
суперфіцію, що пов’язано з набран-
ням чинності Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо протидії рей-
дерству» №340-ІХ від 05.12.2019 р. 
З 15.07.2020 р. змінюється порядок 
пролонгації зазначених видів догово-
рів. Відтепер в них повинна бути нор-
ма про поновлення договору, про що 
буде робитися відмітка в Державно-
му реєстрі речових прав на нерухоме 
майно. У разі відсутності такого по-
ложення в договорі він не підлягати-
ме автоматичному поновленню. За-
значена вимога не поширюється на 
договори, укладені до набрання чин-
ності цим Законом. Тому землекорис-
тувачам потрібно залучити юристів 

для розробки нових зразків догово-
рів, в яких передбачити всі положен-
ня, які захистять права землекористу-
вачів у майбутньому.

Окрім зазначених питань, для 
юристів буде купа роботи з підготов-
ки до відкриття ринку землі. До ньо-
го аграріям потрібно також підготу-
ватися з юридичної позиції: провести 
due diligence земельних відносин, ви-
явити ризикові моменти, здійснити всі 
необхідні дії для їх усунення. Такими 
ризиками можуть бути юридичні де-
фекти в договорах оренди землі чи ем-
фітевзису, користування земельними 
ділянками без достатніх правових під-
став тощо.

З відкриттям ринку землі землеко-
ристувачі будуть зацікавлені у збе-
реженні своїх прав на обробку землі. 
Тому найбільшими викликами перед 

ними будуть питання щодо реалізації 
переважного права на викуп земель-
них ділянок, а також обмеження кола 
суб’єктів права власності на землю та 
площі сільськогосподарських земель, 
які можуть набуватися у власність од-
ним суб’єктом. Зважаючи на зазначе-
не, землекористувачам вже зараз необ-
хідно розробляти план зі збереження 
прав користування та набуття права 
власності на обробку земельних ма-
сивів. Для цього потрібно проводити 
ефективну комунікацію з власниками 
сільськогосподарських земель та за-
лучати юристів для опрацювання пра-
вових аспектів, а також для розроб-
ки проектів договорів, їх укладення та 
реє страції. 

Окрім питання придбання сіль-
ськогосподарських земель у власність, 
постане питання щодо їх консолідації, 
яке потребує нормативного врегулю-
вання. Це питання і зараз залишається 
проблемним для аграріїв та стане ще 
гострішим з відкриттям ринку землі. 
Також очікується збільшення кілько-

сті земельних спорів у судах, оскільки 
конкуренти будуть зацікавлені у ви-
знанні недійсними та розірванні до-
говорів користування земельними ді-
лянками, які вони хочуть придбати.

Особи, які не будуть віднесені до 
переліку суб’єктів права власності на 
землі сільськогосподарського призна-
чення, опиняться в найризикованішій 
ситуації, оскільки не зможуть придба-
ти землі, які обробляють та в які вкла-
дають ресурси впродовж багатьох ро-
ків. Подальша господарська діяльність 
таких суб’єктів агробізнесу опиниться 
під великим питанням.

Враховуючи наведені обставини, 
2020 р. запам’ятається агробізнесу від-
криттям ринку землі з усіма перева-
гами, ризиками та викликами. В цій 
ситуації аграріям не обійтися без якіс-
ного юридичного супроводу. 

ВИКЛИКИ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ 2020

Елліна ЮРЧЕНКО,
експерт із земельних питань УКАБ

ОЧІКУЄТЬСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 
КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ 
У СУДАХ
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– Сергію, як відбувалося Ваше 
підвищення до партнера? Що 
цьому передувало?

Я приєднався до команди 
INTEGRITES у 2016 р., після майже 
7 років роботи в Антимонопольному 
комітеті на посаді державного упов-
новаженого. Окрім обов’язків дер-
жавного уповноваженого як одно-
го з 9 членів АМКУ, я відповідав за 
міжнародний напрямок, представляв 
Україну в OECD (Франція) та Міжна-
родній конкуренційній мережі (ICN). 
У фірму я прийшов на посаду радни-
ка, маючи досвід роботи на держав-
ній службі, розуміння того, як пра-
цює Комітет, а також широку базу 
контактів серед міжнародних галу-
зевих експертів. Загалом, за 4 роки 
у фірмі синергія, яку дає робота на 
державній службі та у приватному 
секторі, сприяла моєму становленню 
як керівника практики, а згодом як 
партнера. 

На мою думку, на українському 
ринку INTEGRITES є одним з най-
кращих майданчиків для професій-
ного розвитку юристів. Тут є для цьо-
го всі умови, чудова команда, з якою 
комфортно працювати, та підтримка 
колег. 

– Ваше підвищення від радника 
до партнера вже друге для 
INTEGRITES за останній рік. Чи є у 
фірмі система KPIs для юристів, 
досягнення яких гарантує 
кар’єрне просування? 

Так, щороку в INTEGRITES відбу-
вається внутрішнє оцінювання ко-
манди, до якого залучені всі парт-
нери. Це прозорий процес. Юристів 
у нас оцінюють за чіткою системою 
критеріїв, про яку новачки дізнають-
ся на співбесіді та яка зафіксована на 
папері. Тому всі колеги (від поміч-
ника юриста до радника) розуміють, 

Сергій ШЕРШУН,
партнер, керівник 
практики 
антимонопольного та 
конкурентного права 
INTEGRITES
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ЛИШЕ ЗА 2019 РІК МИ 
СУПРОВОДЖУВАЛИ КЛІЄНТІВ 
У ПОНАД 30 АНТИМОНОПОЛЬНИХ 
РОЗСЛІДУВАННЯХ
як будувати кар’єру у фірмі. В моєму 
випадку ключову роль зіграв актив-
ний business development – за 4 роки 
нашій практиці вдалося сформува-
ти потужний пул клієнтів, які те-
пер працюють не лише з практикою 
антимонопольного і конкурентно-
го права, але й з іншими практиками 
INTEGRITES. 

– Яких результатів досягла 
практика під Вашим 
керівництвом?

За 4 роки значно побільшало про-
ектів, пов’язаних з антимонополь-
ними розслідуваннями, а саме щодо 
зловживань домінуючим становищем 
та антиконкурентних узгоджених дій 
(картелей). Лише за 2019 р. ми супро-
воджували клієнтів у понад 30 анти-
монопольних розслідуваннях. Це ле-
вова частка всіх розслідувань АМКУ 
за рік. Однак найціннішими з про-
фесійної позиції є проекти, за ре-
зультатами супроводу яких на рин-
ку відновилися чесні правила гри та 
припинилися недобросовісні прак-
тики (зокрема, в агросекторі). 

– В чому складність Ваших 
проектів?

Майже всі проекти потребують 
проведення економічного аналізу та 
залучення міжнародних експертів 
з інших юрисдикцій. В INTEGRITES 
є офіси за кордоном, у нас нала-
годжена співпраця з понад сотнею 
іноземних юрфірм, серед яких Allen 
& Overy, Mayer Brown, Eversheds 
Sutherland, Simmons & Simmons, K&L 
Gates, а також з провідними економі-
стами у сфері конкуренції (зокрема, 
RBB economics (Бельгія)). Всі ці кон-
такти дозволяють нам залучати між-
народних економістів і правників, 
для того щоб будувати стратегії за-
хисту клієнтів в Україні. Це важливо, 

тому що АМКУ часто потребує саме 
думки європейських експертів, адже 
наше законодавство зараз активно 
синхронізується з європейським. 

– Чим відрізняються 
антимонопольні розслідування від 
інших проектів?

Насамперед, клієнти отримують 
захист від недобросовісних практик 
і можливість розвивати бізнес у рів-
них з іншими умовах. До того ж від 
результату розслідування часто за-
лежить, чи отримають від цього ко-
ристь українські споживачі. Напри-
клад, завдяки антимонопольному 
розслідуванню, в якому ми представ-
ляли ПАТ «Фармак», вдалося не до-
пустити зникнення з ринку відо-
мого антигістамінного препарату, 
який споживають мільйони україн-
ців. У випадку з іншим клієнтом (іта-
лійською компанією Valagro) розслі-
дування допомогло усунути з ринку 
контрафактні міндобрива локально-
го виробництва. В цьому полягає різ-
ниця – розслідування сприяють до-
триманню всіма учасниками ринку 
правил чесної конкуренції, від яких 
в результаті виграє також україн-
ський споживач.

– Які напрямки плануєте 
розвивати на позиції партнера?

Наші клієнти працюють у най-
більш зарегульованих галузях: видо-
бувна і хімічна промисловість, енер-
гетика, фармацевтика, ритейл. Наше 
клієнтське портфоліо в цьому пла-
ні збалансоване, з певним ухилом 
в енергосектор. Саме на цих напрям-
ках надалі будемо фокусуватися. Ок-
рім того, орієнтуємося на пріорите-
ти АМКУ 2020, серед яких сприяння 
розвитку конкуренції у процесі при-
ватизації. В цьому напрямку точно 
буде робота, як і в питаннях держав-

ної допомоги та відшкодування по-
рушниками завданої шкоди у подвій-
ному розмірі.  

– Ви працюєте з лідерами цілої 
низки індустрій. Яких змін в роботі 
АМКУ та яких нововведень з його 
боку найбільше очікують Ваші 
клієнти?

Передусім, більшої прозорості. 
Очікують оновлення підходів, чітких 
гайдлайнів для роботи, особливо на 
тих ринках, де є «сірі» зони (наприк-
лад, на фармацевтичному). Чекають 
на відомий в юридичних колах закон 
про докази. Його прийняття зробить 
процес розслідування АМКУ більш 
прозорим, закріпить права учасни-
ків розслідувань і підходи для роз-
рахунку штрафів. INTEGRITES долу-
чилася до розробки законопроекту, 
зараз над ним активно працюють ко-
леги в АПУ.

– Що Ви можете порадити бізнесу 
в умовах невизначеності та 
постійних змін?

Вживати превентивних заходів 
для керування ризиками. Почати 
можна із завчасного антимонополь-
ного аудиту (дистрибуційні догово-
ри чи системи просування товарів). 
Потрібно проактивно звертатися до 
АМКУ за рекомендаційними роз’яс-
неннями, а також розробляти пра-
вила професійної етики для галу-
зі. Бізнес зацікавлений в тому, щоб 
швидше вирішувати свої проблеми 
та сприяти збереженню чесної кон-
куренції на ринку. Для цього потріб-
но лише вчасно проявити ініціативу 
і звернути увагу держоргану на пору-
шення для їх припинення. 

Розмовляв Єгор Желтухін, 
головний редактор  

«Юридичної Газети»
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«Спліт» – це ліквідація Національ-
ної комісії з регулювання ринків фі-
нансових послуг (далі – Нацкомфін-
послуг) та розподіл її контролюючих 
функцій на фінансовому ринку між 
Національним банком України (далі – 
НБУ) та Національною комісією 
з цінних паперів і фондового рин-
ку (далі – НКЦПФР). Зазначена по-
дія відбудеться 01.07.2020 р. у зв’язку 
з набранням чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удо-
сконалення функцій із державного 
регулювання ринків фінансових по-
слуг» (далі – Закон). 

Зокрема, до НБУ перейде контроль 
за страховими, фінансовими та лізин-
говими компаніями, ломбардами, кре-
дитними спілками та бюро кредитних 
історій, а до НКЦПФР – за фондами 
фінансування будівництва та недер-
жавними пенсійними фондами. 

Для «спліту» були дві основні при-
чини – рекомендація Міжнародного 
валютного фонду, виходячи з відпо-

відної практики розподілу державних 
функцій у більшості країн ЄС, а та-
кож відсутність у Нацкомфінпослуг 
будь-яких помітних успіхів у регулю-
ванні фінансового ринку, у порівнянні 
з НБУ та НКЦПФР, яким у своїх сфе-
рах діяльності вдалося очистити бан-
ківську систему і ринок цінних па-
перів від нечесних гравців та майже 
викоренити використання схемних 
операцій. 

Наразі точно не відомо, до чого го-
туватися фінансовим установам, адже 
Закон встановлює лише основи для 
регулювання та повноваження нових 
регуляторів, а підзаконні нормативні 
акти розроблятимуть регулятори. За-
кон для цього надає їм цілий рік. Вод-
ночас, беручи до уваги досвід діяль-
ності НБУ та НКЦПФР у попередні 
роки, а також користуючись підказка-
ми службовців-регуляторів, які вони 
надають під час публічних виступів 
і приватних спілкувань, варто зверну-
ти увагу на наступне.

По-перше, наявність чіткого та ре-
ального бізнес-плану фінансової уста-
нови. Це досить нова вимога НБУ 
(застосовується до банків протягом 
останніх 2-х років), з якою досі навіть 
не всі банки впоралися. Вже було заде-
кларовано, що НБУ висуватиме анало-
гічні вимоги до фінансових компаній, 
які підпадуть під його сферу контро-
лю. Тому фінансовим компаніям вже 
зараз варто замислитися про своє міс-
це на ринку, а також про план розвит-
ку свого бізнесу. 

По-друге, достатність капіталу, лік-
відності та управління ризиками. Ці 
вимоги й сьогодні застосовуються до 
фінансових компаній, але вони видоз-
міняться. Вимоги будуть різними за-
лежно від того, чи залучає фінансова 
компанія кошти (використовує акти-
ви) широких верств населення (на-

приклад, страхові компанії, фонди фі-
нансування будівництва, недержавні 
пенсійні фонди), чи працює переваж-
но за кошти своїх власників і приват-
них інвесторів (наприклад, кредитні 
організації, ломбарди, бюро кредит-
них історій). До перших вимоги будуть 
суворішими, ніж до других. 

По-третє, прозора структура влас-
ності. НБУ та НКЦПФР дуже суворо 
ставляться до прозорості структури 
власності контрольованих ними ком-
паній аж до кінцевих бенефіціарів. 
Банки навіть зобов’язані розкривати 
свою структуру на власних вебсайтах 
для широкого загалу. Нацкомфінпо-
слуг був до цього менш вимогливим. 
Якщо зробити невелике дослідження 
у державних реєстрах, можна побачи-
ти дуже багато фінансових компаній, 
в яких бенефіціарні власники відсутні. 
Таким компаніям доведеться «легалі-
зувати» свою структуру та отримува-
ти погодження на істотну участь у ка-
піталі у нового регулятора. 

По-четверте, захист прав спожи-
вачів. Згадайте рекламу фінансових 
компаній, які надають мікрокреди-
ти. Одна з них, навіть за участю укра-
їнських зірок, стверджує, що можна 
отримати «нульові» кредити, а інко-
ли ще й «повернути менше, ніж от-
римав». Звичайно, це неправда. Після 
«спліту» фінансовим компаніям дове-
деться змінити свої підходи до інфор-
мування клієнтів щодо всіх відсотків, 
комісій та інших платежів за надані фі-
нансові послуги. Інакше регулятор за-
стосовуватиме серйозні штрафи або 
навіть зможе позбавити ліцензії.

Загалом, сподіваємося, що «спліт» 
позитивно вплине на фінансовий ри-
нок та принесе споживачам, окрім 
більшої зарегульованості, ще більше 
надійності та відкритості, а юристам – 
більше цікавої роботи.

СПЛІТ-РЕГУЛЮВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Євген ПОРАДА,
керуючий партнер OSTIN Law Firm

МЕГАПОДІЯ НА РИНКУ 2020 РОКУ
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Реформоване банкрутство залиша-
ється однією з найбільш обговорюва-
них тем в юридичній спільноті, пріо-
ритетним завданням законодавця та 
мінним полем для бізнесу. Кодекс Укра-
їни з процедур банкрутства нарешті 
запрацював у жовтні 2019 р. після пе-
ріоду певної невизначеності. Частина 
арбітражних керуючих, яких підтри-
мали депутати з юридичної спільноти, 
критично оцінили якість нового Ко-
дексу. Чи відтермінують законотвор-
ці набрання чинності новим законом, 
було незрозуміло майже до останнього 
дня. Все ж таки після запек лих диску-
сій було вирішено дати «зелене світло» 
реформуванню галузі та вдосконалю-
вати норми Кодексу з процедур бан-
крутства поступово, беручи до ува-
ги практичні напрацювання та судову 
практику. 

Новий Кодекс – це своєчасний до-
кумент, попри всі його недоліки. Очі-
кується, що з набранням чинності Ко-
дексом Україна підніметься на 30 місць 
у рейтингу Doing Business з критич-
но низького 145 місця (зі 180 позицій). 
Рейтинг Світового Банку є одним з ос-
новних орієнтирів для інвестора під час 

прийняття рішення про відкриття біз-
несу в країні. В цьому рейтингу показ-
ник вирішення неплатоспроможності 
дає розуміння інвестору про легкість 
виходу з бізнесу та повернення інвес-
тицій. Сьогодні в Україні середній по-
казник повернення вкладених інвести-
цій у процедурі банкрутства становить 
9 центів з одного долара. Для порівнян-
ня – сусідня Польща займає 22 місце 
в рейтингу, а показник повернення ін-
вестицій становить 63 центи.

Сьогодні вже можна робити обереж-
ні висновки щодо нових механізмів, 
запропонованих Кодексом, особли-
во щодо початкових етапів процеду-
ри банкрутства. Аналізуючи майбут-
ній закон, ми з оптимізмом оцінювали 
більш простий та незарегульований 
вхід до процедури банкрутства для кре-
дитора. Зокрема, для відкриття справи 
проти боржника не потрібно отриму-
вати та примусово виконувати судове 
рішення про стягнення боргу. Суд, від-
криваючи провадження, має лише пе-
ревірити можливість боржника вико-
нати зобов’язання перед кредитором. 
При цьому, якщо боржник погасить 
борг або буде встановлено, що між ним 
та кредитором існує спір про право, 
який підлягає вирішенню в позовному 
проваджені, то у відкритті проваджен-
ня про банкрутство буде відмовлено.

Цікавим прикладом є ухвала Госпо-
дарського суду Одеської області, якою 
порушено провадження у справі про 
банкрутство боржника, заборгова-
ність якого виникла за контрактом, що 
містив арбітражне застереження. Кре-
дитор вирішив не звертатися до арбіт-
ражу і подав заяву про банкрутство 
свого контрагента до господарського 
суду. Погодьтеся, цікавий спосіб змі-
нити підсудність спору про стягнен-
ня боргу.

Однак на практиці більшість справ 
за ініціативою кредитора порушуєть-
ся з пред’явленням судового рішен-
ня. Як виявилося, порушити справу за 
старим алгоритмом простіше. Особли-
во враховуючи таємничий термін «спір 
про право», щодо якого і досі точать-

ся дискусії в суддівській спільноті. 
До того ж не лише дискусії: Верховна 
Рада України в першому читанні прий-
няла зміни до Кодексу (законопроект 
№2276), якими пропонувалося повер-
нути вимогу щодо наявності судового 
рішення для порушення провадження 
про банкрутство.

Очевидно, що такий крок спро-
стив би прийняття рішення про поча-
ток процедури судом. Однак, напевно, 
не покращив би показник легкого від-
криття справи про банкрутство. Ми 
розуміємо, що для отримання судового 
рішення, яке набрало чинності, креди-
тору може знадобитися від 3 до 12 мі-
сяців та навіть більше. Тому працюючи 
над доопрацюванням законопроекту 
до другого читання, профільний комі-
тет відхилив запропоновані зміни.

Також цікавою є статистика від-
криття справ за ініціативою боржника- 
юридичної особи. Справи, зініційова-
ні боржником, становлять понад 50% 
від загальної кількості порушених 
справ. Запровадження солідарної від-
повідальності керівника боржника пе-
ред кредиторами в тому випадку, якщо 
не будуть погашені їхні вимоги, моти-
вує боржників у місячний термін з мо-
менту виявлення загрози неплатоспро-
можності звертатися до суду із заявою 
про банкрутство. 

Також формується практика за 
«прокредиторськими» новелами Ко-
дексу. Наприклад, переважна більшість 
судових рішень щодо затвердження 
реєстру вимог кредиторів ухвалюєть-
ся враховуючи права кредитора, вимо-
ги якого забезпечені заставою. Водно-
час кредитор може заявити свої вимоги 
як конкурсні на суму, що не забезпече-
на вартістю заставного майна. При цьо-
му чинною є раніше висловлена пози-
ція Великої Палати Верховного Суду із 
застосування норм попередньої редак-
ції профільного закону, в якій суд гово-
рить про те, що на стадії затвердження 
реєстру вимог кредиторів заставна вар-
тість майна не може бути встановлена 
і визначається за результатами фактич-
ної реалізації предметів забезпечення. 

БАНКРУТСТВО. 
ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Олена ВОЛЯНСЬКА,
партнер, керівник практики банкрутства 
та реструктуризації Юридичної групи LCF, 
арбітражний керуючий 
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Водночас до моменту фактичної реалі-
зації предметів забезпечення та визна-
чення вартості вимог забезпеченого 
кредитора забезпеченими вимогами 
вважаються всі вимоги кредитора, які 
існують за основним зобов’язанням. 
На жаль, Кодекс не запропонував під-
ходи щодо визначення заставної варто-
сті майна для розмежування вимог кре-
диторів. Це потенційно суперечливе 
питання, яке, напевно, доведеться ви-

рішувати або шляхом внесення змін до 
закону, або формуванням нової прак-
тики Верховного Суду.

Також кредитори активно вико-
ристовують найбільш спірну норму 
Кодексу щодо можливості відсторо-
нення арбітражного керуючого рішен-
ням комітету кредиторів без зазна-

чення підстав (п. 4 ст. 28). На думку 
спільноти арбітражних керуючих, ця 
норма є загрозою незалежності розпо-
рядника майна або ліквідатора та су-
перечить засадам законодавства про 
банкрутство. Робоча група з удоскона-
лення законодавства у сфері банкрут-
ства при Міністерстві юстиції України 
розробила та подала до профільного 
комітету проект змін до Кодексу, яким 
планується виключити цей пункт (за-

конопроект №2647). Однак, за умови 
надходження до суду відповідного кло-
потання комітету кредиторів, суд не 
матиме підстав не застосовувати вка-
зану норму. Згідно з Реєстром судових 
рішень, близько 10 арбітражних керу-
ючих, які не сподобалися комітету кре-
диторів, були відсторонені.

Застосування Кодексу протягом май-
же 4-х місяців виявило велику кількість 
процесуальних проблем у проваджен-
нях у справах про банкрутство. Зокре-
ма, вдосконалення потребують деякі 
нові та реформовані положення Кодек-
су: питання, пов’язані з переданням 
справ до суду, в яких стороною є борж-
ник, що розглядає справу про банкрут-
ство; розгляд справ, які порушені за вже 
відсутніми процедурами (ст. 95 Закону, 
мирова угода); порядок розгляду справ 
у відокремленому провадженні, оскар-
ження ухвалених у таких провадженнях 
рішень; наслідки недійсності правочинів 
боржника; подальша доля справ, в яких 
не виявлено майно боржника; оплата ви-
нагороди арбітражного керуючого після 
спливу авансованого періоду. 

Це лише невелика кількість проб-
лемних питань, що потребують найш-
видшого врегулювання. Однак завдяки 
відкритому діалогу та спільній роботі 
законодавця, суддів, професійної спіль-
ноти арбітражних керуючих і фахових 
юристів, прогнози для галузі банкрут-
ства є достатньо оптимістичними. Клі-
єнтів можемо запевнити, що зону тур-
булентності ми пройдемо успішно.

1 2

3

СПРАВИ, ЗІНІЦІЙОВАНІ 
БОРЖНИКОМ, СТАНОВЛЯТЬ 
ПОНАД 50% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ 
КІЛЬКОСТІ ПОРУШЕНИХ СПРАВ
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– Наталіє, які події/люди впливали 
на Ваше професійне життя за 
останній рік?

У 2018 р. компанія провела реб-
рендинг та заявила про перезаван-
таження. Це стосувалося нового по-
гляду на те, що ми робимо і як ми це 
робимо. Ми відверто заявили рин-
ку, що банкрутство – це інструмент 
вільного ринку. Ми – маленька бу-
тикова компанія, яка здатна зробити 
цей інструмент повністю прозорим 
і чистим. Саме банкрутство в на-
ступні роки буде у тренді. Ми вдо-
сконалили свої продукти, почали ак-

тивно їх просувати, розповідали про 
наші цінності. 

Однак повне перезавантаження від-
булося у 2019 р., коли повністю була 
змінена команда. Люди, які прийшли 
в компанію, принесли не тільки свій 
досвід та навички, але й нову енергію, 
яка для мене є рушійною силою. Вод-
ночас у 2019 р. наша практика набула 
популяризації завдяки зміні законо-
давства у сфері банкрутства. Весь рік 
пройшов у роботі над Кодексом з пи-
тань банкрутства. Спільна робота зі 
стейкхолдерами ринку банкрутства 
надала мені можливість побачити себе 

і компанію з іншого боку, оцінити свої 
сили, визначити сильні й слабкі сторо-
ни, знайти пріоритети.

– Ви у професії вже понад 20 років. 
Як за цей час змінилися Ви, юристи 
та клієнти?

Бачиш цифру і стає моторошно: 
невже минуло 20 років? Здається, ще 
тільки вчора це була недосяжна мрія – 
стати юристом. Різниця в тому, що 
тоді я власноруч вирізала і вклеюва-
ла зміни в кодекси. Це називалося ко-
дифікацією. Зараз ми говоримо мовою 
цифр. Сьогодні юрист набуває но-
вих професійних рис з інших профе-
сій. Це поєднання економічних знань, 
комп’ютерних вмінь, ораторської май-
стерності, письменницьких та перего-
ворних навичок. 

Юристу потрібно бути відкритим, 
щирим і мати навички спілкування 
з клієнтом, який стає більш вибагли-
вим. Якщо раніше клієнт хотів пла-
тити за результат, прагнув вирішува-
ти свої проблеми шляхом «порішати», 
то сьогодні він вже розуміє, що робо-
та юриста – це, насамперед, професіо-
налізм. Це не просто посередник між 
суддею і стороною. Це така ж сама 
професія, як і лікар, для здобуття якої 
спочатку потрібно вкластися в освіту, 
потім набити руку, і це вимагає відпо-
відних витрат. Клієнт вже не хоче йти 
до юристів з оголошення на стовпі. Він 
хоче юриста з іменем, визнанням ко-
лег та репутацією. 

– Наразі у практиці юридичних 
послуг у сфері банкрутства 
відбуваються зміни, оновлення 
та деяке становлення: 

Наталія ТИЩЕНКО,
керуючий партнер NOBILI, 
арбітражна керуюча

5-MINUTES INTERVIEW
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«БАНКРУТСТВО – ЦЕ ДОСТАТНЬО 
ІНТИМНА РІЧ, ЯКУ НЕ МОЖНА 
ДОВІРИТИ БУДЬ-КОМУ»
прийняття Кодексу з процедур 
банкрутства, створення органів 
самоврядування арбітражних 
керуючих тощо. Як Ви ставитеся 
до цих подій? Яким є Ваш внесок 
у розвиток професії?

Я покладаю великі надії на Асоціа-
цію арбітражних керуючих. Це хоро-
ший інструмент для розвитку професії 
та захисту професійних інтересів. Од-
нак як він буде використовуватися – 
покаже час. Наскільки люди, які стали 
біля керма, будуть зацікавлені в тому, 
щоб підняти престиж професії та зро-
бити внесок в її розвиток. 

Кодекс є довгоочікуваним і бажа-
ним. Практика банкрутства давно по-
требувала змін. Зважаючи на те, що 
саме практика банкрутства є одним 
з основних стовпів, то ми чекали на 
його появу. Найвагоміший критерій – 
це доступність до процедури банкрут-
ства. Ми бачимо тенденцію до змін, які 
впливатимуть та формуватимуть нову 
позицію, щодо вчасних розрахунків 
і платіжної системи загалом.

 Як арбітражна керуюча я роблю все 
можливе для підвищення престижу 
нашої професії. На цей рік запланова-
но проведення просвітницької роботи 
серед бізнесу. Мета заходів – розкрити 
поняття арбітражного керуючого, по-
казати нові горизонти процедури як 
ефективного інструменту для фінан-
сово-господарської діяльності.

– Як Ви знаходите клієнтів та 
вибудовуєте з ними відносини? 
Який клієнт для Вас є ідеальним?

Як і раніше, ми працюємо завдяки 
«сарафанному радіо». Банкрутство – 
це достатньо інтимна річ, яку не мож-
на довірити будь-кому.

 
– Чи є справи або клієнти, від яких 
Ви відмовляєтеся?

Звісно, ми відмовляємося від клі-
єнта, який намагається вивести нас 
із правового поля. Ми завжди при-

діляємо багато уваги репутаційним 
ризикам. Також ми можемо відмо-
вити у супроводженні справи, якщо 
не займаємося певною практикою. 
В цьому випадку ми пропонуємо 
звернутися до колег з відповідною 
практикою.

– Вам достатньо часто доводиться 
працювати з різними людьми. 
Які людські риси Ви цінуєте 
найбільше?

В нашій сфері діяльності та практи-
ці банкрутства основною рисою є чес-
ність і прозорість у відносинах. Такі 
риси сприяють комунікації та, як би 
банально це не звучало, допомага-
ють надавати кваліфіковані послуги, 
оскільки замовчування чи прихову-
вання певної інформації може зашко-
дити в майбутньому.

– Яку роль, на Вашу думку, 
відіграє розвиток персонального 
бренду на ринку юрпослуг?

Розвиток персонального бренду ві-
діграє важливу роль. Персональний 
бренд – це, передусім, репутація спе-
ціаліста. Завдяки об’єднанню персо-
нальних брендів в одній компанії під 
загальним брендом досягається мак-
симальний результат. Юридична ком-
панія об’єднує певних спеціалістів на 
ринку, які є сталими професіоналами 
та, як наслідок, брендами.

– Як Ви розвиваєте власний 
бренд?

Насамперед, потрібно залишати-
ся собою – це найкраща порада, яку 
я можу надати бізнесмену, який хоче 
просувати себе в соціальних мережах 
і побудувати власний бренд. Проте 
для генерації цікавого контенту необ-
хідний образ.

– Що зараз для Вас важливіше: 
персональний бренд чи бренд 
компанії?

Наразі мій власний бренд вже сфор-
мований. Сьогодні я приділяю більше 
уваги бренду компанії та розвитку лю-
дей, які в ній працюють. У нас високо-
класна команда, де кожен має особисті 
напрацювання, певний досвід і повинен 
показати це ринку. Також наша компанія 
розвиває освітні напрямки, ми постійно 
займаємося підвищенням кваліфікації 
в дотичних до банкрутства сферах.

– Чим сьогодні пишається 
компанія NOBILI?

В цьому році компанії виповнюєть-
ся 13 років. Найбільшим досягненням 
є те, що ми змогли зберегти свою ре-
путацію, займаючись достатньо ціка-
вою практикою. Сьогодні компанія 
об’єднує у своєму складі одних з най-
кращих правників ринку. Компанія 
розвивається та крокує в ногу з рин-
ком юридичних послуг.

– Яким був головний челендж для 
Вас у 2019 році?

Головний челендж – це підтрим-
ка та об`єднання арбітражних керую-
чих, активна участь у створенні єди-
ного органу самоврядування. Основне 
завдання – це об’єднання професіона-
лів у сфері банкрутства, підвищення 
статусу професії та охорона безпечної 
діяльності.

– Яких професійних звершень 
Ви плануєте досягти у найближчі 
5 років?

Я планую брати активну участь 
у формуванні позитивного погляду 
на професію арбітражного керуючо-
го і банкрутства загалом, відстоювати 
професійні інтереси та надавати під-
тримку молодим арбітражним керую-
чим.

Інтерв’ю підготувала Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»
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Професія арбітражного керуючого 
є порівняно молодою, з’явилася вона 
у 1999 р. Відтоді професійні стандар-
ти діяльності арбітражного керуючого 
постійно вдосконалювалися. Розвива-
лося банкрутне законодавство, однак 
етичні стандарти поведінки залиша-
лися «в тіні» – про них всі чули, але ні-
хто не бачив.

Етичний аспект є важливим у будь-
яких відносинах. Для мене професій-
на етика – це як писані, так і неписа-
ні правила гри, які за жодних обставин 
не можна порушувати. Ми можемо до-
пускати різне трактування законодав-
ства, але зобов’язані дотримуватися 
єдиних стандартів у своїй роботі.

На жаль, сьогодні переважна біль-
шість суспільства асоціює арбітраж-
них керуючих з рейдерами. Ймовірно, 
така думка склалася через відсутність 

вивірених етичних стандартів і невід-
воротної відповідальності за їх пору-
шення.

Професія арбітражного керую-
чого непроста, адже він розпочинає 
свою роботу, коли суд порушив спра-
ву про банкрутство, та виконує свої 
повноваження на підприємствах, які 
є неплатоспроможними. Тобто, коли 
керівництво юридичної особи неспро-
можне вирішити ситуацію, тоді на до-
помогу йому приходить арбітражний 
керуючий та суд. Наразі будь-яка су-
дова процедура банкрутства прохо-
дить за обов’язкової участі арбітраж-
ного керуючого.

Суд за допомогою автоматизова-
ної системи відбору призначає арбіт-
ражного керуючого виконувати свої 
повноваження в певній справі. Арбіт-
ражний керуючий є «чужим» для усіх 
учасників процесу: боржника та кре-
дитора, які мають діаметрально про-
тилежні інтереси (боржник – ухили-
тися від сплати боргу або сплачувати 
його якнайдовше і якнайменше; кре-
дитор – отримати погашення свого 
боргу в максимально можливому роз-
мірі та у стислі строки). 

З 2019 р. в Україні з’явилася нова 
категорія справ про банкрутство – 
банкрутство фізичних осіб. Ця кате-
горія справ є делікатним процесом, 
адже арбітражному керуючому по-
трібно провести інвентаризацію май-
на боржника, що фактично означає 
отримати доступ до його житла, недо-
торканність якого гарантується Кон-
ституцією. 

Арбітражний керуючий повинен 
вміти знаходити спільну мову з усі-
ма учасниками процесу, домогтися 
консенсусу, адже не буває абсолютної 
правди, оскільки вона завжди знахо-
диться посередині. Арбітражний ке-
руючий є основною фігурою у справі 
про банкрутство. Хоча він особисто не 
приймає ключові рішення у справі, від 
його професіоналізму залежить, які рі-
шення будуть прийняті у справі комі-
тетом кредиторів та судом. 

Лише минулого року, з моменту 
набрання чинності Кодексом Укра-
їни з процедур банкрутства (далі – 
Кодекс банкрутства), на законодав-

чому рівні було закріплене питання 
необхідності прийняття Кодексу про-
фесійної етики арбітражного керую-
чого (далі – Кодекс етики), який був 
прийнятий 19.11.2019 р. на З’їзді Ар-
бітражних керуючих України. Його 
основна мета – забезпечення ефек-
тивності та прозорості застосуван-
ня Кодексу банкрутства, сприяння 
швидкому розгляду справ про банк-
рутство, підвищення авторитету по-
ваги та довіри до професії арбітраж-
ного керуючого.

До основних принципів діяльно-
сті арбітражного керуючого Кодек-
сом етики віднесені верховенство 
права, законність, компетентність, 
добросовісність, незалежність, не-
упередженість, доброчесність, дис-
циплінованість. Я хотів би виділити 
найголовніші принципи діяльності 
арбітражного керуючого та більш де-
тально зупинитися на кожному з них. 

Принцип компетентності означає, 
що арбітражний керуючий зобов’яза-
ний вживати заходів щодо набуття та 
підтримки необхідного рівня знань 
і навичок для виконання своїх повно-
важень. Арбітражний керуючий пови-
нен систематично підвищувати свою 
кваліфікацію, а відповідне підвищен-
ня не має зводитися до формалізму 
в частині проходження курсів в уста-
новах, акредитованих органом з пи-
тань банкрутства. На мою думку, ар-
бітражний керуючий повинен вчасно 
ознайомлюватися зі змінами до про-
фільного законодавства та узагальнен-
нями судової практики, брати участь 
у профільних форумах/круглих сто-
лах/конференціях.

Принцип незалежності та об’єктив-
ності полягає в тому, що арбітражний 
керуючий повинен бути незалежним 
від власних економічних, сімейних та 
інших чинників, які впливають на ви-
конання ним повноважень. В контек-
сті зазначеного принципу особливу 
увагу слід приділити недопустимості 
конфлікту інтересів арбітражного ке-
руючого.

Арбітражний керуючий зобов’я-
заний дотримуватися принципу кон-
фіденційності та не має права розго-
лошувати третім особам інформацію, 

ЕТИКА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

Вадим КІЗЛЕНКО,
радник, адвокат, арбітражний керуючий 
ЮФ «Ілляшев та Партнери»



яка стала йому відома у процесі вико-
нання повноважень. Винятком з цьо-
го правила є випадки, коли в установ-
леному законодавством порядку він 
зобо в’язаний розкрити певну інфор-
мацію. 

Арбітражний керуючий повинен ді-
яти добросовісно. Цей принцип є до-
статньо об’ємним. Я відніс би сюди 
обов’язок арбітражного керуючо-
го вчиняти необхідні дії у встановле-
ний законодавством строк та спосіб. 
Якщо законодавством чіткий строк 
не встановлений, арбітражний керую-
чий має вчиняти відповідні дії в най-
коротші строки з метою оперативно-
го розгляду справи. Виконуючи свої 
зобо в’язання, арбітражний керую-
чий повинен використовувати наяв-

ні у нього повноваження і можливо-
сті з метою збільшення ліквідаційної 
маси та якомога більшого задоволення 
вимог кредиторів.

Кажуть, що якщо не знаєш, як дія-
ти – дій за законом. Однак у проце-

сі своєї діяльності арбітражні керуючі 
зіштовхуються з питаннями, які зако-
нодавчо не врегулюванні або врегу-
льовані нормативними актами по-різ-
ному. В такому випадку арбітражний 
керуючий має дотримуватися не поло-
жень закону в буквальному розумін-
ні, а «духу закону», правил професійної 
етики та приймати нестандартні рішен-
ня, які однаковою мірою будуть спра-
ведливими щодо всіх учасників справи.

З набранням чинності Кодексом 
банкрутства в Україні була створена 

саморегулівана організація арбітраж-
них керуючих – Національна асоціа-
ція арбітражних керуючих України. 
Наразі триває процес формування її 
територіальних органів. Відповідно 
до положень Кодексу банкрутства, на 
само регулівну організацію покладені 
дві важливі функції в частині профе-
сійної етики арбітражних керуючих: 
надання консультацій, підготовка ме-
тодичних рекомендацій з питань про-
фесійної етики арбітражних керуючих 
та застосування прогресивних прак-
тик, а також контроль за діяльністю 
арбітражних керуючих щодо дотри-
мання Кодексу професійної етики ар-
бітражного керуючого.

Правила професійної діяльності ар-
бітражних керуючих спрямовані на 
вирішення дискусійних питань у про-
фесійній діяльності, належне здійс-
нення роботи та вдосконалення ви-
мог. Сподіваюся, що після офіційного 
впровадження правил всі арбітраж-
ні керуючі будуть їх дотримуватися, 
а наша професія вийде на високий рі-
вень поваги та довіри в суспільстві.

* Благодійну організацію створили 
адвокати, які повернулися з АТО

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ 
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ДОТРИМУВАТИСЯ 
ПРИНЦИПУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
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ВИЗНАННЯ 

ДОСВІД

м. Київ, вул. Глибочицька, 40
+380 44 390 41 91

м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 20
+380 56 790 41 81

м. Запоріжжя,  
вул. Незалежної України, 39 А

+380 61 228 41 81

office@pravogarant.com.ua
www.pravogarant.com.ua 

БАНКРУТСТВО

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

СУДОВА ПРАКТИКА

 У 2007 р. здобув вищу юридичну освіту в Запорізь-
кому Національному Університеті за спеціальністю 
«Правознавство»;

 У 2008 р. отримав ліцензію на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого; 

 У 2017 р. отримав свідоцтво на право заняття адво-
катською діяльністю. 

 Рекомендований дослідженням «Юридичної Газети» 
«Вибір клієнта: ТОП – 100 найкращих юристів України 
2019» як один з найкращих фахівців у сфері банкрутства. 

 Адвокат року в номінації банкрутство.

 Юридичний стаж роботи – 13 років;

 З 2008 р. супроводжує справи про банкрутство як ар-
бітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий сана-
цією, ліквідатор);

 У 2011 р. заснував юридичну компанію PRAVO GARANT, 
яка сьогодні має офіси у трьох регіонах України: Київ, 
Дніпро, Запоріжжя;

 За результатами 2019 р. під його керівництвом практика 
банкрутства PRAVO GARANT завершила 12 справ про 
банкрутство;

 За 2019 р. здійснено заходи щодо захисту бізнесу клієнтів, 
у тому числі повернення арештованого майна та майна, 
захопленого рейдерським шляхом, на суму понад 100 млн 
грн;

 У 2019 р. обраний членом Ради Відділення Асоціації прав-
ників України в Запорізькій області;

 Автор аналітичних статей та публікацій в юридичних ви-
даннях, викладач в «Legal High School», спікер та консуль-
тант профільних форумів.

Ніколи не зупиняйтеся 
на досягнутому, 
щоб досягти більшого
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JN Legal

JN Legal –  
сучасна юридична компанія, що поєднує традиції 

та інноваційні підходи у своїй діяльності.

Компанія спеціалізується у сферах 
корпоративного права, девелопменту, 
комплаєнсу, оподаткування, злиття та 

поглинання, а також судового вирішення спорів. 
Одним з основних напрямків діяльності компанії 

є проект-менеджмент.

Завданням компанії є не просто вирішення 
конкретної юридичної проблеми або надання 

консультації, а вироблення комплексної стратегії 
та її втілення задля отримання прибутку клієнтом 

у визначеному проекті, а також досягнення 
поставленої мети.

Ціль компанії – 
успіх наших клієнтів!
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ВЕРХОВЕНТВО ПРАВА У СПОРАХ 
ЩОДО НЕРУХОМОСТІ,
АБО ЧОМУ ДОСІ ДОМІНУЄ РАДЯНСЬКИЙ
ПРИНЦИП «ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНУ»?

Професійна діяльність юрис-
тів у сфері будівництва та не-
рухомого майна пов’язана зі 

значною кількістю судових ризи-
ків, а тому цілком зрозуміло, що 
наш досвід судового представництва 
ґрунтується на стратегіях вирішення 
спорів, які базуються на судовій екс-
пертизі.

У процесі здійснення професійної 
діяльності із захисту прав власно-
сті в судах мене як адвоката обурює 
фактичне домінування в судовій 
практиці радянського принципу 
«верховенства закону» та нівелюван-
ня судами принципу «верховенства 
права». На мою думку, ця проблема 
була закладена юристам їхніми вчи-
телями радянської школи права ще 

на початку 90-х років, а також тим, 
що до цього часу більшість юрис-
тів не до кінця розуміють принцип 
«верховенства права». Тому я хочу 
підняти окреслену проб лему в цій 
публікації.

Основний закон дає місце для ма-
ніпуляцій, якщо у юристів немає 
відчуття права. Адже, з одного боку, 
відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції 
України, в Україні визнається і діє 
принцип верховенства права. З ін-
шого боку, відповідно до ст. 19 Кон-
ституції України, органи державної 
влади та органи місцевого само-
врядування, їхні посадові особи зо-
бов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та зако-
нами України. Таким чином, деякі 
судді не знають, як судити – «по за-
кону» чи «по справедливості»? Вони 
думають, що судять «по закону», але 
порушують основний закон країни. 

Часто постає питання про те, як дія-
ти суду чи державному органу, якщо 
закон недосконалий, що відбувається 
доволі часто. У такому випадку необ-
хідно тлумачити норму, але суди й дер-
жавні органи не завжди дотримують-
ся принципу верховенства права. Мені 
здається, що вказані особи достатньо 
часто забувають, що закон може бути 
недосконалим, не враховують всіх об-
ставин життя, норм моралі та, як на-
слідок, порушують основоположні 
права і свободи людини та громадя-
нина.

Хочу нагадати, що верховенство 
права – це панування права в су-
спільстві. Верховенство права ви-
магає від держави його втілення 
у правотворчу та правозастосовну 

діяльність (зокрема, в закони, які за 
своїм змістом мають охоплювати ідеї 
соціальної справедливості, свобо-
ди, рівності тощо). Одним з проявів 
верховенства права є те, що право не 
обмежується лише законодавством 
як однією з його форм, а включає та-
кож інші соціальні регулятори (нор-
ми моралі, традиції, звичаї), які ле-
гітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним 
рівнем суспільства. Всі ці елементи 
права об’єднуються якістю, що від-
повідає ідеології справедливості, ідеї 
права.

Для ілюстрації цієї проблеми на-
веду лише один приклад порушен-
ня прав людини у процесі розгляду 
спорів щодо витребування майна від 
добросовісного власника, що вибу-
ло поза волею власника. Однак схо-
жих проблем багато в різних катего-
ріях справ.

ФАБУЛА СПРАВИ
У 2008 р. фізичні особи виступили 

іпотекодавцями у забезпеченні ви-
конання умов кредитного договору 
та передали в іпотеку ПАТ «Укрін-
банк» належну їм квартиру). У зв’яз-
ку з невиконанням умов кредитного 
договору приватний нотаріус вчи-
нив виконавчий напис про звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки за 
договором. 

23.04.2012 р. відбулися прилюдні 
торги з реалізації квартири, за резуль-
татами проведення яких перемож-
цем став добросовісний набувач, який 
повністю сплатив вартість квартири. 
До того ж власник знав про проведен-
ня торгів, показував добросовісному 
набувачу квартиру і був зацікавлений 

Роман ТИТИКАЛО,
адвокат, керуючий Адвокатського бюро 
«Титикало та партнери», 
заслужений юрист України, 
депутат Київської обласної ради
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м. Київ, пр. Перемоги, буд. 121-А,
офіс 220;

Тел.: +38 044 338 95 38

в її продажу. Кошти від продажу квар-
тири пішли на погашення кредиту 
власника.

Згодом власник звернувся до суду 
з позовом про визнання виконавчо-
го напису таким, що не підлягає вико-
нанню. Його позов було задоволено, 
при цьому національні суди до участі 
у справі не залучили та не допустили 
добросовісного набувача, коли він по-
давав касаційну скаргу. Потім на під-

ставі вказаного рішення власник звер-
нувся до районного суду з позовом 
про визнання прилюдних торгів не-
дійсними, повернення майна з чужо-
го незаконного володіння та визнання 
права власності. Рішенням суду пер-
шої інстанції, залишеним без змін апе-
ляційним судом, позов було задоволе-
но.

Постановою Ве рховного 
Суду від 12.12.2018 р. у справі 
№759/18852/14- ц рішення Свято-
шинського районного суду м. Києва 
від 19.01.2016 р. та ухвалу Апеляцій-
ного суду м. Києва від 19.01.2017 р. 
залишено без змін (http://reyestr.
c ou r t . g ov. u a / R e v i e w / 7 8 6 2 7 7 1 7 ) . 
 Наразі банк, який отримав кошти, 
був ліквідований, а добросовісний 
набувач навіть не знає, з кого отри-
мати кошти, які значно знецінилися. 
Окрім того, звертаю увагу, що саме 
держава провела публічний продаж 
іпотечного майна. Добросовісний 
набувач не міг допустити, що ці тор-
ги є незаконними. Тепер єдиною осо-
бою, яка зазнала втрат, є саме добро-
совісний набувач.

Якщо проаналізувати постано-
ву Верховного Суду, то з позиції за-
кону все правильно. Однак як бути 

з позиції справедливості? Власник 
отримав погашення кредиту перед 
банком, який був ліквідований, а до-
бросовісний набувач зазнав лише 
втрат. Таких справ сотні, якщо не 
тисячі. Де питання справедливості 
та розумності – суд навіть не роз-
глядає.

Натомість принцип верховенства 
права не дає підстав для ототожнен-
ня права із законом, який іноді може 

бути несправедливим, у тому числі 
обмежувати свободу та рівність осо-
би. Справедливість – одна з основних 
засад права, є вирішальною у його 
визначенні як регулятора суспіль-
них відносин, одним із загальнолюд-
ських вимірів права. Таку категорію як 
«справедливість» може осягнути лише 
людський розум. 

В цьому питанні комп’ютер, бот 
або, як зараз відбувається, перепису-
вання правових позицій Верховно-
го Суду чи просто норми закону не 
забезпечать дотримання принципу 
Верховенства права. Натомість про-
цесуальні кодекси надають суду всі 
можливості дотримуватися принци-
пу верховенства права. Наприклад, 
ст. 242 КАС України: «Рішення суду 
повинно ґрунтуватися на засадах 
верховенства права, бути законним 
та обґрунтованим». Аналогічна нор-
ма передбачена ст. 263 ЦПК України 
та ст. 236 ГПК України.

Ст. 48 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» визначено, 
що суддя здійснює правосуддя на 
основі Конституції та законів Укра-
їни, при цьому керуючись прин-
ципом верховенства права. Вер-
ховенство права, будучи одним 

з основних принципів демократич-
ного суспільства, передбачає судо-
вий контроль над втручанням у пра-
во кожної людини на свободу. Проте 
суди достатньо часто забувають про 
цей принцип.

Натомість Конституційний Суд 
України в багатьох рішеннях звертає 
увагу на необхідність дотримання 
принципу верховенства права, що 
забезпечувало б конституційну ви-
могу справедливості та розмірності. 
Елементами верховенства права 
є принципи рівності та справедли-
вості, правової визначеності, зрозу-
мілості та недвозначності правової 
норми, оскільки інше не може за-
безпечити її однакове застосування, 
не виключає необмеженості тракту-
вання у правозастосовній практиці 
та неминуче призводить до свавіл-
ля (абз. 2 пп. 5.4 п. 5 мотивуваль-
ної частини Рішення Конституцій-
ного Суду України від 22.09.2005 р. 
№5- рп/2005). 

Відповідно до підходів Венеціан-
ської комісії, виділяють такі складові 
верховенства права:

• доступ до закону (положення 
закону повинні бути зрозумілими та 
передбачуваними);

• вирішення питань про юри-
дичні права має здійснюватися на 
підставі закону, а не на власний 
розсуд;

• рівність перед законом;
• влада повинна реалізовувати-

ся відповідно до закону, справедли-
во та розумно;

• права людини мають бути захи-
щені;

• наявність засобів для врегулю-
вання спорів без невиправданих ви-
трат та відстрочок;

• наявність справедливого суду;
• держава повинна дотримува-

тися своїх зобов’язань в межах як 
міжнародного, так і національного 
права.

Враховуючи вищевикладене, вва-
жаю, що у спорах щодо нерухомого 
майна існують значні труднощі із за-
стосуванням принципу верховенства 
права. Однак сподіваюся, що згодом 
ситуація зміниться на краще.

ОДНИМ З ПРОЯВІВ 
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА Є ТЕ, ЩО 
ПРАВО НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЛИШЕ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ЯК ОДНІЄЮ 
З ЙОГО ФОРМ
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Економіка України суттєво залежить 
від імпорту природного газу, нафти та 
моторних палив, на закупівлю яких що-
року витрачається понад 10 млрд доларів 
США. Україна зацікавлена в максималь-
ному заміщенні імпорту вуглеводнів, 
оскільки ці дії матимуть значний пози-
тивний ефект на економічне зростання 
та гарантуватимуть її стале енергозабез-
печення. Для залучення нових гравців на 
ринок газовидобутку наша країна про-
понує три шляхи співпраці – інвестори 
мають можливість обрати найоптималь-
ніший для них варіант. 

1. СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА 
КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Надра належать Українському наро-
ду і можуть надаватися у користування 
лише за наявності спеціального дозво-
лу на користування надрами. Такий доз-
віл видає Державна служба геології та 
надр України на різний строк залежно 
від виду користування (розвідка і роз-
робка, видобування, розвідка, розробка 
з подальшим видобуванням) та макси-
мальною площею до 500 км2. Проведен-
ня діяльності на ділянці надр регулюєть-
ся додатками до спеціального дозволу, 
а весь видобутий газ належить компанії 
з обов’язком сплати рентних платежів.

За загальним правилом, спеціальні 
дозволи повинні надаватися на аукціо-
ні, але практика минулих років показу-
вала, що ліцензії зазвичай можна було 
придбати поза аукціоном. Завдяки тиску 
бізнес-середовища та зусиллям профіль-
них асоціацій нещодавно був усунутий 
останній неприродний позааукціонний 

механізм надання нових нафтогазових 
ділянок у користування. Відтоді всі нові 
площі надаються виключно через прозо-
рі та конкурентні торги на електронній 
платформі ProZorro.Продажі. 

За результатами тогорічних 5 ра-
ундів електронних аукціонів інвес-
тори придбали 19 нафтогазових ді-
лянок, держбюджет поповнився на 
358 млн грн, що майже вдвічі переви-
щує стартову ціну лотів. Продаж спе-
ціальних дозволів на онлайн-аукціо-
нах зарекомендував себе як прозорий 
механізм розподілу нафтогазоносних 
надр. Галузь очікує на продовження та-
кої практики в майбутньому. 

2. УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО 
РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

УРП – це угода, відповідно до якої 
одна сторона (держава) доручає іншій 
стороні (інвестору) проводити пошук, 
розвідку та видобування корисних ко-
палин на певній ділянці надр протягом 
визначеного проміжку часу, а інвестор 
 зобов’язується виконати роботи влас-
ним коштом з наступною компенсацією 
витрат та отриманням плати у вигляді 
частини прибуткової продукції. 

На відміну від спеціального дозво-
лу, процедура укладання УРП є наба-
гато складнішою. Ділянка надр нада-
ється у користування за результатами 
проведення конкурсу, який організо-
вує Міжвідомча комісія за участю про-
фільних міністерств та установ, що ана-
лізує заявки компаній та обирає серед 
них найкращу. Після цього запускаєть-
ся процедура узгодження проекту уго-
ди, базуючись на конкурсній заявці пе-
реможця, яка має тривати до року. 

Інвестор має право розпоряджатися 
не усією видобутою продукцією, а лише 
частиною за вирахуванням частки дер-
жави. Проекти УРП прямо захищені від 
негативних змін законодавства, рент-
ні ставки значно нижчі ніж звичайні, 
а спори можуть розглядатися в інозем-
них арбітражах. Саме тому в умовах по-
літичної нестабільності проекти УРП 
показали найбільшу зацікавленість се-
ред великих гравців. 

У 2019 р. Україна виставила 13 блоків 
на конкурси з укладання угод про розпо-
діл продукції, переможці 9 конкурсів вже 
затверджені. За результатами їх прове-
дення на український ринок вдалося за-
лучити двох великих іноземних гравців: 

канадську компанію Vermilion Energy та 
американську Aspect Energy. На почат-
ку лютого цього року стали відомі наз-
ви компаній, які подали заявки для участі 
у трьох конкурсах УРП. Серед претенден-
тів – вітчизняні підприємства Укргазви-
добування (заявка у партнерстві з канад-
ською компанією Vermilion Energy), ДТЕК 
Нафтогаз, Укрнафтобуріння, а також іно-
земні інвестори з Великої Британії та Цен-
тральної Європи. Протягом двох місяців 
Міжвідомча комісія має оцінити пропо-
зиції, визначити переможців та рекомен-
дувати їх для затвердження Урядом. 

3. СПІВПРАЦЯ З ДІЮЧИМИ 
КОРИСТУВАЧАМИ НАДРАМИ

В Україні існують сотні законсервованих 
газових свердловин, які були пробурені ще 
в часи СРСР та не були введені у промисло-
ве використання через різноманітні при-
чини. Такі свердловини належать держа-
ві, але знаходяться на ліцензійних площах 
інших надрокористувачів. Співпраця між 
приватними та державними компаніями 
є перспективною для збільшення видобут-
ку. Зокрема, одна з найбільших приватних 
 газовидобувних компаній – Полтавська 
газонафтова компанія – за результатами 
2019 р. змогла збільшити видобуток газу 
більше ніж на 50%, в тому числі завдяки 
проведенню капітального ремонту ліквідо-
ваних та законсервованих свердловин, які 
перебувають на балансі НАК «Надра Украї-
ни» та АТ «Укргазвидобування».

Окрім того, минулого року компа-
нія Укргазвидобування розпочала про-
зорий процес пошуку іноземних партне-
рів для розробки її виснажених родовищ 
із застосуванням міжнародних юридич-
них інструментів – сервісних контрактів 
з інтенсифікації (PEC). За результатами 
отриманих пропозицій було відібрано дві 
компанії для проведення переговорів: ру-
мунську компанію Expert Petroleum та ки-
тайський консорціум компаній Xinjiang 
Beiken і Shengli. Після обговорення май-
бутніх виробничих та інвестиційних про-
грам Укргазвидобування визначить пе-
реможця для кожної групи родовищ. 
Початок робіт за договорами PEC плану-
ється в першій половині 2020 р. 

Сьогодні Україна, як ніколи, готова за-
лучати міжнародний капітал та сучасні 
технології в газовидобувну індустрію. Ми 
вже побачили інтерес з боку досвідчених 
міжнародних гравців і сподіваємося, що 
цьогоріч він значно збільшиться. 

ІНВЕСТИЦІЇ В ГАЗОВИДОБУВНУ ГАЛУЗЬ: 
ТРИ ШЛЯХИ ДЛЯ ІНВЕСТОРА

Артем ПЕТРЕНКО,
виконавчий директор Асоціації 
газовидобувних компаній України
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Вже понад 20 років наша коман-
да активно представляє інтере-
си іноземного бізнесу щодо різно-

манітних правових питань, пов’язаних 
з діяльністю в Україні. Зі свого досві-
ду можу відзначити досить «стабільну» 
картину щодо іноземного інвестуван-
ня в Україну. Проте така стабільність 
не втішає. З часів проголошення неза-
лежності нашої держави ми чуємо ри-
торику про значний потенціал України 
як чудового майданчика для іноземних 
інвестицій, для розквіту якої потрібно 
впровадити певні реформи. Як прави-
ло, це достатньо типові заклики щодо 
покращення економічного клімату, до-
сягнення політичної стабільності, про-
ведення певних законодавчих (особ-
ливо популярно-податкових) реформ, 
а також подолання корупції. Останнім 
часом, на превеликий жаль, додався 
«фактор Донбасу». 

Однак наразі не вбачається жодного 
помітного прогресу на тлі українського 
економічного шляху (за винятком не-
тривалого періоду, який наш народ ви-
боров після Помаранчевої революції). 
За весь 2019 р. обсяг загальних прямих 
інвестицій не перевищив 2 млрд дола-

рів США (нам вважаю, що це не може 
вважатися серйозним показником для 
такої країни як наша держава), ще й цей 
показник суттєво скоротився у по-
рівняні з 2018 р. До того ж переважна 
більшість капіталу надходить з таких 
юрисдикцій як Кіпр та Нідерланди, що 
в багатьох випадках є переказом гро-
шей з «офшорних гаманців» україн-
ського бізнесу і навряд чи може вважа-
тися реальним виходом на український 
ринок нового іноземного капіталу.

Нещодавно я відвідав черговий за-
хід, де мав честь виступати з приводу 
поглиблення співпраці між Україною 
та Польщею і вкотре почув таку ж саму 
риторику. Час плине, ми так і залиша-
ємося «перспективним ринком», який 
може втілитися в економічне диво, як 
тільки ми вирішимо ті ж самі «заїждже-
ні» перепони. 

Однак, керуючи юридичною фір-
мою, супроводжуючи численні проек-
ти, беручи участь у доопрацюванні за-
конодавства та щоденно спілкуючись 
з реальним бізнесом, я маю відверто 
сказати, що прогрес у багатьох питан-
нях є достатньо помітним. Звісно, ба-
гато чого ще потрібно зробити. Відзна-
чимо деякі найбільш «популярні» для 
критики України теми й подивимося, 
чи дійсно все так погано.

В УКРАЇНІ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
КОРУПЦІЇ

Дійсно, проблема досі не вирішена. 
Проте є прогрес. Були створені такі ор-
гани як Національне антикорупційне 
бюро України, Державне бюро розслі-
дувань, Спеціалізована антикорупцій-
на прокуратура, Вищий антикорупцій-
ний суд, діяльність яких спрямована на 
боротьбу з корупцією. Антикорупційне 
законодавство відповідає високим сві-
товим стандартам. Активно діють різно-
манітні громадські організації в цій сфе-
рі. На жаль, ще мало успішних історій та 
реальних вироків у «корупційних» спра-
вах. Ефективність роботи зазначених 
органів не можна назвати досконалою. 
Однак солідне підґрунтя для подолання 
бридкого явища корупції створене, а ме-

ханізм починає працювати. Незважаючи 
на будь-яку критику, не можна говорити 
про відсутність позитивних та суттєвих 
зрушень в цій сфері.

ВІЙНА
Постійно чую від іноземців про те, 

що ми були б раді зайти на український 
ринок, але ви маєте військовий конф-
лікт на Сході, що створює непевність 
у захисті наших інвестицій. Дійсно, 
проблема існує, вона займає чи не одне 
з найважливіших місць за пріоритетом 
серед завдань, які потребують негайно-
го вирішення. Можна довго сперечати-
ся щодо загроз, пов’язаних з цією проб-
лемою, ефективності дій владної еліти 
для її вирішення тощо. 

Водночас, завдяки спільним зусил-
лям українського народу (особливо на-
ших хлопців і дівчат, які боронять ці-
лісність України зі зброєю в руках), 
а також з огляду на широку світову під-
тримку, нашій державі вдалося локалі-
зувати та стабілізувати конфлікт. При 
цьому світ знає не один приклад, коли 
держави, знаходячись у схожій негатив-
ній парадигмі, успішно розвивали свій 
економічний потенціал. Візьмемо хоча 
б Ізраїль, який знаходиться у перма-
нентному стані військових ризиків, але 
все ж таки зміг побудувати ефективну 
економіку та залучити значні іноземні 
інвестиції. Тому чинник війни не може 
розглядатися як обставина, що безпе-
речно блокує можливість ефективного 
ведення бізнесу в Україні.

ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ 
СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Бізнес ніколи не може почувати-
ся впевнено, якщо не може покласти-
ся на незалежну та справедливу судову 
владу, а також ефективну систему ви-
конання судових рішень. Україну ча-
сто справедливо критикували в цьому 
напрямку. На жаль, суди нашої держа-
ви відомі за корупційні дії, низьку ква-
ліфікацію, затягування процесів, від-
верто несправедливі рішення. Однак чи 
все так погано? Ні, прогрес в цьому на-
прямку також відчутний. Хоча можна 

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ – ЧИ 
МОЖЛИВЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО?

Дмитро СИРОТА,
керуючий партнер SDM Partners 



44 ІНВЕСТИЦІЇ

довго і подекуди справедливо критику-
вати нинішню судову систему, але поди-
віться, які значні кроки ми зробили для 
її покращення. 

За останні роки були суттєво вдоско-
налені механізми щодо кваліфікацій-
ного відбору суддів, розкриття їхнього 
майнового стану, можливості звернен-
ня зі скаргами на дії суддів до Вищої 
Ради Правосуддя (яка за останні кілька 
років позбавила повноважень не одну 
сотню суддів). Був повністю реформо-
ваний Верховний Суд України, покра-
щена територіальна структура судів, 
ліквідований зайвий прошарок вищих 
судів, підвищене матеріальне забезпе-
чення суддів та працівників цієї ланки 
влади тощо. Незважаючи на ті негараз-
ди, які все ще існують, та спираючись на 
досягнення практик нашої фірми щодо 
судових спорів, ми можемо стверджу-
вати, що ефективність та якість робо-
ти судів покращилася, а бізнес дійсно 
може розраховувати на судову ланку 
в багатьох складних ситуаціях. 

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Достатньо популярним закликом 

є необхідність впровадження законо-
давчих реформ фактично в усіх галу-
зях суспільних відносин. Дійсно, з цим 
важко сперечатися. Проте Україна вже 
зробила колосальні реформи в цьому 
напрямку. Лише за останні кілька років 
були прийняті та введені в дію числен-
ні закони й підзаконні акти, що запро-
вадили докорінні зміни в багатьох на-
прямках, релевантних для бізнесу. 

Україна пройшла вже більшу части-
ну шляху для приведення українського 
правового регулювання у відповідність 
до законодавства ЄС. Зокрема, були до-
корінно змінені правила гри у сфері 
енергетики, прийняті нові закони в кор-
поративній галузі, запроваджені сучас-
ні підходи щодо бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, суттєво спро-
щене валютне законодавство, скасовані 
численні ліцензії та інші дозвільні доку-
менти, підвищена ефективність електро-
нних реєстраційних систем (у сфері реє-
страції підприємств, подання податкової 
звітності, нерухомості, іпотеки, застави 
тощо), введені нові механізми захисту 
від так званих «рейдерських атак», спро-
щене регулювання у сфері будівництва, 
запроваджені різноманітні преферен-
ції у сфері ІТ, «зелених» видів енергети-
ки, медицини, сільського господарства 
тощо, створені передумо ви для розвитку 

інфраструктури, подекуди з державни-
ми гарантіями (наприклад, як у Законі 
України «Про концесії»), запроваджені 
європейські підходи у сфері харчового 
законодавства. 

Незважаючи на всю критику подат-
кової системи України, загалом, вона 
багато в чому є прогресивною, подат-
кові ставки є достатньо «конкурентни-
ми» у порівнянні з багатьма розвине-
ними країнами. Судова система також 
здебільшого підтримує бізнес у подат-
кових спорах. Це лише невеликий пе-
релік певних прикладів. Реальний обсяг 
правових позитивних зрушень є значно 
більшим, його неможливо навіть корот-
ко окреслити в межах однієї статті. 

НЕСТАБІЛЬНЕ ПОЛІТИЧНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ

Вибачте, але особисто я не до кін-
ця сприймаю цей аргумент. Подібна 
стабільність радше характерна для то-
талітарних держав. Нестабільність на 
політичній арені – характерна ознака 
демократичної держави. В цьому не-
має нічого химерного. Майже в кожній 
розвиненій демократичній державі час 
від часу виникають політичні конфлік-
ти, кризи та гарячі дискусії (чого лише 
вартий триваючий процес щодо імпіч-
менту Президента США). Однак це не 
здійснює суттєвого впливу на стабіль-
ність економічних систем таких держав.

Окрім окреслених вище тем, існує 
багато інших важливих питань, які 
так чи інакше впливають на економіч-
не середовище України, в тому числі 
на іноземне інвестування. Про них ча-
сто згадують експерти у сфері інвести-
цій. Проте варто зазначити, що немає 
відверто «чорних» зон. Так чи інакше 
Україна бореться з наявними пробле-
мами й доволі часто – ефективно. 

З огляду на вищезазначене, постає 
питання про те, чому ми все ж таки сто-
їмо на місці, незважаючи на позитив-
ні зрушення майже в усіх напрямках? 
Звісно, було б неправильно стверджу-
вати, що ситуація стосовно окреслених 
вище питань є ідеальною. Ще багато 
чого потрібно зробити та покращити, 
запровадити нове регулювання (особ-
ливо у сфері фондового ринку та су-
часних фінансових інструментів). Од-
нак, на мою думку, ключова проблема, 
яка затримує наш розвиток – це відвер-
тий провал у сфері інформаційної по-
літики, спрямованої на популяризацію 
України. 

Не секрет, що ми живемо в час інфор-
маційного суспільства, реклами та ма-
ніпуляції свідомістю населення. Меді-
а-канали та новітні засоби комунікації 
в цифрову еру роблять дива, здійсню-
ючи колосальний вплив на сучасне су-
спільство, в тому числі на бізнес-кола, 
які приймають рішення щодо інвесту-
вання. Я неодноразово чув від потенцій-
них іноземних інвесторів про те, що пев-
ні впливові друковані іноземні видання 
непривітно висловлювалися про пер-
спективи України або нашу Батьківщину 
згадували в медіа щодо різноманітних 
корупційних та інших скандалів, а тому 
ще не час виходу на український ринок. 
На превеликий жаль, будучи за кордо-
ном, я часто спостерігаю потужну анти-
українську інформаційну компанію. 
Навіть дріб’язкові негативні моменти 
роздувають та популяризують, а згадки 
про позитивні зміни є вкрай рідкісними. 
Чому так відбувається? Хто за цим сто-
їть? Думаю, це риторичне питання…

Саме тому ми повинні сконцентрува-
тися на створенні позитивного іміджу 
України у світовому інформаційному 
просторі. Я в жодному разі не закли-
каю до припинення справедливої кри-
тики та дискусії щодо усіх проблемних 
питань українського життя. Однак, на 
мою думку, кожному свідомому грома-
дянину України варто окремо приді-
ляти увагу підвищенню реноме нашої 
держави у світі. Насамперед, до цього 
питання мають системо і серйозно пі-
дійти владні кола України. Інформацій-
на політика має стати одним із пріори-
тетів. Важливо виділяти значні кошти 
в цьому напрямку на рівні державно-
го бюджету, наймати найкращих між-
народних спеціалістів для побудови по-
зитивного іміджу, фінансувати медійні 
джерела, широко проводити різнома-
нітні заходи та рекламні компанії тощо. 
Нам є що розповісти світовому загалу 
в позитивній сфері. Кожен з нас не має 
залишатися осторонь. Всі громадяни 
повинні співпрацювати для покращен-
ня іміджу інвестиційного клімату Укра-
їни, доносити реальні позитивні зміни 
та перспективи усіма можливими спо-
собами. 

Отже, саме фокус на інформаційну 
політику з продовженням шляху для 
вдосконалення всіх важливих аспектів, 
про які йшлося вище, мають стати за-
порукою довгоочікуваного українсько-
го дива, до втілення якого повинен до-
лучитися кожен українець. 
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Головний інструмент юриста – це 
інформація. Однак тільки вмін-
ня нею володіти можуть пока-

зати, наскільки він є фаховим спеці-
алістом. Сьогодні в Україні існують 
величезні обсяги відкритих даних. 
Насамперед, це державні реєстри, 
а також бази даних, системи, відо-
мості тощо. Інформація доступна 
не тільки у форматі звичайних тек-
стових даних, але й графічних, ві-
део-, аудіо- та навіть геопросторо-
вих даних. Завдяки змінам до Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації», що набрали чинності 
01.05.2015 р., держава почала посту-
пово рух у напрямку відкриття да-
них. Наразі налічується 886 наборів, 
які держава зобов’язана оприлюд-
нювати у формі відкритих даних. 
Уряд постійно збільшує кількість, 
переглядає вимоги до їх формату 
і структури, а також щодо періодич-
ності та порядку оновлення. 

Як зорієнтуватися в такому роз-
маїтті інформації та як доцільно її 
використати у своїй роботі? Працю-
ючи в YouControl, я користуюся да-
ними, які збирає наша аналітична си-
стема з різних державних реєстрів. 

Спробую розповісти про найважли-
віші джерела відкритих даних, вико-
ристання яких підвищить ефектив-
ність юриста.

ДОГОВІРНА РОБОТА І ДІЛОВА 
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

Дуже часто юристам доводить-
ся перевіряти актуальність реквізи-
тів сторони договору або адресата 
листа. Цю інформацію можна отри-
мати в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських форму-
вань (ЄДР). Також є можливість ви-
явити, чи має керівник або інший 
підписант, зазначений в реєстрі, об-
меження щодо представництва від 
імені юридичної особи. Які саме об-
меження, можна з’ясувати у статуті, 
доступному за кодом реєстраційного 
опису, який слід запросити у контр-
агента. Якщо товариство діє на під-
ставі модельного статуту, визначити 
його зміст можна за кодом статуту. 
В цьому допоможе Єдиний веб-пор-
тал відкритих даних (однак процеду-
ра для пересічного користувача дово-
лі непроста). 

Інформацію щодо відкриття про-
вадження у справі про банкрутство 
контрагента, необхідну для уникнен-

ня ризиків визнання недійсним укла-
деного з ним договору, можна отри-
мати в Єдиному реєстрі підприємств, 
щодо яких порушено провадження 
у справі про банкрутство. Крім того, 
податковий статус контрагента вста-
новлюється за даними реєстрів Дер-
жавної податкової служби.

КАДРОВА РОБОТА
Нерідко юристи виконують функ-

ції, що стосуються роботи з пер-
соналом. Поряд з виданням кадро-
вих наказів і заповненням трудових 
книжок юристи займаються фактич-
ним прийомом працівника на ро-
боту і службовими розслідування-
ми. Законодавством України можуть 
встановлюватися вимоги щодо рівня 
освіти, відсутності судимості, конф-
лікту інтересів, застосування лю-
страційних процедур щодо праців-
ника. Ці питання мають критичне 
значення для публічних службовців.

Перевірити документи про осві-
ту працівника можна в Єдиній дер-
жавній електронній базі з питань 
освіти, а Єдиний державний реєстр 
осіб, щодо яких застосовано поло-
ження Закону України «Про очищен-
ня влади», дозволить встановити, чи 
не застосовуються до нього люстра-

OPENDATA НА ДОПОМОГУ ЮРИСТУ

Данило ГЛОБА, 
заступник директора з правових питань 
компанії YouControl



ційні процедури. Причетність особи 
до кримінальних проваджень можна 
визначити у Списку судових справ, 
призначених до розгляду, а перехід 
до конкретного вироку може підказа-
ти, чи має вона судимість.

Встановити наявність в особи 
приватного інтересу у сфері, в якій 
вона виконує свої повноваження, 
в якомусь одному джерелі непросто. 

Для виявлення можливого конфлікту 
інтересів доведеться шукати зв’язки 
між реєстраційними, судовими, да-
ними декларацій та у публічних за-
купівлях (ЄДР, Єдиний державний 
 реєстр декларацій, Єдиний держав-
ний реєстр судових рішень, Prozorro).

СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
Юристу, який залучений до су-

дових процесів, дуже важливо від-

стежувати ситуацію з розглядом 
справ. Функціонал «Стан розгля-
ду справ», який є на вебсайті кож-
ного суду, дозволяє дізнатися про 
кожну стадію розгляду справи та 
отримати звіт про її автоматизова-
ний розподіл. Після подачі до суду 
позову або скарги можна дізнатися 
про дату їх реєстрації, номер спра-
ви та її сторони, а також про визна-

чений склад суду. Потім можна від-
стежувати стадії судового розгляду 
(залишено без руху, відкрито про-
вадження тощо). За номером справи 
легко перейти до ухвалених рішень, 
які внесені до Єдиного державного 
реєстру судових рішень. Про апеля-
ційне оскарження учасникам справи 
допоможе дізнатися «Список апеля-
ційних скарг» на сайті відповідного 
суду.

Дата і час судових засідань відо-
бражається у Списку судових справ, 
призначених до розгляду. При цьо-
му, якщо переглянути інформацію 
звітів про автоматизований розпо-
діл справ у день, коли має відбути-
ся судове засідання, можна дізнати-
ся, що суддя перебуває у відпустці 
або хворіє. Це допоможе учасникам 
справи, які не хочуть витрачати свій 
час на те, щоб приїхати на судове за-
сідання і дізнатися, що судовий роз-
гляд був перенесений.

Досягти високих результатів 
у кожній з описаних спеціалізацій 
вже неможливо без використання 
сучасних IT-технологій і спеціалізо-
ваного програмного забезпечення. 
Наприклад, за допомогою автоматич-
ного моніторингу повідомлення про 
призначене судове засідання або нове 
судове рішення одразу надходить ко-
ристувачу. Інший функціонал дозво-
ляє перевірити зв’язки фізичної осо-
би, що допомагає виявити конфлікт 
інтересів учасників справи та подати 
заяву про відвід. Такі новітні рішення 
суттєво підвищують особисту ефек-
тивність кожного правовика і роботу 
юридичної команди загалом. 

ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ЮРИСТА – ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ

бакалаврська 
програма з 
права

магістерська 
програма з 
права

навчальні 
програми для 
практикуючих 
правників

#NOTANOTHERLAWSCHOOL law.ucu.edu.ua
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Звичайно, варто! До того ж вже 
давно настав час! У будь-якій 
транзакції кожна сторона прагне 

максимально убезпечити себе від втрат 
та перенести якомога більше ризиків 
на свого контрагента. Страхування 
відповідальності в угодах про злиття 
та поглинання дозволяє зняти напру-
гу у відносинах між сторонами, полег-
шити переговори, а також швидше дій-
ти згоди з комерційних та юридичних 
питань. Отже, воно стає інструментом, 
що сприяє успішному укладенню угод 
та збільшенню їх кількості.

Що ж являє собою страхування від-
повідальності в угодах про злиття і по-
глинання? Йдеться про Warranties & 
Indemnities Insurance (W&I Insurance) 
або Representations & Warranties Insurance 
(R&W Insurance). По суті це страхування 
відповідальності продавця перед покуп-
цем за збитки, пов’язані з невідомими на 
момент страхування ризиками, що мо-
жуть виникнути внаслідок порушення 

гарантій продавця, передбачених укла-
деною угодою. Таким чином, негативні 
наслідки, пов’язані з такими ризиками, 
перекладаються на третю сторону (стра-
ховика). При цьому вдатися до тако-
го страхування може як продавець, так 
і покупець. Згідно з даними дослідження 
CMS European M&A Study 2019, у 2018 р. 
в Європі у 95% транз акцій, в яких вико-
ристовувалося таке страхування відпо-
відальності, страхувальником виступав 
покупець, хоча часто саме продавець іні-
ціював укладення такого договору стра-
хування. 

Зазвичай таке страхування відпові-
дальності застосовується у випадках, 
коли продавець не бажає брати на себе 
обґрунтовані ризики, що випливають 
з пов’язаних з веденням бізнесу гаран-
тій, або коли можливість судового за-
доволення вимог за укладеною транз-
акцією здається сумнівною, або у разі 
тендерної процедури ведення транзак-
ції та за інших обставин. 

Окрім того, застосування такого 
страхування є рекомендованим в уго-
дах з великими бюджетами. Чим вища 
ціна угоди, тим більша ймовірність ви-
користання в ній сторонами страху-
вання відповідальності. У 38% угод 
з вартістю понад 100 млн євро сторони 
вдаються до страхування відповідаль-
ності, а серед угод з вартістю менше ніж 
25 млн євро страхування відповідаль-
ності зустрічається лише у 8% випадків.

Сторонам слід пам’ятати, що страхо-
вик не погодиться застрахувати відпові-
дальність продавця, не маючи можли-
вості самостійно оцінити стан предмета 
транзакції та вірогідність настання стра-
хових випадків. Тому страховій компанії 
зазвичай надається доступ до інформа-
ційної кімнати для проведення власно-
го аудиту (due diligence). Звісно, такий 
доступ надається виключно на підста-
ві відповідного договору про нерозго-
лошення. Саме після самостійного про-

ведення страховиком огляду об’єкта 
продажу та ознайомлення з транзакцій-
ними документами остаточно погоджу-
ються умови страхування.

Тож на яку суму можна застрахува-
тися та скільки це коштує? Зазвичай 
розмір страхової суми становить між 
15% та 30% ціни угоди. При цьому роз-
мір страхової премії коливається між 
1% та 2% страхової суми, а в угодах 
з нерухомістю – між 0,8% та 1,5% стра-
хової суми. Страхова виплата, як пра-
вило, зменшується на франшизу в роз-
мірі між 0,5% та 1% ціни угоди, проте 
в угодах з нерухомістю розмір фран-
шизи може бути набагато меншим.

Страхування відповідальності в уго-
дах про злиття та поглинання вже давно 
стало популярним продуктом в усьому 
світі та впевнено продовжує своє по-
ширення і застосування. У період 2011-
2017 рр. в Європі частка транзакцій, 
в яких використовувалося страхування 
відповідальності, складала 9%. У 2017 р. 
вона становила 14%, а у 2018 р. – вже 
17%. При цьому найбільше зростан-
ня спостерігалося в країнах Бенілюксу 
(з 7% у 2011-2017 рр. до 19% у 2018 р.), 
у Великобританії (з 17% у 2011-2017 рр. 
до 32% у 2018 р.) та в німецькомовних 
країнах (з 4% у 2011-2017 рр. до 12% 
у 2018 р.). Водночас у країнах Централь-
ної та Східної Європи ця частка зали-
шається на рівні 10-11%.

В Україні вже з’явився інтерес до 
цього механізму захисту учасників 
транзакції та страхового продукту. 
Однак на нашому ринку він майже не-
доступний. Сторони транзакцій зму-
шені звертатися до страховиків за кор-
доном. Проте навіть іноземні страхові 
компанії ставляться до ідеї страхуван-
ня відповідальності в українських 
транзакціях з осторогою. Залишається 
сподіватися, що зі зростанням попиту 
на цей продукт в Україні ринок нареш-
ті зможе його запропонувати.

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
В УГОДАХ ПРО ЗЛИТТЯ 
І ПОГЛИНАННЯ: ВАРТО ЧИ НІ?

Марія ОРЛИК, 
партнер CMS Reich-Rohrwig Hainz
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– Ігорю, чим саме ти пишаєшся 
в роботі своєї компанії за 
результатами 2019 р., а в якому 
аспекті трохи «не добігли» (хоча 
про «не добігли» юристи зазвичай 
не люблять говорити?

Наша команда завжди ставить 
амбітні цілі, так би мовити – напе-
ред. Тому завжди є до чого «не добіг-
ти» (посміхається – прим. ред.). Про-
те нам є чим пишатися у 2019 р.: ми 
вийшли у паблік, показали себе рин-
ку та почали налагоджувати комуні-
кацію з навколишнім світом. Все це 
майже одразу принесло свої плоди. 
Наша команда була відзначена у двох 
рейтингах. Нам поки що не вдаєть-
ся конкурувати на найвищих позиці-
ях цих рейтингів, але акцент зробимо 
на «поки що» (посміхається – прим. 
ред.). 

– Твоя компанія спеціалізується 
на податковому, корпоративному 
праві та «судєбці». Напевно, це 
найбільш популярні практики 
в нашій країні. Чи не тисне «гніт» 
конкуренції?

Якщо боятися конкуренції, то на-
віщо займатися бізнесом? Звісно, це 
риторичне питання. Так, ми спеціалі-
зуємося на найбільш популярних, тра-
диційних юридичних практиках. Од-
нак це зовсім не означає, що ми такі, 
як і всі. Ми намагаємося надати на-
шим клієнтам найбільш гнучкі та не-
стандартні рішення, які приведуть до 
конкретного результату. Нам не ціка-
вий процес заради процесу, ми праг-
немо задовольнити потреби клієнта 
та надати йому результат, який матиме 
реальний позитивний ефект для його 
повсякденної діяльності.

– Як йдуть справи з клієнтами? Хто 
є «типовим» клієнтом компанії? 
На чому більше зосереджуються 

Ігор КРИЖАНОВСЬКИЙ,
керуючий партнер TEFFI 
Law Firm 

5-MINUTES INTERVIEW
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«У НАС НЕМАЄ 
«ТИПОВОГО» КЛІЄНТА, 
КОЖЕН – НАДЗВИЧАЙНИЙ»
зусилля: на утриманні поточних 
клієнтів чи залученні нових?

Вони не жаліються, тому хочеться 
вірити, що у нас з ними все добре. У нас 
немає «типового» клієнта, кожен – над-
звичайний. Однак відповідаючи на пи-
тання, наш клієнт – це той, з ким у нас 
збігаються цінності, чию проблему ми 
можемо допомогти розв’язати. Бути 

корисним, а не тільки стати консуль-
тантом – саме для цього ми працюємо. 
Щодо залучення нових клієнтів, то ми 
ставимо мету не тільки залучати нових, 
але й перетворювати їх на постійних, 
лояльних клієнтів. Тому тут доцільніше 
сказати, що ми женемося не за кількі-
стю, а за якістю. До того ж за якістю не 
тільки в розумінні надання високопро-
фесійних послуг, але й для побудови 
довготривалих і взаємовигідних відно-
син з нашими клієнтами.

– Що для тебе означає 
клієнтоорієнтованість?

Як на мене, то це слово зазнало пев-
ної девальвації за останні роки його ви-
користання. Ми будуємо свою роботу 
з клієнтами таким чином, щоб клієнт 
отримав розв’язання своєї проблеми 
та залишився задоволеним. В цьому 
році плануємо заміряти рівень задово-
леності наших клієнтів. Вже через рік 
зможемо поділитися певними резуль-
татами в цьому напрямку.

– Чи доводилося тобі 
зіштовхуватися з неетичною 
поведінкою колег на ринку 
юридичних послуг? Як це було?

Я не звик критикувати колег. При 
цьому не важливо, чи це колеги, з яки-
ми ми співпрацюємо у проекті або 
за якими «підхопили» вже розпочатий 
проект, чи це наші опоненти. Кожен 
для себе вирішує, як надавати послуги 
та забезпечувати захист інтересів сво-
го клієнта. Єдине, про що хочу заува-
жити, що я жодного разу не вдавався 

до неетичних засобів і вимагаю цього 
від своєї команди. До того ж, якщо по-
тенційний клієнт приходить із запи-
том та наполягає на подібному, то ми 
не зійдемося. Постійні клієнти нас зна-
ють, саме тому, мабуть, вони з нами.

– Назви три професійні рішення, 
які були для тебе найбільш 
вдалими за минулий рік?

Я виокремив чітку спеціалізацію. 
Важко розвиватися, коли не ро зумієш 
свій шлях і куди прямуєш. Перебудував 
команду та додав гнучкості до страте-
гії розвитку. Ми живемо в епоху швид-
ких змін, тому не так важливо, наскіль-
ки у тебе крута стратегія на 1-3- 5 років, 
важливим є вміння реагувати на зміни, 
непередбачувані обставини та вносити 
відповідні коригування.

– Останні кілька років ми бачимо 
на ринку консолідацію – юрфірми 
зливаються, поглинаються. Чи 
була пропозиція твоїй компанії 
об’єднатися? Можливо, ти також 
замислюєшся про професійний 
тандем?

Поки що я сконцентрований на роз-
витку компанії, тому подібні пропози-

ції та роздуми проходять повз мене. 
Однак це не означає, що в майбутньо-
му ситуація не зміниться. Все можли-
во, тому наш юридичний ринок такий 
цікавий.

– Ти виходець з інхауз-сектору 
банківської сфери. Чи маєш 
конкретні приклади, коли знання 
«тієї сторони барикад» допомогло 
тобі в сьогоднішній роботі?

Ці знання сформували мене як про-
фесіонала. Звісно, вони допомагають 
мені у повсякденній роботі. До того 
ж знання роботи інхауз-юристів та 
юридичних департаментів дозволя-
ють вибудовувати ефективну й кон-
структивну комунікацію з нашими ко-
легами. Оскільки ми часто працюємо 
з юридичним департаментом на одно-
го клієнта та над розв’язанням одно-
го завдання, дуже важливо зробити це 
максимально ефективно, а не влашто-
вувати змагання. 

– Як плануєш розвивати 
компанію найближчим часом та 
в перспективі кількох років?

У нас гнучка стратегія розвитку. 
Якщо 2019 р. я сміливо можу назвати ро-
ком становлення та початку пуб лічності, 
то 2020 р. можна умовно позначити як 
рік закріплення. Ми хочемо закріпитися 
в тих практиках, які обрали для себе про-
фільними, а розвиток зі стрімкого пере-
вести в категорію помірно- поступового. 
Різкий старт набагато легший від різко-
го зростання, оскільки трансформацій 
зазнають не тільки ваші відносини з клі-
єнтом, але й внутрішні процеси. Дуже 
важливо це гармонійно поєднати, роз-
поділити сили та увагу, при цьому не 
втративши концентрацію.

Інтерв’ю підготувала Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»

ВАЖКО РОЗВИВАТИСЯ, КОЛИ НЕ 
РОЗУМІЄШ СВІЙ ШЛЯХ І КУДИ 
ПРЯМУЄШ
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У грудні 2018 р. НБУ вперше опри-
люднив річний план інспекційних пе-
ревірок. Інспекційні перевірки банків 
проводилися відповідно до затвер-
дженого плану, складеного на підста-
ві ризик-орієнтованого підходу, який 
враховував приналежність банку до 
певної категорії, враховуючи його роз-
мір у банківській системі, характер та 
складність операцій, рівень ризиків, 
притаманних його діяльності, а та-
кож на підставі визначеної загальної 
оцінки SREP (Supervisory Review and 
Evaluation Process).

В лютому 2019 р. НБУ повідомив 
про те, що з 07.02 2019 р. відповідно до 
Закону України «Про валюту і валют-
ні операції» запрацювала нова систе-
ма валютного нагляду, яка базується 
на ризик-орієнтованому підході. За-
мість тотального валютного контро-
лю за усіма операціями запроваджу-
вався кардинально новий підхід, який 
будувався на такому принципі: «Мен-
ше ризиків – менше уваги, більше ри-
зиків – більше уваги, адекватний захід 
впливу визначатиметься враховуючи 
всебічний аналізу (зокрема, суми опе-
рацій, систематичність, причини та 
наслідки вчиненого порушення)».

Відповідно до вимог Директиви 
(ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 р. «Про 
запобігання використанню фінансової 
системи для відмивання грошей та фі-
нансування тероризму», держави-чле-
ни забезпечують, щоб рішення про 
застосування адміністративного пока-
рання чи заходу за порушення націо-
нальних положень, що транспонують 
цю Директиву, яке не було оскаржене, 
публікувалося компетентними орга-
нами на їхньому вебсайті одразу після 
того, як покарана особа була поінфор-
мована про це рішення».

Чи забезпечив застосований НБУ 
ризик-орієнтований підхід послаблен-
ня валютного нагляду та упередження 
порушень? Чи дійсно 2019 р. запрова-
див для банківського бізнесу в Украї-
ні зняття низки бюрократичних бар’є-
рів? Цей огляд є першою незалежною 
юридичною оцінкою якісних та кіль-
кісних показників діяльності НБУ 
в частині застосованих до банків захо-
дів впливу у 2019 р., а результати огля-
ду порушують достатньо неоднозначні 
питання для учасників вітчизняного 
банківського бізнесу. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗАХОДІВ 
ВПЛИВУ НБУ У 2019 РОЦІ.

Незважаючи на те, що норми вище-
вказаної Директиви дозволяють компе-
тентному органу затримувати публікацію 
рішення про застосування адміністра-
тивного покарання або не публікувати 
рішення про застосування адміністра-
тивного покарання з метою забезпе-
чення стабільності фінансових ринків, 
2019 р. був роком прозорості НБУ в ча-
стині публічності рішень про застосу-
вання НБУ заходів впливу за порушення 
вимог законодавства у сфері фінансово-
го моніторингу, а також про оскарження 
таких рішень та будь-яку подальшу ін-
формацію про результати такого оскар-
ження. Отже, розпочнемо з основних по-
казників заходів впливу НБУ у 2019 р.

ОСНОВНІ «СХЕМИ» ТА ПОРУШЕННЯ, 
ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАХОДІВ ВПЛИВУ У 2019 РОЦІ.

За результатами проведеного аналі-
зу можна виявити певні закономірнос-
ті серед порушень, які стали причиною 

ЗАХОДИ ВПЛИВУ НБУ У 2019 РОЦІ. 
ТРЕНДИ ТА ОЧІКУВАННЯ

Володимир ЛИТВИНЮК, 
керівник практики ризик-менеджменту та 
комплаєнсу АО «Ситнюк та Партнери»

Динаміка застосування заходів впливу НБУ 
в розрізі місяців 2019 р.
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застосування у 2019 р. відповідних за-
ходів впливу до банків. Основні «схе-
ми» та порушення, які спричинили 
застосування з боку НБУ штрафу чи 
письмового застереження:

1. Проблемні операції з ОВДП. 
Проведення регулярних/циклічних 
операцій купівлі-продажу ОВДП з ме-
тою отримання фізичними особами 
(одна сторона правочину) інвестицій-
ного прибутку, а юридичними особа-
ми (друга сторона правочину) – інвес-
тиційного збитку.

Водночас штучний прибуток від 
продажу ОВДП клієнтами отримував-
ся фактично без оплати купівлі цих 
ОВДП (кошти для проведення розра-
хунків з купівлі ОВДП клієнтами не 
перераховувалися брокеру, а утриму-
валися від розрахунків з подальшо-
го продажу цих ОВДП). ОВДП були 
прид бані клієнтами в юридичних осіб 
за ціною, нижчою від їхньої спра-
ведливої вартості, а продаж ОВДП 
юридичним особам здійснювався за 
ціною, наближеною або вищою від їх-
ньої справедливої вартості. 

Отже, юридичні особи внаслідок 
таких дій отримували постійний зби-
ток, тоді як клієнти внаслідок подаль-
шого продажу ОВДП отримували по-

стійний штучний прибуток (майже 
98% прибутку надалі клієнти отриму-
вали в готівковій формі в касі банку).

2. Цінні папери в позабіржово-
му обігу. Отримання клієнтами бан-
ку коштів від інших юридичних осіб 
переважно як оплата за відступлен-
ня права вимоги або як розрахунок за 
цінні папери (поза фондовою біржею) 
у безготівковій формі без дотриман-
ня принципу «поставка цінних папе-
рів проти оплати» за ціною реалізації, 
яка значно (до 36 разів) перевищу-
вала номінальну вартість цих цінних 
паперів.

3. Операції з пов’язаними з бан-
ком особами. Не проведення аналі-
зу клієнтів (групи клієнтів) банку, 
враховуючи ознаки їхньої пов’язано-
сті, в тому числі на предмет спільних 
кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) та/або директорів. Як 
наслідок, у процесі здійснення від-
мови банку в обслуговуванні клієнта 
(іноді зі значним запізненням) у зв’яз-
ку з проведенням «схемних» операцій 
одному клієнту з групи інші клієнти, 
які здійснювали схожі по сутті або за 
змістом фінансові операції, продовжу-
вали обслуговуватися, а рішення щодо 
відмови в обслуговуванні банком та-

ких клієнтів ухвалювалося ще пізніше 
або не взагалі ухвалювалося.

4. Фіктивна інкасація. Проведен-
ня банком фінансових операцій з пере-
рахування коштів клієнтів, згідно з до-
говорами на послуги інкасації коштів. 
Надалі ці кошти засобами інкасації ін-
ших банківських установ доставляли-
ся готівкою до фінансових установ та 
використовувалися, зокрема, для ви-
дачі кредитів готівкою фізичним осо-
бам і розрахунків з фізичними особа-
ми за сільськогосподарську продукцію. 
Характер та наслідки таких фінансо-
вих операцій дають підстави вважати, 
на думку НБУ, що вони можуть бути 
пов’язані з легалізацією кримінальних 
доходів, конвертацією (переведенням) 
безготівкових коштів у готівку.

5. Небанківські фінансові уста-
нови. Нездійснення банком заходів 
з метою отримання вичерпної інфор-
мації щодо клієнтів – небанківських 
фінансових установ (місцезнаходжен-
ня є адресою, за якою зареєстрована 
значна кількість юридичних осіб; час-
ті зміни в установчих документах фі-
нансових компаній, зокрема, пов’я-
зані зі зміною його керівників; зміна 
керівника та кінцевого бенефіціарно-
го власника перед відкриттям рахун-
ків у банку; у штаті фінансової ком-
панії працює одна особа або декілька 
осіб; керівником та кінцевим бенефіці-
арним власником фінансової компанії 
є одна й та сама особа тощо).

6. Незастосування ризик-орієн-
тованого підходу. Не здійснення банком 
заходів зі зменшення наявних ризиків 
через поглиблену перевірку, витребу-
вання додаткових пояснень, документів 
і відомостей стосовно фінансових опе-
рацій та подальшого використання го-
тівкових коштів клієнтів банк.

Не встановлення банком реальних 
фінансових можливостей клієнтів для 
здійснення фінансових операцій на 
значні суми впродовж короткого періо-
ду часу. Не проведення якісного аналізу 
фінансових операцій клієнтів з метою 
виявлення фінансових операцій, які не 
відповідають фінансовому стану та суті 
діяльності цих клієнтів або економічна 
доцільність за якими відсутня, що при-
звело до правильної оцінки рівня ризи-
ку клієнтів. Продовження обслугову-
вання тих клієнтів, щодо яких ухвалено 
рішення про припинення ділових від-
носин (щодо клієнтів, яким встановле-
но неприйнятно високий ризик).

52 685 400 
Було включено до переліку 
фінансових установ, в яких 

пройшли у 2019 році планові 
інспекційні перевірки НБУ, 

в яких у 2019 році відбулися планові
за 2018 рік

31 36,7% 
Офіційний захід впливу було 
застосовано до вітчизняних 

банків за календарний 
2019 рік, відповідно до офіційно 
оприлюдненої інформації НБУ

Від загальної суми штрафів, які 
було застосовано НБУ у 2019 році, 

 не було оскаржено банками 
в адміністративних судах 

(а отже, фактично було визнано 
правомірність їх застосування)

Це загальна сума штрафів 
у гривнях, яка була застосована 
НБУ до банків за результатами 

здійснення банківського нагляду 
за календарний 2019 рік, 

відповідно до оприлюдненої 
інформації та даних ЄДРСР

51 

Основні показники заходів впливу НБУ в 2019 р.
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7. Нездійснення банком заходів 
з метою отримання вичерпної інформа-
ції щодо клієнтів. По-перше, проведення 
банком фінансових операцій з видачі го-
тівкових коштів групі фізичних осіб-клі-
єнтів банку, характер яких дає підстави 
вважати, що вони можуть бути пов’язані 
з конвертацією (переведенням) безготів-
кових коштів у готівку. Укладення угод 
незважаючи на те, що реальних доходів 
фізичних осіб-позичальників було недо-
статньо для погашення відповідних кре-
дитних зобов’язань, а погашення креди-
тів здійснювали юридичні особи-клієнти 
банку, щодо яких наявні ознаки фіктив-
ності. 

По-друге, ігнорування банка-
ми фактів того, що обсяг опера-
цій за квартал за рахунками клієн-
тів у 350-1800 разів перевищує обсяг 
надходження коштів від основної ді-
яльності, заявленої клієнтами у сво-
їх опитувальниках, заповнених під 
час встановлення ділових відносин 
з банком.

По-третє, проведення операцій 
клієнтів незважаючи на наявність 
у публічних джерелах інформації 
про те, що клієнти та їхні контраген-
ти, які перераховували кошти на ра-
хунки клієнтів, фігурують у кримі-
нальних провадженнях, зокрема, як 
учасники діяльності, пов’язаної з на-
данням послуг щодо мінімізації по-
даткових зобов’язань; підприємства, 
які мають ознаки фіктивності; учас-
ники незаконної діяльності, пов’яза-
ної з обготівкуванням безготівкових 
коштів, ухиленням від сплати подат-
ків та які залучені до процесу лега-
лізації грошових коштів, одержаних 
злочинним шляхом (приміром, від 
здійснення фіктивного підприєм-
ства).

По-четверте, переведення безго-
тівкових коштів у готівку з вико-
ристанням втрачених, викрадених 
документів або таких, що мають оз-
наки підроблених, недійсних (нік-
чемних): укладення договорів з по-
мерлими особами, укладення 
договорів поруки з використанням 

викрадених та втрачених паспортів; 
юридичних осіб-клієнтів, які ма-
ють ознаки фіктивності (зареєстро-
вані майже одночасно, мають одно-
осібний засновницько-посадовий 
склад, статутний капітал сформова-
ний не в повному обсязі, не подава-
ли податкову та фінансову звітність 
тощо), при цьому зараховані кошти 
впродовж короткого строку перера-
ховуються іншим суб`єктам госпо-
дарювання з різним призначенням 
платежу, що в більшості випадків 
свідчить про проведення оплати за 
товар без фактичної поставки/пере-
міщення товару тощо.

ТРЕНДИ 2019 РОКУ ТА 
ОЧІКУВАННЯ ВІД 2020 РОКУ 

2019 р. був роком ризик-орієнто-
ваного підходу на підставі загаль-
ної оцінки SREP (Supervisory Review 
and Evaluation Process), перевірок 
дотримання вимог валютного за-
конодавства та з питань запобіган-
ня і протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, а також небаченої про-
зорості НБУ в частині публічно-
сті прийнятих рішень про застосо-
вані заходи впливу. Нові принципи 
НБУ під час здійснення банківсько-
го нагляду (починаючи від публіка-
ції на своєму офіційному вебсайті 

річного плану інспекційних переві-
рок банків на 2019 р. та закінчуючи 
виконанням вимог Директиви (ЄС) 
2015/849 від 20.05.2015 р. щодо пу-
блікації інформації про застосовані 
заходи впливу), суттєво змінили ві-
тчизняний регуляторний ландшафт. 
Враховуючи офіційно опублікова-
ну Стратегію розвитку фінансового 
сектору України до 2025 р., а також 
Програми дій НБУ на 2020 р., очіку-
ємо наступне:

• з набранням чинності «Закону 
про «спліт»» небанківські фінансо-
ві установи будуть в центрі особливої 
уваги НБУ у 2020 р.;

• якщо 2019 р. був роком перевірок 
НБУ з питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, то 2020 р. 
буде роком перевірок системи вну-
трішнього контролю та комплаєнсу;

• реалізація вимог щодо захисту 
прав споживачів фінансових та бан-
ківських послуг запровадить нові 
стандарти ринкової поведінки як для 
банків, так і нові виклики для небан-
ківських фінансових установ;

• подальшого посилення уваги 
НБУ до рівня корпоративного управ-
ління у банках та небанківських фі-
нансових установах;

• формування судової практики 
щодо єдиних принципів банківського 
нагляду та застосування заходів впливу;

• запровадження дієвого меха-
нізму перевірки інформації про кін-
цевих бенефіціарних власників учас-
ників фінансового ринку з метою 
протидії корупції, відмиванню ко-
штів, шахрайству та ухиленню від 
сплати податків. 

2020 Р. БУДЕ РОКОМ ПЕРЕВІРОК 
СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ ТА КОМПЛАЄНСУ
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Під час здійснення досудового 
розслідування у кримінально-
му провадженні слідчі та про-

курори нерідко стають суб’єктами 
злочинів, які вчиняються щодо під-
озрюваних, обвинувачених. Часто 
це відбувається без належного реа-
гування сторони захисту, що потім 
може призвести до негативних на-
слідків для клієнтів, адже їхні права 
у такому випадку максимально пору-
шуються.

Зокрема, найпоширенішими зло-
чинами сторони обвинувачення 
є такі: втручання в діяльність захис-
ника, умисне невиконання рішен-
ня суду, перевищення службових по-
вноважень, притягнення завідомо 
невинного до кримінальної відпо-
відальності, службове підроблення. 
Адвокати зобов’язанні реагувати на 
такі дії та звертати увагу правоохо-
ронних органів на невідворотність 
покарання для всіх. 

Слідчий та прокурор, насамперед, 
мають пам’ятати, що вони є посадо-
вими особами, які зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України. На-
приклад, виконання слідчим рішення 
суду через три тижні, якщо воно під-
лягало негайному виконанню, не може 
вважатися таким, що було виконане 
належним чином. 

Нерідко натрапляєш на їхні по-
яснення, мовляв, яка різниця, 
коли рішення було виконане, якщо 
врешті- решт воно виконане. Однак 
прокурори та слідчі часто інкримі-
нують особі вчинення злочину лише 
у зв’язку з формальним порушенням 
якогось технічного порядку (не дотри-
мався строку, не вжив всіх необхідних 
заходів та ін.). Тому критерії визначен-
ня винуватості особи мають бути для 
всіх однаковими. 

Також достатньо розповсюдженим 
явищем є приховування стороною об-
винувачення певного доказу, який ви-
правдовує особу, стосовно якої здійс-
нюється досудове розслідування. 
Наприклад, приховування експертизи, 
яка встановлює відсутність збитків та 
відсутність складу злочину, наявність 
певного документа, який спростовує 
доводи слідства про причетність осо-
би до кримінального правопорушен-
ня, тощо. 

Відповідно до Кримінального про-
цесуального кодексу України, при-
тягнення до кримінальної відпові-
дальності починається з моменту 
повідомлення особі про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушен-
ня. Враховуючи зазначене, прихову-
вання стороною обвинувачення від 
адвокатів та суду доказів, які спро-
стовують склад злочину чи відношен-
ня певної особи до вчиненого злочину 
під час повідомлення про підозру або 
обрання запобіжного заходу, є нічим 

іншим, ніж притягнення завідомо не-
винного до кримінальної відповідаль-
ності. 

Вилучення слідчим під час обшу-
ку майна, яке не стосується вчинено-
го злочину, не вказане в ухвалі слід-
чого судді як майно, що може бути 
вилучене, а також якщо надалі суд від-
мовився арештовувати таке тимчасо-
ве вилучене майно, це також має бути 
предметом досудового розслідування. 
Адже в цьому випадку таке вилучен-
ня мало чим відрізняється від погра-
бування особи, в якої був проведений 
обшук. 

Окрім того, вилучення грошових 
коштів під час обшуку, коли слідчий 
суддя не давав дозвіл на їх вилучення, 
з метою начебто забезпечення майбут-
ньої конфіскації як додаткового пока-
рання ще до моменту повідомлення 
особі про підозру, вважається переви-
щенням службових повноважень. Таке 
вилучення грошових коштів здійсню-
ють слідчі або з метою пограбування, 
або з метою не дати можливості особі, 
щодо якої в майбутньому буде обира-
тися запобіжний захід, внести за себе 
заставу. 

Всі вищевказані приклади є зви-
чайною практикою для недобросовіс-
них співробітників правоохоронних 
органів, які впевненні у своїй без-
карності. У зв’язку з цим, за кожним 
вказаним фактом вчинення злочи-
ну потрібно реагувати з відповідни-
ми зверненнями до Державного бюро 
розслідування як органу, за яким ви-
значена підслідність справ проти 
працівників правоохоронних орга-
нів. 

При цьому необхідно отримати ста-
тус потерпілого у розпочатих кримі-
нальних провадженнях, а також ре-
алізовуючи права потерпілого, не 
дозволити недобросовісним співро-
бітникам правоохоронних органів 
уникнути відповідальності. 

ЧИ Є ПІГУЛКА ВІД СВАВІЛЛЯ?
Притягнення до відповідальності співробітників органів 
слідства на стадії досудового розслідування

Олександр ЛУК’ЯНЕНКО, 
адвокат, 
партнер VB PARTNERS 
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Чому практика 
кримінального 
права в нашій країні 
б’є всі рекорди 
конкурентності 
серед юридичних 
компаній, знає та 
пояснює в інтерв’ю для 
«Юридичної Газети» 
партнер ЮК EQUITY 
В’ячеслав Краглевич. 
За його словами, 
час трансформацій 
в країні завжди 
породжуватиме попит 
на «кримінальних» 
юристів. Також 
у розмові партнер 
EQUITY поділився 
своїми підходами до 
роботи з клієнтами, 
поглядами на одвічну 
проблему ототожнення 
адвокатів з їхніми 
підзахисними та надав 
оцінку новоствореним 
антикорупційним 
органам  

ВИБУДУВАТИ ВІДНОСИНИ ДОВІРИ 
З КЛІЄНТОМ МОЖНА ЛИШЕ ШЛЯХОМ 
«СКЛАДАННЯ ІСПИТУ»
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– В’ячеславе, розкажіть, наскільки 
затребуваною сьогодні є практика 
кримінального права в межах 
Вашої компанії та на ринку 
юридичних послуг загалом?

Практика кримінального права, 
напевно, завжди була однією з най-
більш динамічних в Україні. Аналогіч-
но я можу сказати про EQUITY – це 
одна з ключових практик нашої ком-
панії. Зважаючи на той факт, що зараз 
настав час трансформацій (змінюється 
наше суспільство, змінюється влада), 
почалося перезавантаження судової 
гілки влади та правоохоронної систе-
ми. Це зумовило достатньо широкий 
спектр змін. На жаль, вже звичною для 
нашої країни є практика, коли кожна 
нова влада в усіх бідах держави звину-
вачує попередників та починає шукати 
винних. Саме ці «винні» мають пробле-
ми із законом та звертаються за допо-
могою до багатьох представників юри-
дичного ринку. Колишні міністри, їхні 
заступники, депутати зіштовхуються 
з проблемами із законом. Думаю, що 
наразі більшість юридичних компаній 
на нашому ринку захищають інтереси 
осіб, які в минулому були відомими та 
впливовими, а сьогодні вони стали клі-
єнтами юридичних фірм у межах прак-
тики кримінального права та процесу.

 
– Як EQUITY наразі розвиває 
кримінальну практику, зважаючи 
на шалену конкуренцію? Чи 
є у Вашої експертизи певна 
«родзинка», тобто те, чого не мають 
інші юридичні фірми?

Щодо конкуренції, як правило, у нас 
це достатньо специфічна історія. Наша 
держава не є такою, в якій можна роз-
вивати конкуренцію в класичному сен-
сі. У нас, як і раніше, найкраще працює 
«сарафанне радіо». Люди довіряють 
лише людям, своїм знайомим та інтуї-
ції. Ніхто не йде на «вивіску», рекла-
му. Клієнти звертаються лише до того, 
кому довіряють. Що стосується ро-
дзинки, можу сказати одне – наша ком-
панія може розпочати роботу з клієн-
том на будь-якому етапі (як на стадії 
виникнення певної проблеми, так і на 
стадії, коли ситуація виглядає безвихід-
ною). Нашій команді не страшно, якщо 
керівники чи власники бізнесу перебу-
вають у СІЗО, а нам самостійно потріб-
но рятувати компанію та людей. Од-
нак це тільки одна категорія клієнтів. 
Також є інша – клієнти, які приходять 

із превентивними запитами (напри-
клад, хочуть унеможливити виникнен-
ня ризиків для свого бізнесу). Для та-
ких ситуацій наша фірма також має 
інструменти та експертизу для захисту. 
Тобто наша компанія здатна «вилікува-
ти» хворобу як у критичному стані, так 
і на етапі появи перших симптомів. 

– В яких питаннях збільшилася 
кількість судових спорів?

Все, що пов’язано з кримінальним 
правом, надалі втілюється в адміні-
стративні проблеми, проблеми з подат-
ковою, державною аудиторською служ-
бою, екологічними інспекціями тощо. 

Однак першочерговою «ланкою» завж-
ди є проблеми із законом, що пов’яза-
ні з веденням бізнесу. У нас по-іншо-
му поки що не навчилися працювати. 
Зазвичай спочатку правоохоронці пе-
ревіряють бізнес. Коли розпочинаєть-
ся їхня робота, згодом долучаються всі 
інші контролюючі органи. Тому коли 
в бізнесі розпочинаються проблеми, їх 
потрібно вирішувати комплексно. Не 
лише у сфері кримінального права, але 
й в інших галузях. 

– Хто є Вашими клієнтами та 
з якими проблемами вони 
найчастіше звертаються?

Наші клієнти – це представники 
українського бізнесу. Також ми отри-
муємо звернення від іноземців, адже 
у кожного з них виникають різноманіт-
ні правові питання. До нас надходять 
запити різного ступеня складності: від 
звичайного врегулювання особистих 
і побутових спорів до справ великих 
компаній, у яких виникають труднощі 
з правоохоронними та контролюючи-
ми органами, спори з контрагентами.

– Як побороти стереотипи щодо 
ототожнення адвокатів з їхніми 
клієнтами?

Зважаючи на практику, ототожнен-
ня адвоката з клієнтом існувало завж-
ди, а спроби побороти це явище є мар-
ною справою. Така ситуація триватиме, 

допоки у нас не запанує правова куль-
тура поведінки правоохоронців та осіб, 
які займають високі державні поса-
ди. «Скриня Пандори» вже була від-
крита в нашій країні. Високопосадов-
ців саджали до в’язниці за злочини, які 
не демонстрували їхню причетність до 
корупції. Можна навести яскраві прик-
лади справ Юлії Тимошенко та Віталія 
Луценка. Незаконність їхнього арешту 
була підтверджена рішеннями ЄСПЛ. 

Стосовно таких справ була запо-
чаткована невдала практика, яка спо-
стерігається до сьогодні. Адвокати, 
які захищали інтереси таких клієнтів, 
зіштовхнулися з проблемами, що по-

чали лунати на їхню адресу. Варто зга-
дати Сергія Власенка, який отримав 
чимало неприємностей, представля-
ючи інтереси Юлії Тимошенко. Зва-
жаючи на зазначене, можемо зробити 
висновок, що поки у нас не викриста-
лізується правова культура, робота 
в боротьбі щодо ототожнення клієнта 
з адвокатом буде марною. 

– Чи доводилося Вам 
зіштовхуватися з такою 
проблемою?

Так, були такі ситуації. Коли ви за-
являєте, що є представником інтере-
сів певної впливової персони, став-
лення до вас змінюється відповідно 
до сприйняття цієї особи та її «обра-
зу» суспільством. Як наслідок, ви від-
чуватимете на собі весь негатив спра-
ви клієнта. 

– Чи комфортно Ви почувалися 
в таких ситуаціях?

Це наша робота. Ми знаємо, що 
будь-яка особа має право на адвоката. 
Ми виконуємо свою роботу. 

– Як побудувати відносини довіри 
між юристом та його клієнтами 
саме в практиці кримінального 
права?

Вибудувати відносини довіри з клі-
єнтом можна лише шляхом «складан-
ня іспиту». Довіра з’являється у про-

ІНКОЛИ МОЖНА ЗРОБИТИ КРОК 
НАЗАД, ЩОБ У МАЙБУТНЬОМУ 
ПРОЙТИ КІЛЬКА КРОКІВ УПЕРЕД
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цесі роботи, коли клієнт бачить та 
розуміє, послугу якої якості йому на-
дає юрист. Звісно, бувають випадки, 
коли ти можеш не виконати всі по-
ставлені завдання. Також не завж-
ди вдається бути переможцем. Однак 
якщо ти підходиш до справи систем-
но, а клієнт бачить твою відданість 
справі, він завжди з тобою працюва-
тиме, незалежно від того, отримаєте 
ви перемогу чи ні. До того ж перемага-
ти потрібно не завжди. Інколи можна 
зробити крок назад, щоб у майбутньо-
му пройти кілька кроків уперед. Голов-
не – довіра!

Кримінальний процес – це складно. 
Трапляються різні ситуації. Наприк-
лад, особа, яка ще вчора була народ-
ним депутатом, сьогодні вже пере-
буває в СІЗО. Ти приходиш до неї як 
єдине джерело інформації, яку вона 
може отримати. Якщо перебуваю-
чи ззовні, така особа може розпові-
сти своєму захиснику багато даних, то 
перебуваючи в чотирьох стінах, у неї 
зовсім інше світосприйняття, людина 
дуже змінюється. 

– Як Ви оцінюєте останні 
законодавчі зміни, що стосуються 
ведення бізнесу?

Зміни оцінюю як негативні. Зважа-
ючи на те, як вони втілюються, якість 
законів бажає кращого. Люди, які 
прий мають нормативно-правові акти 
(навіть правники), зазвичай їх не чи-
тають. Ми дізнаємося про прийнят-
тя того чи іншого закону не з публіч-
ного обговорення, як це було раніше, 
а за фактом його публікації. Інколи 
відкриваєш законодавчу базу і чита-
єш, що набрала чинності певна норма 
закону, яка тобі дозволяє, наприклад, 
судитися не в першій інстанції, а лише 
в третій.

Незабаром наберуть чинності змі-
ни, які обмежать можливість звернен-
ня до касаційного суду. Про них ніхто 
не говорив публічно. Вони вже завтра 
(запис інтерв’ю відбувся 07.02.2020 р. – 

прим. ред.) набирають чинності, а про 
це ніхто не знає. Також спільнота не 
знає про те, що в кінці грудня Верхов-
на Рада України прийняла закони, які 
внесли зміни в Кодекс щодо заборони 
виносити забезпечення позову. Рані-
ше можна було винести забезпечення, 
зупинити тарифи, що виносили проти 
людей. Наразі це робити заборонено. 
Тобто зміни приймаються без попе-
реднього обговорення, а людей просто 
ставлять перед фактом. 

– Чи можна стверджувати, що 
за останні кілька років підходи 
в роботі правоохоронних органів 
зазнали позитивних змін?

У своїй роботі ми зіштовхуємо-
ся майже з усіма слідчими органа-
ми. Якщо той чи інший орган працює 
більш-менш стабільно в тому ж складі 
та зі своїм керівником, ми розуміємо, 
як з ним працювати. Проте, на жаль, 
наразі в цьому майже немає стабіль-
ності. Аналогічно, коли ми приходи-
мо в НАБУ, то розуміємо, якою буде 
їхня поведінка з адвокатами та наши-

ми клієнтами. Однак якщо ми прихо-
димо в ДБР (новостворений орган), то 
не розуміємо, як там працюють, яким 
буде характер розмови, говорити-
муть всю правду чи частково. В робо-
ті з Нац поліцією також все зрозуміло. 
Тобто суть полягає в тому, що якщо 
орган працює протягом певного періо-
ду часу, то ми розуміємо специфіку ро-
боти з ним, а якщо орган новий, то по-
трібно переформатовуватися. 

– Загалом, що Ви можете сказати 
про роботу з новоствореними 
антикорупційними органами?

Це достатньо серйозні органи-прак-
тики. Настанови й технічні можливо-
сті для їх втілення вони отримують 
від наших міжнародних партнерів. 
Таких можливостей не має ні Націо-
нальна поліція, ні ДБР. Ці органи ма-
ють більш-менш сильну позицію та не 
йдуть на відверте свавілля. Як прави-

ло, зараз більшість антикорупційних 
органів не йдуть на свавілля. Всі розу-
міють, що не вічні.

– Вже доброю традицією стали 
спроби кожної нової влади 
оновити судову систему та 
процесуальне законодавство. 
Спочатку всі були в очікуванні 
й лунали лише прогнози, проте 
робити глобальні висновки, 
напевно, ще зарано. Чи є у Вас 
певні проміжні враження від 
започаткованих змін?

Нещодавно Президент України за-
значив, що потрібно знову перезаван-
тажувати судову систему. Ми ще не 
встигли завершити попереднє переза-
вантаження, як вже мова йде про інше. 
Варто згадати рішення Шостого апеля-
ційного адміністративного суду, яким 
переможцю тендеру заборонили пе-
редавати в концесію порт. Це рішення 
відкрито прокоментував Президент, 
зазначивши, що воно є незадовільним, 
тому систему потрібно перезаванта-
жувати. Повноваження Президента 
України не охоплюють можливість та-
кого відкритого коментування подіб-
них судових рішень. Це є втручанням 
у систему влади. Оцінювати вже при-
йняте рішення може або суд, або вища 
інстанція. Зазначені вис новки є не-
припустимими. Проте, на жаль, вони 
лунають не вперше. Втручання одні-
єї гілки влади у функціонування іншої 
є неправильним, оскільки у нас пови-
нен бути правопорядок. Тільки тоді, 
коли посадові особи зможуть дотри-
муватися цього правопорядку, буде 
баланс. Сьогодні я не можу сказати, 
що баланс існує.

– На Вашу думку, яким чином 
можна підняти рівень довіри 
громадян до судової системи 
нашої країни?

По-перше, забезпечивши суддів 
гідною заробітною платою, умова-
ми роботи та достатньою кількістю 
технічних працівників, ми зможемо 
підвищити довіру до судової системи. 
Дайте районному суду не 5, а 20 суд-
дів. Тоді спори про поділ майна, роз-
лучення, стягнення аліментів або інші 
розглядатимуться 2-3 місяці, а не кіль-
ка років. Якщо в одному суді лише 
3-4 судді з повноваженнями, які пара-
лельно працюють слідчими суддями 
та розглядають санкції – це нонсенс. 

НАША КОМПАНІЯ ЗДАТНА 
«ВИЛІКУВАТИ» ХВОРОБУ ЯК 
У  КРИТИЧНОМУ СТАНІ, ТАК І НА 
ЕТАПІ ПОЯВИ ПЕРШИХ СИМПТОМІВ
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Судді також хворіють та мають певні 
сімейні обставини. До того ж вони по-
винні стежити за наявністю води, світ-
ла, належної охорони, паперу тощо. 
Тобто людина, яка має творити право-
суддя, повинна бути і суддею, і завго-
спом, і секретарем. Коли ми зможемо 
відійти від вищезгаданої згубної прак-
тики, тоді можна буде говорити про 
довіру до судової системи. 

– Які відгуки лунають та якими 
є Ваші враження стосовно роботи 
новоствореного ВАКС?

Особисто я не працював з ВАКС. 
Проте у нас є колеги, які відвідують 
цей суд майже щодня. Кажуть, що він 
працює оперативно, клопотання роз-
глядає швидко. Наскільки якісною 
є його робота – покаже час. Коли його 
рішення будуть ревізовані третьою ін-
станцією, зможемо говорити про пев-
ні проміжні висновки. Можливо, де-
які справи дійдуть до ЄСПЛ, лише 
потім з впевненістю говоритимемо 
про якість рішень цього суду.

– Чи збільшиться цього року 
кількість роботи у кримінальних 
юристів? 

Аналізуючи ситуацію, ми чіт-
ко бачимо, що роботи точно стане 
більше. Щодня відбуваються нові 
скандали, реєструються нові кри-
мінальні провадження, виносяться 
підозри. Ми помічаємо, що нікуди 
не зникли методи, які застосову-
вала попередня влада, тобто певна 
«звичка» порушувати кримінальні 
справи для своїх попередників про-
довжується. Справ не стає менше, 
правоохоронних органів стає біль-
ше. Тому, думаю, роботи всім виста-
чить. 

– Які цілі щодо розвитку 
кримінальної практики у Вашій 
компанії Ви поставили собі на 
2020 рік?

Насамперед, не зменшувати обер-
ти, яких ми набрали, у таких аспек-
тах як клієнти та рейтинги. Також 
плануємо розвивати міжнародний 
напрямок роботи. Ми вже здійснили 
перші кроки до реалізації нашої мети 
та плануємо розвивати нові практи-
ки. Ми хочемо йти в напрямку захи-
сту іноземних інвесторів як у відно-
синах, що існують в Україні, так і за 
кордоном. 

– З якими проблемами сьогодні 
зіштовхуються іноземні інвестори 
в Україні?

Враховуючи низький рівень до-
віри до судової та правоохоронної 
систем, всі спори, що виникають 
стосовно активів на території Укра-
їни, переносяться в площину іно-
земних юрисдикцій. Для підготовки 
такої правової позиції запит клієн-
та спершу надходить до української 
юридичні фірми, викладається пев-
на правова позиція. Потім інозем-
ні юристи отримують інформацію 
для формування відповідної заяви 
до іноземного суду з метою захисту 
клієнта щодо відносин, які виника-
ють в Україні. Також, навпаки, кей-
си щодо правовідносин, пов’язаних 
з Україною, левова частка яких від-
бувалася на території іноземної дер-
жави. Існує достатньо багато запи-
тів, які ми отримуємо від клієнтів 
щодо цієї категорії справ, саме тому 
ми плануємо займатися розвитком 
цього напрямку. 

Розмову вела Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»

В’ячеслав Краглевич, партнер ЮК EQUITY 
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– Віталію, розкажіть, як до 
сьогодні розвивалася Ваша 
кар’єра?

Я почав практикувати юристом 
ще на третьому курсі університе-
ту. Свій перший досвід я отримав 
в Юридичній клініці при юридич-
ному факультеті КНУ. Приблизно 

в цей час доля звела мене з видатним 
українським архітектором та скуль-
птором Василем Захаровичем Боро-
даєм. Він автор відомих скульптур, 
які стали візитівками міста Києва – 
Батьківщина-Мати, пам’ятник за-
сновникам Києва, пам’ятник Мико-
лі Щорсу. Він звернувся до мене за 

 захистом своїх авторських прав, які 
масово порушували державні орга-
ни та підприємці.

Для мене це був період не лише 
формування мого професіоналіз-
му. Передусім, формувалося відчут-
тя справедливості та боротьби за 
неї. Я пам’ятаю, як вчився формува-
ти свою правову позицію, доноси-
ти її в процесуальних документах. 
До речі, техніку складання юридич-
них документів в університеті поча-
ли викладати лише через рік після 
цієї справи. Перші навич ки я здобув 
переймаючи досвід своєї матері, яка 
тоді працювала юрисконсультом і ді-
лилася зі мною практичною сторо-
ною юриспруденції.

Навчаючись на четвертому кур-
сі, я був готовий відкрити для себе 
юридичний бізнес. Така можливість 
була доступною у стінах університе-
ту, оскільки кілька дисциплін у мене 
викладав Ернест Грамацький. Працю-
ючи в АО «Грамацький і партнери», 
я побачив, як повинна функціонувати 
велика юридична фірма, як будують-
ся відносини з клієнтами та партне-
рами, як формується і розвивається 
системний бізнес. Ці знання стали 
дуже цінними для створення власно-
го адвокатського об’єднання.

У фірмі я займався захистом біз-
несу в податкових та корпоративних 
спорах. Далі я отримав адвокатське 
свідоцтво і розпочав власну прак-
тику. В той період і майже до 2007 р. 
відсоток кримінальних справ серед 
бізнесу був не дуже високий, ця прак-
тика взагалі була непопулярною ні се-
ред студенів, ні в юридичному бізнесі. 
Однак потім ситуація змінилася, по-
ширювалися переслідування бізнесу 
правоохоронними та контролюючи-
ми органами. Створюючи Адвокат-
ське об’єднання «Актіо», я цілеспря-

Віталій СЕРДЮК,
старший партнер AVER LEX, 
адвокат 
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ПЕРША СКЛАДОВА УСПІХУ – 
ЦЕ РЕАЛІЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТИСК І ПЕРЕПОНИ ОПОНЕНТІВ

мовано обрав кримінальну практику. 
Коли ми з Ольгою Просянюк у 2012 р. 
створювали Адвокатське об’єднан-
ня «AVER LEX», то прийняли рішен-
ня розвивати вузькоспеціалізований 
бутик зі спеціалізацією «криміналь-
не право». 

До речі, я від початку обрав адво-
катський шлях, ніколи не займався 
політикою і не працював у держав-
них чи правоохоронних органах. Ма-
буть, це через ранній старт кар’єри, 
коли у кожного юриста формується 
його професійна свідомість. Для мене 
завжди краще було дивитися на свого 
клієнта очима захисника, не роблячи 
зноску на прокурорський чи слідчо- 
суддівський досвід. Хоча я бачу по-
зитивні моменти від цього досвіду 
у своїх колег.

– Чи є якісь галузеві риси 
характеру, що відрізняють 
«кримінальних юристів» від усіх 
інших?

Такі риси більш характерні для 
внутрішнього стану, а не для профе-
сійних здібностей. По-перше, це пси-
хологічна витримка і стресостійкість. 
Не секрет, що кримінальна практи-
ка є найбільш ризикованою та мо-
рально важкою, оскільки як адво-
кат ти відповідаєш і за долю клієнта, 
і за власний стан. Проте для мене це 
практика, яка найбільше відповідає 
статусу адвоката, оскільки завдяки 
своїм діям, продуманим крокам за-
хисту і тонкому відчуттю процесу ти 
маєш можливість позитивно вплину-
ти на долю клієнта.

По-друге, це сміливість, чесність 
і розуміння рівня відповідальності за 
долю людини, яка до тебе звернулася 
з проханням надати їй допомогу. Ти 
маєш миттєво реагувати на зовнішні 
обставини, перебуваючи у стані пов-
ної готовності. Фактично, в кримі-
нальному процесі адвокат взагалі не 
має права на помилку, хоча опонен-
ти багато чого роблять і цьому спри-

яють, щоб потім використати у влас-
них інтересах. 

По-третє, справжній адвокат 
у кримінальних справах має бути 
дуже хорошим психологом. Маючи 
справу з опонентами, у яких завжди 
більше повноважень, влади, можли-
востей, багато чого залежить від того, 
як адвокат налаштує з ними психоло-
гічний контакт. Тому ми завжди на-
магаємося дотримуватися принципів 
паритетності, поваги та толерантно-
сті до сторони слідства.

– Які для Вас існують критерії 
успішності в юридичному бізнесі: 
рівень доходу, кількість клієнтів, 
рівень цих клієнтів, визнання 
колегами чи, можливо, щось 
інше?

Для нашої команди успішність 
пов’язана з трьома складовими. Як 
я вже зазначав, кримінальна практи-
ка є найбільш ризикованою в нашій 
державі, тому перша складова успі-
ху – це реалізація адвокатської діяль-
ності та функціонування об’єднання, 
незважаючи на тиск і перепони опо-
нентів. 

Друга складова – це отримання ба-
жаного результату для клієнта у спра-
ві. Специфіка кримінальної практи-
ки полягає в тому, що всі процедури 
тривають або дуже швидко (напри-
клад, обрання запобіжного заходу), 
або дуже довго (досудове слідство та 
судовий розгляд у резонансних спра-
вах). Тому від початку важко спро-
гнозувати успішність тієї чи іншої 
справи. Однак для нас  клієнт, який 
завдяки чітко спланованим діям ко-
манди адвокатів перебуває на волі – 
це вже показник успішності. До того 
ж це показник того, що опоненти сут-
тєво зважають на твою позицію.

Третя складова – важливо сформу-
вати надійний, високопрофесійний 
колектив, який щодня бореться з то-
бою пліч-о-пліч, разом з яким досяга-
ються всі перемоги.

– В яких ситуаціях (якщо такі є) 
Ви можете сказати клієнту «Ні»? 
Чи працює в юрбізнесі правило 
«Клієнт завжди правий»?

У кримінальному процесі більш 
влучним є інший термін – «За клієн-
том завжди останнє слово» (почина-
ючи з погодження запропонованої 
стратегії захисту і закінчуючи остан-
нім словом у судовому процесі). Що 
стосується відмови клієнту, то ми мо-
жемо сказати «ні», коли запропонова-
ні клієнтом дії можуть призвести до 
погіршення його ситуації.

– Чи існують певні особливості 
захисту публічних осіб? Чи 
полегшує публічність клієнта 
роботу його адвокату?

Дійсно, є такі особливості, най-
більше вони відчуваються у проце-
сі захисту в публічних резонансних 
справах. Буду відвертим, публічність 
зовсім не полегшує роботу адвока-
та, незалежно від процесу, оскільки 
до всіх твої х дій та вчинків прику-
та максимальна увага. Ти маєш орі-
єнтуватися не тільки на процесуаль-
ну стратегію захисту, але й на думку 
суспільства, як воно сприймає стра-
тегію захисту, як твої кроки будуть 
висвітлені в ЗМІ та сприйнятті гро-
мадськістю. При цьому адвокат має 
пам’ятати про свої прямі обов’язки 
формувати документальну позицію 
та не заміняти її публічністю, а взає-
модоповнювати ці особливості спра-
ви.

– ТОП-3 челенджі, які планує 
здолати Віталій Сердюк у 2020 р. 
(як персональні, так і професійні):

Для мене головний челедж остан-
ніх років – змушувати державу діяти 
правовими методами!

Інтерв’ю підготувала Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»
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– Віталію, яких трансформацій 
зазнали практики, якими Ви 
керуєте в компанії (судова та 
практика захисту бізнесу)? 

Ми виросли як у кількісному, так 
і в якісному складі. На перший погляд 
здається, що немає суттєвих транс-
формацій, оскільки практики достат-
ньо класичні. Проте ми намагаємо-
ся відповідати сучасним трендам не 
лише в розробці нових інструментів, 
але й у тактиці та підходах. 

– Про які тренди йде мова?
Наведу приклад з практики захи-

сту бізнесу: останніми роками основ-
ні «замахи» на бізнес та нерухомість 
здійснювалися за допомогою неза-
конних дій реєстраторів. Однак за-
раз цей тренд йде в історію, такий «ін-
струмент» використовується рідше. 
На початкових стадіях є нові схеми, 
але вони поки що не перетворилися на 
усталену практику. Тому ми відстежу-
ємо зміни та прораховуємо ризики для 
клієнтів, пропонуючи превентивні за-
соби захисту. 

– Чи відчувається конкуренція 
з боку інших юридичних фірм?

Юридичний бізнес, напевно, є од-
ним з найскладніших бізнесів, де іс-
нують гласні та негласні правила, які 
дещо обмежують маркетингові стра-
тегії, підходи тощо. Окрім того, після 
фінансової кризи 2008 р. юридичних 
компаній стало більше, тож конку-
ренція була, є і буде. Найголовніше – 
знайти свою нішу і не відходити від 
неї. Ми з партнерами щороку перегля-

Віталій БУРДАК,
керуючий партнер 
Pavlenko Legal Group
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«КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ВСЕ 
МЕНШЕ ЮРИСТ, А БІЛЬШЕ – 
МЕНЕДЖЕР ТА БІЗНЕСМЕН»
даємо свої довгострокові стратегії та 
щотижня погоджуємо короткостроко-
ві завдання, щоб відповідати реаліям 
конкурентного ринку і потребам клі-
єнта. 

– Яких змін у законодавчому полі 
зазнавала ситуація з безпекою 
ведення бізнесу в нашій країні?

Трансформація законодавства від-
бувається постійно. Зокрема, остан-
ні зміни призвели до спаду кількості 
посягань на бізнес у сфері нерухомо-
сті. Хоча зараз немає масовості, як ра-
ніше, суди та Комісія з питань розгля-
ду скарг у сфері державної реєстрації 
при Міністерстві юстиції мають бага-
то звернень щодо неправомірної пере-
реєстрації прав власності на корпора-
тивні права чи на майно. 

Якщо говорити про реформи, то за-
конодавство змінюється на краще. Од-
нак, на жаль, не змінюються підходи 
у правоохоронних органів та держав-
них чиновників. Наприклад, у нас 
є кейс, в якому 1,5 року тому було по-
рушене кримінальне провадження 
у частині незаконного переоформлен-
ня прав власності та корпоративних 
прав. Проте від правоохоронних орга-
нів не було жодної реакції, незважаю-
чи на численні скарги та звернення до 
суду. Тобто немає єдиного державного 
вектора – один раз і назавжди здолати 
посягання на приватну власність, кор-
поративні права. Тому всі ці апдейти 
законодавства можуть бути результа-
тивними лише за умови ефективного 
підходу правоохоронців та держслуж-
бовців, які помітивши очевидні злочи-
ни, не будуть «тягнути» з реакцією. 

– Як судова реформа вплинула на 
Ваші можливості захисту клієнтів?

Тут можна говорити про дві рефор-
ми: яка відбулася наприкінці 2017 р. 
та яку планує провести нова влада. На 
мою думку, кардинальної трансформа-
ції судової системи все ж таки не від-

булося. Попередня судова реформа не 
дійшла не тільки до судів першої ін-
станції, але й до апеляційних судів та 
була розрахована переважно на Вер-
ховний Суд, а проблеми судів першої 
інстанції та апеляційних судів взагалі 
не вирішувала. У багатьох суддів збіг 
перший термін повноважень, а про-
довження, яке може бути тільки після 
Указу Президента, вони чекають рока-
ми. Суддя перебуває у трудових право-
відносинах та отримує зарплату, але не 
здійснює правосуддя. Президент може 
довго не підписувати укази… За що 
людина отримує зарплату? Потрібно 
спростити або видозмінити процедуру. 
Якщо Президент не встигає підписува-
ти укази, їх може підписувати хтось ін-
ший та оперативно реагувати. Коли ре-
форма розпочалася, були сподівання 
та позитивні зрушення.

Я вважаю реформу незавершеною, 
оскільки основні проблеми залишили-
ся невирішеними. Тепер нова влада ого-
лосила про нову судову реформу. В ре-
зультаті ми маємо якийсь незрозумілий 
мікс. Державі потрібно йти шляхом 
єдиних підходів, стратегій та реформ. 
Натомість у нас виникла така ситуація 
з Верховним Судом: нова влада хоче 
«урізати» кількість суддів ВС, а Каса-
ційний адміністративний суд у складі 
ВС розглядає справи лише 2016 р. В ни-
нішній кількості вони не можуть впо-
ратися з навантаженням, тому недо-
речно зменшувати їхню чисельність. 

– Якими рисами, на Вашу думку, 
має бути наділений юрист-
керуючий партнер ЮФ у 2020 році? 
Він має бути суто юристом, 
менеджером чи бізнесменом? 

Керуючий партнер, на мою думку, 
все менше юрист, а більше – менеджер 
та бізнесмен. Це той, хто поєднує висо-
кі професійні навички та досвід з умін-
ням керувати проектами, організову-
вати команду і досягати необхідних 
для компанії та клієнта результатів.

– Ким Ви більше почуваєтеся?
Менеджером-юристом з диверсифі-

кацією 80% на 20%. Не знаю, наскільки 
слово «бізнесмен» можна застосува-
ти до юриспруденції. Багато адвокатів 
вважають, що адвокатура – це взагалі 
не бізнес, а просто робота, за яку от-
римуєш гонорар. 

– Як Ви розвиваєте практику 
сьогодні? Де шукаєте клієнтів?

Щодо пошуку, мабуть, жоден 
юрист не дасть однозначної відпові-
ді. Клієнтів у класичному юрбізнесі 
не шукають, а напрацьовують шля-
хом впізнаваності персоналій, брен-
ду, клієнтоорієнтованості, рекомен-
дацій від клієнтів. Цей симбіоз та 
багатовекторність породжують бага-
торічну роботу з клієнтами та побу-
дову відносин з новими. В нашій ком-
панії ми завжди прагнемо будувати 
довгострокові взаємовідносини з клі-
єнтами та вважаємо це головною цін-
ністю.

– З якими клієнтами працювати 
найскладніше?

Складно працювати з клієнтом спо-
чатку, поки ти не завоюєш його дові-
ру. Як тільки цей бар’єр зникає, робота 
стає більш ефективною та гармоній-
ною. 

– На Вашу думку, що 
є найскладнішим у професії 
юриста?

Хороше запитання, але більше фі-
лософське. Найскладніше – досягти 
досконалості у співпраці з клієнтами, 
запроваджувати нові та нестандарт-
ні підходи, розуміючи, що бізнес кон-
сервативний та достатньо стандарти-
зований. 

Розмову вела Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»
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По-перше, у фармацевтичній галу-
зі України у 2020 р. продовжуються 
певні структурні та регуляторні змі-

ни, вітчизняні виробники ліків пере-
бувають в очікуванні внесення змін 
до законодавства щодо охорони прав 
інтелектуальної власності, запрова-
дження «положення Болар» та рефор-
мування законодавства, що стосується 
правової охорони винаходів і корис-
них моделей на нові форми відомих 
з рівня технології лікарського засобу.

По-друге, завершується другий етап 
медичної реформи в Україні, вчергове 
реформується процес публічних заку-
півель, а також продовжується робо-
та над новою редакцією Закону Укра-
їни «Про лікарські засоби». По-третє, 
вся фармацевтична галузь світу знахо-
диться в авангарді масштабної пробле-
ми з поширенням вірусу COVID-19, 
активно працюють R&D та наукові 
підрозділи всіх фармацевтичних ком-
паній (в тому числі вітчизняних) над 
розробками нових противірусних пре-
паратів. Тому для інхаус-юристів фар-
мацевтичної галузі 2020 р. буде спов-
нений викликів, цікавих та амбітних 

проектів, неодмінною складовою яких 
є їх правове забезпечення.

В частині операційної роботи ін-
хаус-юриста головним трендом та 
викликом є подальша автоматизація 
(діджиталізація) процесів договірної 
роботи, претензійної роботи, комп-
лаєнс-процедур тощо. З часом всі ру-
тинні юридичні процедури здійсню-
ватимуться за допомогою штучного 
інтелекту, без участі кваліфікованих 
юристів, які використовуватимуть 
свій емоційний інтелект там, де по-
трібно приймати нестандартні рі-
шення та формувати юридичні стра-
тегії. 

Однак, у будь-якому випадку, 
інхаус- юрист у фармацевтичній галузі 
залишається тим самим сімейним лі-
карем, який завжди поруч з бізнесом, 
знає всі проблеми з його здоров’ям, 
а також той, хто першим приходить на 
допомогу і знає, як скласти план ліку-
вання та яке лікування необхідне для 
перемоги над хворобою. 

ВИКЛИКИ ІНХАУС-ЮРИСТА 
У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Дмитро ТАРАНЧУК, 
адвокат, директор з правового 
забезпечення АТ «ФАРМАК» 
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На саміті Євросоюзу 17.10.2019 р. 
Великобританія та ЄС розглянули 
й затвердили Угоду про вихід Сполу-
ченого Королівства Великої Брита-
нії та Північної Ірландії з ЄС і Євро-
пейського співтовариства з атомної 
енергії (Brexit). Окрім того, була 
узгоджена нова Політична деклара-
ція, яка встановлює межі майбутніх 
відносин між ЄС і ВБ та проголошує 
прагнення Уряду ВБ проводити по-
літику амбітного, широкого, глибо-
кого і гнучкого партнерства в межах 
торгово-економічного співробітни-
цтва з ЄС на основі Угоди про вільну 
торгівлю, Угоди про безпеку, а також 
в інших галузях співробітництва. 
Фактично, цими документами вста-
новлюється осяжний горизонт пла-
нування бізнес-активності не біль-
ше ніж на один рік, адже саме стільки 
триватиме перехідний період, перед-
бачений Угодою Brexit, а укладення 
нової Угоди є тільки політичним на-
міром. 

ВПЛИВ BREXIT НА УКРАЇНСЬКІ 
КОМПАНІЇ 

Україну і ВБ пов’язує достатньо ве-
лика договірно-правова база в різ-
них сферах. Зокрема, між Україною 
і ВБ діє Конвенція про усунення по-

двійного оподаткування та запобі-
гання податковим ухиленням стосов-
но податків на дохід і приріст вартості 
майна. Ця міжурядова угода набула 
чинності 11.08.1993 р. і була оновле-
на 09.10.2017 р. Положення Конвенції 
стосуються податку на прибуток, кор-
поративного податку, податку на при-
ріст вартості майна у ВБ, податку на 
прибуток для громадян України, іно-
земних громадян та осіб без громадян-
ства, підприємств в Україні. Також піс-
ля виходу ВБ з ЄС продовжують діяти 
двосторонні угоди з Україною щодо 
взаємного захисту інвестицій та між-
народних пасажирських і вантажних 
перевезень.

У зв’язку з виходом ВБ з Митно-
го союзу з ЄС, українські компанії, які 
поставляли продукцію до ВБ через ЄС, 
повинні будуть здійснювати додаткові 
процедури митного контролю на кор-
доні.

Також відкритим залишається пи-
тання щодо визнання українських до-
кументів у сфері санітарного та фіто-
санітарного контролю, сертифікатів 
відповідності нехарчової продукції, 
сертифікатів походження продукції. 
Ці питання мають бути врегульовані 
в новій угоді між Україною і ВБ щодо 
умов взаємної торгівлі, яка, за нашою 
інформацією, значною мірою базува-
тиметься на наразі чинних умовах Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС, 
в тому числі в контексті преференцій-
них умов торгівлі.

З огляду на зазначене, українські 
компанії повинні правильно сплану-
вати свою торговельну активність на 
зовнішніх ринках, особливо зважаючи 
на те, що до укладення торговельної 
угоди між сторонами на сторони не 
будуть поширюватися преференційні 
умови торгівлі у вигляді нульових ста-
вок мита або квот на безмитне ввезен-
ня продукції.

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
Угода Brexit передбачає, що пе-

рехідний період починаєть-
ся з 01.02.2020 р. та закінчується 
31.12.2020 р. Однак в угоді передба-
чена можливість подовження пере-
хідного періоду ще на 24 місяці. Про-

тягом дії перехідного періоду між ВБ 
та ЄС діятимуть такі умови вільного 
руху товарів, робіт, послуг та капіта-
лу, які дозволять бізнесу адаптувати-
ся до нових умов:

• будь-які товари або послуги, які 
законно були розміщені на ринку ЄС 
або ВБ, до закінчення перехідного пе-
ріоду можуть бути доступними на 
ринку ЄС або ВБ і перебувати в обігу 
між цими ринками до отримання кін-
цевим користувачем; якщо це перед-
бачено чинними положеннями зако-
нодавства ЄС, застосовуватися в ЄС 
або ВБ (ст. 40 (1));

• застосовуються ті ж самі митні 
процедури з переміщення товарів і по-
слуг з митної території ВБ на митну 
територію ЄС і навпаки, які почали-
ся до завершення перехідного періо-
ду, вважаються завершеними на ринку 
ЄС в частині вимог законодавства ЄС 
щодо ліцензування імпорту та експор-
ту (ст. 47);

• спеціальні митні режими, які 
були застосовані до або під час пере-
хідного періоду, продовжують свою 
дію до закінчення терміну дії такого 
режиму, до випуску товару у вільний 
обіг або до вивезення товару з терито-
рії ВБ, але не пізніше певного терміну, 
залежно від митного режиму/проце-
дури (ст. 49 (1));

• відповідно до Директиви Ради 
2006/112/ЄC від 28.11.2006 р. про 
спільну систему податку на додану 
вартість, ПДВ застосовується до това-
рів і послуг, які є в обігу між ЄС і ВБ, 
якщо такий обіг почався до перехідно-
го періоду і закінчився після його за-
кінчення; дозволяється доступ до ін-
формаційних систем, які необхідні 
для застосування або обробки ПДВ 
(ст. 51).

ДВОСТОРОННЯ ТОРГІВЛЯ ПІСЛЯ 
ОСТАТОЧНОГО ВИХОДУ З ЄС 

Угода Brexit означає, що 
з 01.01.2021 р. ВБ виходить з усіх 
двосторонніх угод з ЄС. Разом з тим, 
членство ВБ в ЄС не обмежувало її 
у двосторонньому співробітництві 
з країнами за межами ЄС, крім сфери 
торгівлі, де ЄС має виняткову компе-
тенцію відповідно до  Договору про ЄС. 

ЧОМУ ЦІКАВИЙ ДОСВІД BREXIT?

Ольга СТЕФАНІШИНА, 
радник ЮФ «Ілляшев та Парнери»
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Водночас, незважаючи на правові об-
меження щодо укладення двосторон-
ніх торгових Угод, ВБ вела активні пе-
реговори з країнами за межами ЄС, 
щоб максимально скоротити вакуум 
у регулюванні двосторонньої торгівлі 
після виходу з ЄС.

ВБ вже уклала угоди, які наберуть 
чинності після її виходу з ЄС, з та-
кими країнами та організаціями як 
Центральна Африка, Чилі, Фарерські 
острови, Грузія, Ізраїль, Норве-
гія, Ліх тенштейн, Марокко, Йорда-
нія, Південноафриканський митний 
Союз, Південна Корея, Швейцарія, 
Туніс. 

Особливий інтерес викликає те, 
що з країнами Європейської еконо-
мічної зони ВБ підписала окремі тор-
гові угоди, що є непрямим свідчен-
ням того, що у ВБ (або у країн ЄЕЗ) 
немає наміру створювати єдиний 
економічний простір у межах тери-
торій ЄЕЗ. Хоча приєднання до ЄЕЗ, 
основним стрижнем якого є повна 
свобода руху товарів, послуг, робочої 
сили й капіталу між країнами ЄС та 
Ліхтенштейном, Норвегією та Іслан-
дією, є одним з тих запасних сцена-
ріїв, які могли б допомогти ВБ злізти 
з гачка ЄС у переговорах щодо нової 
торгової угоди з мінімальною шко-
дою для правової системи та еконо-
міки. 

Все ще тривають переговори щодо 
укладення торгових угод з США, Ка-
надою, Туреччиною, Єгиптом, Бал-
канами (Албанія, Сербія, Північна 
Македонія, Чорногорія, Боснія і Герце-
говина), Україною, Молдовою та Япо-
нією. У разі завершення переговорів ці 
Угоди також можуть набрати чинності 
вже 01.01.2021 р.

Дуже цікавим фактом для Украї-
ни є те, що ВБ уклала низку перехід-
них угод з такими країнами як США, 
Нова Зеландія, Австралія та Японія. 
Це угоди про взаємне визнання та 
оцінку відповідності для окремих ви-
дів промислової продукції. В Україні 
часто такий формат Угоди згадуєть-
ся як «промисловий безвіз», говорячи 

про укладення аналогічної Угоди між 
Україною та ЄС. 

Зокрема, між США та ВБ таке вза-
ємне визнання охоплює сектор теле-
комунікацій, електромагнітної су-
місності, лікарські засоби. Проміжна 
Угода з Новою Зеландією охоплює 
сектори електромагнітної сумісно-
сті, низьковольтного обладнання, ме-
дичного обладнання, обладнання, яке 
працює під тиском, телекомунікацій-
не обладнання, лікарські засоби. Уго-
да з Австралією охоплює ті ж сфери, 
як і Угода з Новою Зеландією, та до-
повнена ще сферою автомобільної 
продукції. 

Чому саме цей елемент має бути 
цікавим для України? Система тех-
нічного регулювання та ринкового 
нагляду за безпечністю нехарчової 
продукції у ВБ побудована повністю 
на основі права ЄС та функціонує за 
його стандартами. До того ж техніч-
ні регламенти, які встановлюють ви-
моги до продукції, затверджені ЄС, 
є нормами прямої дії. Країни, які ма-
ють угоди про асоціацію або навіть 
угоди про приєднання до ЄС, також 
зобов’язуються привести своє зако-
нодавство у сфері технічного регулю-
вання та ринкового нагляду у відпо-
відність до вимог ЄС. Сьогодні жодна 
з країн Східної Європи та Балкан не 
має взаємного визнання з ЄС, незва-
жаючи на те, що більшість з них ма-
ють високий ступінь відповідності 
вимогам ЄС. 

Приміром, українські посадовці не-
одноразово заявляли про необхідність 

укладення такої аналогічної угоди, мо-
тивуючи це відповідністю українсько-
го законодавства законодавству ЄС 
на всіх рівнях, а також функціонуван-
ням європейської системи ринково-
го нагляду. Водночас переговори між 
Україною та ЄС наразі залишаються 
виключно на рівні політичних декла-
рацій через недостатню роботу на опе-
раційному рівні з українського боку та 
невисокий рівень довіри ЄС до стало-
сті й ефективності державних політик 
у країнах Східної Європи. 

Таким чином, укладення угоди про 
взаємне визнання та оцінку відповід-
ності для окремих видів промислової 
продукції між Україною і ВБ може бути 
менш політизованим процесом, що від-
криває шлях до укладання аналогіч-
них угод з країнами поза межами ЄС та 
з ЄС. Також в умовах інтеграції України 
у глобальну економіку таке взаємне ви-
знання було б не черговою поступкою 
з українського боку, а реальним кро-
ком щодо диверсифікації торгівлі про-
мисловими товарами в Європі.

Не менш цікавими залишаються 
умови членства ВБ у Світовій органі-
зації торгівлі. Вся інформація щодо 
цього питання обмежується горизон-
том дії перехідного періоду в межах 
Угоди Brexit. Відповідно до нотифіка-
ції Великобританії до СОТ, перелік то-
варів і тарифний графік ЄС у межах 
СОТ застосовуватиметься до ВБ про-
тягом дії перехідного періоду. Ана-
логічний підхід застосовується щодо 
участі ВБ у торгових спорах, стороною 
яких є ЄС. 

Сьогодні ВБ отримала абсолютно уні-
кальний шанс позиціонувати себе як 
гравця в глобальній торгівлі на своїх умо-
вах. Жодна з країн Європи не перебуває 
у таких умовах, будучи зв’язаною вели-
чезною кількістю зобов’язань. Тож Brexit 
дає ВБ унікальний козир у формуванні 
нового наративу у глобальній торгівлі.

01.01.2021 ВБ ВИХОДИТЬ З УСІХ 
ДВОСТОРОННІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
УГОД З ЄС
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ETERNA 
LAW
Європейська юридична фірма повного циклу, яка є одним з лі-
дерів юридичного бізнесу в Україні та регіоні СНД. 
   
  Фірма була створена у 2002 р. в Україні. Зараз вона на-

лічує 5 офісів у 5 країнах (Україна, Росія, Казахстан, Лат-
вія, Німеччина) та більше ніж 70 професіоналів.

Наші основні напрямки: вирішення спорів, корпоративне пра-
во та М&A, податки, міжнародні фінанси, застосування регу-
ляторних норм, антимонопольне право, державно-приватне 
партнерство, інтелектуальна власність, ринки капіталу, енер-
гетика, управління боргами, будівництво, придбання нерухо-
мості, нафта і газ, транспорт та інфраструктура.

Практика міжнародного арбітражу має непохитний автори-
тет у представництві інтересів держави та приватних суб’єктів 
у численних арбітражних інститутах і транскордонних судо-
вих справах. Фірма має значний досвід багатомільйонних спо-
рів у LCIA, ICC, VIAC, NAI, ICAC та ін. До того ж фірма підтримує 
свою традиційну присутність у товарних арбітражах за прави-
лами GAFTA, FOSFA, SAOL, LME та LMAA. 

ETERNA LAW входить у ТОП-10 юрфірм в Україні та визнана 
провідною юридичною компанією (TOP-Ranked) за версією 
Legal 500 EMEA (високо рекомендована у сфері корпоративно-
го права та M&A, вирішення спорів, податків, нерухомості, тру-
дового права, енергетики та інтелектуальної власності). 

  Наша компанія отримує постійне визнання як лідер 
ринку за якість, чуйність та надійність обслуговування, 
а також за глибину експертизи.

Саме тому ми консультуємо зі складних питань широке коло 
клієнтів, зокрема, міжнародні фінансові установи, корпорації, 
державні установи та неурядові організації в різних галузях 
промисловості.
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– Яким був 2019 рік для компанії 
«MARSHALLER GROUP»?

Рік був доволі напруженим та наси-
ченим. Говорячи з «Юридичною Газе-
тою», звичайно, приємно відзначити, 
що ми увійшли до рейтингу «Ліде-
ри ринку» в галузі податкового права 
та в судовій практиці. Окрім того, ад-
вокати нашої команди отримали чис-
ленні особисті відзнаки, що свідчить 
про професійність команди. Однак 
найголовнішим є те, що ми отримали 
значущі перемоги у справах в інтере-
сах наших клієнтів. До того ж зазнали 
розширення наші практики (зокрема, 
у сфері енергетики), а також рік озна-
менувався відкриттям Одеської філії 
та зміцненням зв’язків з Південним 
регіоном нашої країни. 

– Як побудованний та за 
допомогою яких засобів 
досягається результат у співпраці 
адвокат-клієнт в АО «MARSHALLER 
GROUP»?

Формула успіху у клієнтів досяга-
ється за наявності двох складових – 
високої якості послуг та сервісу. При 
цьому рівень сервісу компанії оці-
нюється лише за однією людиною, 
з якою в цей момент часу спілкуєть-
ся клієнт. Важливо індивідуалізувати 
сервіс, оскільки це дозволить клієнту 
почуватися особистістю, а не транз-
акцією. Одним зі шляхів досягнення 
цього є збір інформації про клієнта, 
що може підкреслити індивідуальний 
підхід до його обслуговування. При 
цьому в жодному випадку не можна 
забувати про високу якість послуг та 
бути орієнтованим на остаточний ре-
зультат для клієнта. Адвокат – це, на-
самперед, відповідальність за клієнта. 

Зоя ЯРОШ, керуючий партнер MARSHALLER GROUP та голова Асоціації адвокатів України, 
вважає, що важливо індивідуалізувати сервіс у роботі з клієнтом, адже тоді він почуватиметься 
особистістю, а не транзакцією. Адвокат поділилася досягненнями своєї компанії за останній час, 
цікавими справами, планами щодо розвитку, розповіла про те, яку роль вона відіграє в житті 
ААУ, а також про значення ААУ в житті адвокатури 

«ФОРМУЛА УСПІХУ У КЛІЄНТІВ ДОСЯГАЄТЬСЯ 
ЗА НАЯВНОСТІ ДВОХ СКЛАДОВИХ – ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТА СЕРВІСУ»
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Важливо використовувати найефек-
тивніші маркетингові й PR-інстру-
менти для просування та підвищення 
іміджу юридичної компанії.

– Що для Вас означає складна 
справа? Наведіть приклад такої 
справи.

Я вважаю, що кожна справа є склад-
ною. Передусім, кожна справа є важли-
вою для клієнта, а тому до неї потрібно 
відповідно ставитися. Навіть за наяв-
ності визначеної та сформованої судо-
вої практики, в кожній справі можуть 
виявитися певні обставини, що виклю-
чають застосування такої практики або 
формують нову. Цікавими є питання, 
в яких ти стаєш «першопрохідцем» та 
маєш можливість брати участь у спра-
ві, яка фактично стає прецедентом. 

Говорячи про одну з наших прак-
тик, а саме енергетику, законодавство, 
що регулює відносини у цій сфері, за 
останні роки зазнало значних змін, 
тому практика формується саме зараз. 
До того ж будь-яка помилка законо-
творця чи регулятора в цій сфері може 
призвести до значних втрат або еко-
номії учасників ринку. Наведу такий 
приклад: 28.03.2017 р. НКРЕКП (Наці-
ональна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг – прим. ред.) на 
виконання зобов’язань держави перед 
Європейським енергетичним союзом 
запроваджує тарифи за приєднаною 
потужністю. Зміни відбулися шля-
хом скасування Постанови НКРЕКП 
№3159, прийняття Постанови №348 та 
низки постанов, що запроваджували 
тарифи газорозподільним компаніям. 
Всі ці постанови були опубліковані та 
набирали чинності 01.04.2017 р. від-
повідно до порядку прийняття рішень 
про встановлення тарифів. 

З 01.04.2017 р. весь ринок природ-
ного газу в питанні плати за транс-
портування і розподіл природного 
газу перейшов на тарифи за приєдна-

ною потужністю, які передбачали ін-
ший тип розрахунку такої плати ніж 
той, що діяв раніше. Тобто споживачі 
повинні платити не за обсяг транспор-
тованого газу, а відповідно до потуж-
ності лічильника, у вигляді так званої 
«абонплати». При цьому новий поря-
док передбачав, що споживач опла-
чує таку сталу «абонплату» газорозпо-
дільчому підприємству за тарифами, 
у складі яких вже закладена компенса-
ція витрат оператору газотранспорт-
ної системи. Тобто непобутові спо-
живачі не повинні були оплачувати 
послуги з транспортування газу на-
пряму ПАТ «Укртрансгаз», як це було 
до 01.04.2017 р. 

Такі зміни дійсно відповідали зо-
бов’язанням України перед європей-
ськими партнерами, але ці ж зміни ви-

кликали значний суспільний резонанс, 
який міг стати причиною невдоволен-
ня громадян. Для зниження градуса 
соціальної напруги НКРЕКП не при-
думує нічого іншого, як 10.04.2017 р. 
ухвалити постанову №494, якою на-
магалося скасувати постанови, що 
встановлювали тарифи за приєдна-
ною потужністю, з дати їх ухвален-
ня. Як наслідок, виникла юридична 
колізія щодо нарахування послуг за 
транс портування природного газу за 
 01-27.04.2017 р. 

Захищаючи інтереси нашого клі-
єнта (державного підприємства), нам 
вдалося довести, що такі спроби супе-
речать ч. 7 ст. 14 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг», що та-
рифи, введені Постановою №348, та 
порядок сплати послуг діяли у період 
01.04.2017 р. до 27.04.2017 р., а почи-
наючи з 28.04.2017 р. (дата набрання 
чинності постановою НКРЕКП №494) 
були відновлені в дії попередні тари-
фи, що діяли з 01.01.2017 р. 

Зазначена справа та її результат ма-
ють значення не стільки з позиції за-

хисту інтересів державного підпри-
ємства від необґрунтованих вимог 
монополіста щодо стягнення надмір-
них коштів зі споживача послуг, які 
в нашій конкретній справі виража-
лися за цей період у кількох десят-
ках мільйонів гривень, скільки з пози-
ції прецеденту та наслідків від такого 
прецеденту в результаті юридичної 
помилки НКРЕКП. Ця справа відкри-
ла також перспективи для учасни-
ків ринку природного газу поверну-
ти надмірно сплачені кошти за квітень 
2017 р., адже до 27.04.2020 р. ще існує 
така можливість. 

 
– Ви є головою Асоціації адвокатів. 
Яка мета асоціації та Ваша місія 
в ній?

Восени цього року мене вдруге об-
рали президентом Асоціації адвокатів 
України. Нашій організації вже біль-
ше ніж 10 років, вона була створена на 
добровільних засадах з метою розвит-
ку інституту адвокатури, захисту прав 
і законних інтересів адвокатів. Сьогод-
ні ААУ об’єднує не тільки адвокатів, 
але й інших представників юридичних 
професій, приділяє багато уваги юри-
дичній освіті та взаємодіє з юридич-
ними ВНЗ, має налагоджену співпра-
цю майже з усіма бізнес-асоціаціями 
в Україні. Також наші представники 
входять до громадських рад при дер-
жавних органах та в різні робочі гру-
пи з реформування і вдосконалення 
законодавства. Всі заходи, які прово-
дить Асоціація, спрямовані на розви-
ток знань, професійне зростання і роз-
ширення професійних горизонтів. 
Професійні форуми та інші заходи – 
це популярний майданчик для дискусії 
між адвокатами, владою і бізнесом. Ми 
впевнені, що ініціативи та досвід адво-
катури є надзвичайно важливими для 
розвитку держави й суспільства.

– Що більше цікавитиме юристів 
у цьому році: світові правові 
тренди, українські реалії, пов’язані 
з черговою судовою реформою, 
чи останні зміни процесуальних 
кодексів?

Час та умови ринку вимагають від 
юристів постійного самовдоскона-
лення, підвищення рівня навичок та 
вмінь. Вже не достатньо академіч-
них знань і досвіду. Без обміну прак-
тикою, без розуміння світових тен-
денцій, норм міжнародного права, 

ЧАС ТА УМОВИ РИНКУ ВИМАГАЮТЬ 
ВІД ЮРИСТІВ ПОСТІЙНОГО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВИЧОК ТА 
ВМІНЬ
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практики Європейського суду з прав 
людини, наявності певних фінансо-
вих і технічних знань та вмінь, кому-
нікаційних навичок важко розвива-
тися професійно й досягати певних 
результатів.

Україна активно розвиває міжна-
родні зв’язки та торгівлю, долучаєть-
ся до міжнародного співробітництва, 
у зв’язку з чим для юристів відкрива-
ються нові можливості як для реалі-
зації себе, так і для здобуття найкра-
щого досвіду та знань. Також активно 
розвиваються практики у сфері між-
народного комерційного арбітражу. 
Нам надзвичайно приємно, що ця 
практика активно розвивається в на-
шій компанії, ми маємо значущі пере-
моги в цьому напрямку. Звичайно, це 
все відбувається паралельно з поглиб-
ленням знань у сфері національно-
го законодавства, яке є надзвичайно 
мінливим.

– Яких принципів Ви дотримуєтеся 
в роботі з клієнтами? Що для Вас 
означає поняття адвокатської 
етики? 

Зважаючи на те, що у процесі вико-
нання своїх обов’язків адвокат всту-
пає у широке коло взаємовідносин 
(з клієнтом, правоохоронними орга-
нами, судом, іншими державними ор-
ганами, учасниками судового проце-
су, колегами), етичні норми мають 
широкий спектр регулювання. Таким 
чином, на адвоката покладається ці-
лий комплекс зобов’язань як юридич-
ного, так і морального характеру, що 
можуть навіть суперечити одне одно-
му. Усвідомлення юридичною спільно-
тою впливу поведінки юриста і дотри-
мання етичних норм на його особисту 
репутацію та ділову репутацію його 
роботодавця призвело до того, що ос-
таннім часом набувають популярності 
стандарти й норми, які розробляють-
ся на локальному рівні – стандарти 
поведінки юридичних компаній та/або 
корпорацій, за якими будь-яка відпо-
відальність може застосовуватися ви-
ключно на такому локальному рівні. 
Звичайно, такі стандарти є обов’язко-
вими в нашій компанії. 

– Нові тенденції, нові горизонти 
для АО «MARSHALLER GROUP» 
у 2020 році? Які нові практики 
у сферах права Ви плануєте 
запровадити ?

Компанія зарекомендувала себе на 
ринку юридичних послуг як надійний 
і професійний партнер майже в усіх га-
лузях права, оскільки до кожного вирі-
шення питання та розробки стратегії 
потрібно підходити комплексно. В цьо-
му стратегія подальшого розвитку ком-
панії кардинально не зміниться, оскіль-
ки це дієвий шлях, що дозволяє нашим 
клієнтам бути захищеними. Однак ми 
вбачаємо великі можливості та про-
стір у позасудовому врегулюванні спо-
рів. Медіація як альтернативний метод 
набула вагомого значення в юридичній 
спільноті та спільноті бізнесу. 

Практика компанії у сфері банкрут-
ства розширюється завдяки роботі 
з клієнтами та початку діяльності, пов’я-
заної з банкрутством фізичних осіб. Ін-
ститут банкрутства фізичних осіб був 
запроваджений у жовтні 2019 р. з на-

бранням чинності Кодексом з проце-
дур банкрутства. Практика банкрутства 
фізичних осіб є новою для нашого су-
спільства і цікавою для нашої компанії. 
Успішна практика компанії в податко-
вих спорах залишається актуальною та 
буде розвиватися, особливо враховуючи 
законодавчі зміни (зокрема, ухвалення 
законопроекту №1210, який на момент 
підготовки цього інтерв’ю ще не був під-
писаний Президентом, але як передба-
чено перехідними положеннями, набуде 
чинності з 01.01.2021 р.). Тому готувати-
ся та приймати рішення щодо структу-
рування бізнесу і планування фінансо-
вих потоків потрібно вже сьогодні.

Інтерв’ю підготувала Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»

Зоя ЯРОШ, керуючий партнер MARSHALLER GROUP,  
голова Асоціації адвокатів України
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АО «ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ», 
маючи багаторічний досвід практики 
у сфері юридичного захисту бізнесу, 
належить до «бутикових» адвокатських 
об’єднань, а отже, є всі підстави вважа-
ти себе представниками бізнес-адвока-
тури або адвокатури для бізнесу. Якщо 
аналізувати 2019 р. та особливості ді-
яльності в цьому сегменті юридичного 
ринку, то минулий рік можна назвати 
періодом «перезавантаження влади». 
У владі змінився основний гравець, 
а також правила гри у відносинах «вла-
да – бізнес». Для бізнесу у таких від-
носинах авангардом виступає бізнес- 
адвокатура. Тож перезавантаження 
влади здійснило певний вплив на її ді-
яльність. З огляду на зазначене, зупи-
нимося на окремих важливих аспектах.

ВЛАДА ТА БІЗНЕС: НОВИЙ 
ГРАВЕЦЬ – НОВІ ПРАВИЛА

Вибори Президента України та ви-
бори до Верховної Ради України зумо-
вили появу на політичній арені нової 
команди з новими постатями та «абсо-

лютними повноваженнями». Це дозво-
ляє їй вирішальним чином впливати як 
на законодавчу, так і на виконавчу гіл-
ки влади. Про систему стримувань та 
противаг складно вести мову. Кількість 
законодавчих ініціатив, які надійшли 
на розгляд до Верховної Ради України 
за останній рік, важко назвати розум-
ною для того, щоб мати можливість на-
лежно їх опрацювати. Проте це зміни-
ло вектор надання юридичної допомоги 
бізнес-адвокатами. Тепер увага акцен-
тується на правовому аналізі внесених 
законопроектів, які стосуються госпо-
дарської діяльності суб’єктів господа-
рювання, а також наданні рекомендацій 
щодо варіантів пристосування до мож-
ливих нових реалій. Потрібно діяти на 
випередження. Бізнес розуміє, що пар-
ламентська більшість у Верховній Раді 
України залишається парламентською 
більшістю. Тож не варто ігнорувати іні-
ціативи, які вона вносить, оскільки іс-
нують великі шанси, що ці законопро-
екти набудуть чинності. 

РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ: 
ЗАЧИСТКА ЧИ В ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ 
УВАГИ? 

Минулий рік – це рік чергового ре-
формування органів державної влади. 
Маємо «щорічну» реорганізацію подат-
кових органів. Наразі діє Державна по-
даткова служба України та Державна 
митна служба України. Відбулося пе-
резавантаження прокуратури на цен-
тральному рівні – був створений Офіс 
Генерального Прокурора. Розпочав 
роботу Вищий антикорупційний суд. 
Водночас можновладці активно обго-
ворюють тему реформування Служби 
безпеки України, подальші масштабні 
реформи органів прокуратури, ство-
рення Бюро фінансових розслідувань. 

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ?
Якщо говорити про теперішній стан 

справ у порівнянні з минулими рока-
ми, то припускаємо, що наразі не від-
булося суттєвих позитивних зрушень. 
Загроза безпеці ведення бізнесу через 
періодичне втручання, а іноді відвер-
тий тиск правоохоронних органів на 

місцях, можна назвати візитівкою сьо-
годення для вітчизняних суб’єктів го-
сподарювання. Зрозуміло, що це не 
найкращим чином формує інвестицій-
ну привабливість України. Таким чи-
ном, прийняті Верховною Радою закони 
(так звані «Маски-шоу стоп-1», «Ма-
ски-шоу стоп- 2») мають логічне продов-
ження у вигляді проекту Закону №2740 
«Маски- шоу стоп-3», в якому акценту-
ється на захисті ІТ-індустрії від «злов-
живань» правоохоронних органів. 

Коли мова йде про неправомірне пе-
реслідування бізнесу правоохоронни-
ми органами, то одне з основних місць 
у дискусії займає діяльність податкової 
міліції. Питання її ліквідації час від часу 
порушується протягом останнього де-
сятиліття. Однак цей правоохоронний 
орган є свого роду «феніксом» у системі 
державних органів, який до сьогодні не 
був ні ліквідований, ні суттєво рефор-
мований. Склалася достатньо цікава си-
туація, коли були створені територіаль-
ні органи Державної податкової служби 
України – головні управління ДПС Укра-
їни, а підрозділи податкової міліції ді-
ють як структурні підрозділи Держав-
ної фіскальної служби України – органу, 
що перебуває у стані припинення. Про-
те це не заважає податковій міліції по-
рушувати кримінальні провадження за 
ст. 212 КК України за «сумнівних» під-
став без факту узгодження грошових зо-
бов’язань у порядку, встановленому По-
датковим кодексом України (зокрема, на 
підставі отримання аналітичної інфор-
мації).

Отже, наразі можна говорити про 
етап, коли влада більше зацікавле-
на у створенні «власної системи впли-
ву» через переформатування окремих 
правоохоронних органів та зміну їх ка-
дрового складу. Натомість про зміну 
конфліктного характеру відносин пра-
воохоронних органів та бізнесу гово-
рити зарано. 

ПОДАТКОВА РЕФОРМА: КРОК 
ВПЕРЕД ЧИ ДВА НАЗАД?

Попередній досвід показує, що чер-
гова податкова реформа – неодмінний 
атрибут зміни влади. Проблема попов-

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ:  
ПОГЛЯД БІЗНЕС-АДВОКАТУРИ

Олег ВДОВИЧЕН,
керуючий партнер  
АО «Вдовичен та партнери»
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нення державного та місцевих бюдже-
тів залишається завжди, але підходи до 
її вирішення бувають різними. За ос-
танній рік під пильною увагою перебу-
вало питання щодо існування спроще-
ної системи оподаткування, достатньо 
багато побоювань стосувалося її лікві-
дації. До того ж говорили про можли-
ве запровадження окремої групи плат-
ників-спрощенців для ІТ-сфери. 

ЩО МАЄМО ЯК РЕЗУЛЬТАТ? 
Неочікувано, але кінець 2019 р. не 

був ознаменований внесенням карди-
нальних змін до Податкового кодек-
су України, як це відбувалося останні-
ми роками. Натомість проект Закону 
про внесення змін до Податкового ко-
дексу України щодо вдосконалення ад-
міністрування податків, усунення тех-
нічних та логічних неузгодженостей 
№1210 від 30.08.2019 р., що кардиналь-
но змінює податкове законодавство, 
був прийнятий 16.01.2020 р. Наразі 

цей закон не набув чинності, але при-
пускаємо, що врешті-решт Президент 
його підпише. Як наслідок, його норми 
набудуть чинності протягом 2020 р., 
що вчергове свідчить про порушен-
ня принципу стабільності податкового 
законодавства, передбаченого ст. 4 По-
даткового кодексу України.

Якщо аналізувати «еволюцію» по-
даткової реформи за останній час (вра-
ховуючи положення проекту Закону 
№1210), то можна відзначити такі її ха-
рактеристики:

• Тотальна фіскалізація. Запровад-
жені законодавчі зміни фактично при-
зводять до повної фіскалізації діяльності 
всіх суб’єктів господарювання (зокрема, 
мікробізнесу). Протягом 2020 р. від за-
стосування РРО звільняються фізичні 
особи-підприємці, розмір доходу яких 
не перевищує 1 млн грн. З 01.10.2020 р. 
обов’язкове застосування РРО передба-
чається для окремих категорій фізичних 
осіб-спрощенців, які реалізують товари 
чи послуги через мережу Інтернет, тех-
нічно складні побутові товари з подаль-

шим гарантійним ремонтом, лікарські 
засоби, здійснюють діяльність рестора-
нів, кафе, ресторанів швидкого обслу-
говування тощо, реалізують деталі та 
приладдя для автотранспортних засо-
бів. З 01.01.2021 р. тотальна фіскалізація 
буде стосуватися всіх платників єдиного 
податку ІІ-ІV груп.

• Посилення податкових проце-
дур та змісту податкового контролю. 
Прий нятий проект Закону №1210 в за-
собах масової інформації іноді назива-
ють «податковим терором». Частково 
можна з цим погодитися. Передбачаєть-
ся надання податковій надмірних додат-
кових повноважень, запроваджена кон-
цепція наявності вини в податковому 
правопорушенні, що може призвести 
до суб’єктивізму в діях перевіряючих. 
Окрім того, законопроектом регламен-
тується дотримання наявності ділової 
мети в окремих податкових правовідно-
синах, вводиться поняття «умовних» ди-
відендів, що має достатньо широкі варі-

ації для їх розуміння тощо. Вірогідно, 
все це посилить і без того складні «анта-
гоністичні» відносини між платниками 
податків та податковими органами. 

• Курс на імплементацію Плану 
протидії практикам розмивання опо-
датковуваної бази та виведення прибут-
ку з-під оподаткування (План дій BEPS). 
Проект Закону №1210 присвячується 
також питанням деофшоризації, запро-
вадження міжнародних стандартів по-
даткового контролю для всіх учасників 
міжнародної торгівлі та імплементації 
в рахунок взятих Україною міжнарод-
них зобов’язань, норм, передбачених 
Планом дій BEPS. Одним із нововве-
день для бізнесу, що викликає особливе 
занепокоєння, є запровадження понят-
тя «контрольовані іноземні компанії». 
Відтепер володіння такими компанія-
ми може призвести до необхідності фі-
зичним особам- резидентам сплачувати 
податок на доходи фізичних осіб, вихо-
дячи з прибутку, заробленого такими 
компаніями та не розподіленого у ви-
гляді дивідендів.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ: ЧИ 
Є ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ?

Бізнес-адвокатура зможе нада-
ти конструктивний зворотний зв’я-
зок владі не лише завдяки критиці, 
але й оцінюючи позитивні зрушен-
ня. Варто відзначити, що дещо спало 
напруження у питаннях щодо прове-
дення трудових перевірок, які до ос-
таннього часу були справжнім «голов-
ним болем» для бізнесу. Цьому можна 
надати декілька пояснень. По-перше, 
бізнес став більш зацікавлений в офі-
ційному працевлаштуванні працівни-
ків, аніж мати проблеми з інспекто-
рами праці. По-друге, були зменшені 
трудові штрафи (Закон України від 
12.12.2019 р. №378-IX «Про внесен-
ня змін до Кодексу законів про працю 
України»). Якщо говорити про діяль-
ність контролюючих органів загалом, 
то спостерігається тенденція до змен-
шення кількості позапланових переві-
рок бізнесу та актуалізації завчасного 
планування контрольно-перевіроч-
них заходів.

Також був прийнятий антирей-
дерський закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо захисту права 
власності» від 03.10.2019 р. №159- IX, 
який передбачає додаткові юридич-
ні механізми, що створюють пере-
пони для рейдерського захоплення 
нерухомого майна та корпоратив-
них прав. Проте акцентуємо увагу, 
що ситуація навколо боротьби з рей-
дерством все ж таки залишається до-
статньо складною.

Водночас проект Закону 
№1210 містить пропозиції, які заслу-
говують на схвальну оцінку. Зокрема, 
щодо підвищення порогових значень 
для окремих груп платників податків 
єдиного податку, зміни критеріїв для 
обов’язковості визначення податкових 
різниць платниками податку на при-
буток, скорочення підстав для прове-
дення податкових перевірок тощо.

ВИСНОВКИ
Перезавантаження влади – це нові 

можливості, виклики та загрози для 
вітчизняного бізнесу. Отже, спеціалі-
зація «бізнес-адвокат» і надалі зали-
шиться актуальною, незважаючи на 
значну конкуренцію. Запорукою успі-
ху тут буде латинський вислів: «Omnia 
mutantur et nos mutantur in illis» («Все 
змінюється та змінюємося ми»).

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ – ЦЕ 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ 
ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 
БІЗНЕСУ
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– Таліно, розкажіть, з чого 
розпочалася та як складалася 
Ваша кар’єра?

Сьогодні, з позиції партнера Asters, 
я можу сказати, що пройшла всі ета-
пи професійного становлення – від 
молодшого юриста до партнера. Од-
нак мій професійний шлях почався не 
з юридичної практики. Після здобут-
тя вищої юридичної освіти я займала-
ся викладацькою діяльністю. З часом 
я зрозуміла, що для подальшого про-
фесійного розвитку мені необхідно 
розвивати практичні навички. Я про-
йшла конкурс та отримала посаду мо-
лодшого юриста в юридичній фірмі 
«Магістр та Партнери». Так розпочала-
ся моя кар’єра практикуючого юриста. 

З перших років роботи мене захопи-
ла юридична практика та судові про-
цеси. Набираючись практичного дос-
віду, я досягла визнання серед колег та 
керівництва, що надалі знайшло своє 
відображення у кар’єрному зростанні. 
Моя практика у сфері сімейного пра-
ва стрімко почалася у 2008 р., коли 
в нашу фірму надійшов запит на су-
провід всесвітньо відомого музиканта 
в делікатній ситуації сімейного харак-
теру. Цією людиною був Елтон Джон. 
Займаючись на той момент судовими 
справами, це був новий виклик, який 
відкрив для мене напрямок сімейно-
го права. Сьогодні саме практика сі-
мейного права є для мене профільною. 
Завдяки довірі моїх колег, на початку 
2020 р. я отримала статус партнера сі-
мейної практики Asters. 

Практика сімейного права 
Asters визнана №1 в Україні 
згідно з дослідженням «Лідери 
ринку 2019». Партнер Asters 
Таліна КРАВЦОВА розказала 
про місце цієї практики 
у структурі юридичної фірми 
повного циклу, а також про 
тренди розвитку сімейного 
права.

«КОЖНА НОВА СПРАВА – ЦЕ ДЛЯ 
МЕНЕ ВИКЛИК», – ТАЛІНА КРАВЦОВА



90 СІМЕЙНЕ ПРАВО

– На початку року Ви увійшли до 
партнерського складу Asters. Ви 
ставили перед собою таку ціль чи 
це вийшло як органічне кар’єрне 
зростання? 

З моменту приєднання до юридич-
ної фірми на посаді молодшого юриста 
я чітко усвідомлювала, що маю на-
полегливо працювати та якісно ви-
конувати свою роботу. З роками це 
стало для мене правилом. Тому чер-
гова сходинка професійного зростан-
ня через входження до партнерсько-
го складу Asters – це органічний етап 

у моїй кар’єрі практикуючого юриста. 
Виокремлення самостійної практики 
сімейного права, формування коман-
ди юристів, з якими мені комфортно 
працювати та яким я довіряю, дозво-
лило мені максимально проявити свої 
здібності як керівника. 

Безперечно, ще до отримання ста-
тусу партнера я здійснювала керівниц-
тво та контроль роботи за багатьма 
проектами, залучала для фірми нових 
клієнтів. Тому, як і кожен амбітний 
юрист, я ставила собі за мету здобути 
статус партнера. Переконана, що саме 

відданість своїй справі стала запору-
кою мого професійного визнання. 

– Що для Вас означає 
партнерство?

Насамперед, за посадою партнера 
стоїть відповідальність перед клієн-
тами та перед колегами. Саме партнер 
визначає вектор розвитку практики, 
скеровує всю команду на досягнення 
відповідних цілей та врешті-решт від-
повідає за результат роботи. На мою 
думку, партнер має бути обізнаним 
та контролювати статус кожного сво-
го проекту. Керівник, який лише по-
верхнево знає, що відбувається в його 
практиці, ризикує підвести клієнтів та 
колег, що може негативно позначити-
ся не лише на його особистій репута-
ції, але й на іміджі усієї фірми. Отже, 
я не збираюся «спочивати на лаврах» 
та планую, як і раніше, максимально 
працювати, бути близькою до клієнтів 
та їхніх проблем, робити все, що від 
мене залежить, для того щоб виправ-
дати покладені на мене надії. 

– Як Ви бачите свій подальший 
професійний шлях? Чи партнерство 
є вершиною кар’єри? 

Маю зізнатися, що партнерство 
в юридичній фірмі №1 в Україні – 
це для мене неймовірне досягнен-
ня. Особливо тішить той факт, що 
я стала першим партнером, призна-
ченим після найбільшого об’єднання 
на юридичному ринку України. Цей 
факт підкреслює визнання мого про-
фесіоналізму усім колективом, що на-
лічує понад 150 юристів. Мій життє-
вий девіз: «Немає меж досконалості». 
Я готова приймати нові виклики. Зу-
пинятися на досягнутому не в моїх 
принципах, тому я буду й надалі праг-
нути до вершин. Я хочу створювати 
прецедентні кейси та працювати на 
благо моїх клієнтів, щоразу доводити, 
що не існує нічого неможливого. 

– Чим зумовлений Ваш професійний 
інтерес до сімейного права?

Сімейне право близьке до людей, їх-
ніх буденних проблем, емоцій та пере-
живань. Моя професія стимулює мене 
до постійного розвитку – я працюю як 
юрист, психолог, медіатор. Як показує 
мій досвід, жодна інша практика не 
передбачає такого близького контакту 
з клієнтом. Звісно, це не просто, я ча-
сто працюю без вихідних та повно-

Тарас Кислий, партнер АО Arzinger

Таліна КРАВЦОВА, партнер Asters
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цінних відпусток, думки про роботу 
не залишають мене 24 години на добу, 
але результат у вигляді задоволених та 
щасливих клієнтів того вартий. 

Кожна нова справа – це для мене 
виклик. Я завжди намагаюся запропо-
нувати клієнту компромісні варіанти 
вирішення проблеми, провести пере-
говори з опонентом, знайти консен-
сус. Розпочати довгі судові баталії не 
складно, а для мирного (позасудового) 
вирішення питання потрібна справж-
ня професійна майстерність. Такий 
підхід особливо вдало спрацьовує в сі-
мейних справах, в яких важливо збе-

регти нормальні стосунки, захистити 
інтереси дітей, не спровокувати нові 
конфлікти та ворожнечу.

– Які тенденції превалюють 
у Вашій практиці протягом 
останнього року?

Самостійна практика сімейного 
права є не в кожній юридичній фірмі 
України. Asters та ще кілька великих 
юридичних фірм є винятками. Велика 
кількість клієнтських звернень за ос-
танні роки підтвердила, що практика 
сімейного права має бути виокремле-
ною. Звертаючись до юридичної фір-
ми топ-рівня, клієнти розраховують, 
що їхньою проблемою будуть займа-
тися вузькопрофільні фахівці, такий 
запит є цілком виправданим. Тіль-
ки спеціаліст в окремій галузі володіє 
необхідним досвідом і знаннями, знає 
тонкощі та «підводні камені» кожної 
життєвої ситуації. 

Основною тенденцією практики сі-
мейного права є розширення спектра 
питань, у вирішенні яких ми допомага-
ємо нашим клієнтам. Сьогодні сімейне 
право не обмежується розлученням та 
стягненням аліментів. Надходять за-
пити щодо супроводу процедур спад-
кування, договірного врегулювання 
відносин подружжя, сурогатного ма-
теринства, викрадення та незаконного 
утримання дітей тощо. Як правило, за-
пити клієнтів є комплексними, потре-
бують залучення усієї команди, а інко-
ли спеціалістів інших практик. Однак 

саме комплексний підхід до вирішен-
ня проблеми показує свою ефектив-
ність. В цьому полягає одна з переваг 
full service фірми.

– З якими запитами клієнти 
сьогодні звертаються найчастіше 
та як змінилася «архітектура» цих 
запитів за останні кілька років?

Багато запитів надходить для вре-
гулювання фінансових питань між 
подружжям та питань, пов’язаних 
з утриманням дітей. Значна частина 
юридичної допомоги пов’язана з ве-
денням судових процесів, але ми спеці-

алізуємося також на договірному вре-
гулюванні сімейних конфліктів. Окрім 
того, існує значний попит на послуги із 
супроводу спадкових справ, більшість 
з яких мають іноземний елемент.

Особливість практики сімейного 
права полягає в тому, що 90% клієн-
тів – це фізичні особи, а це означає, що 
доводиться мати справу з людським 
фактором. Часто клієнт приходить до 
нас із проблемою та власним баченням 
її вирішення. Так само часто його ба-
чення є помилковим, адже воно фор-
мується на основі загальнодоступної 
та зазвичай некоректної інформації 
з інтернету чи телебачення. Достат-
ньо важко буває переконати клієнта 
та пояснити, що стратегія, яку він об-
рав, є помилковою, тому діяти потріб-
но інакше. Тобто остаточний резуль-
тат (той, який дійсно захищає інтереси 
клієнта) може кардинально відрізня-
тися від того бачення, з яким клієнт 
прийшов спочатку. Наше завдання як 
професіоналів – отримавши всі вихід-
ні дані, запропонувати максимально 
ефективний спосіб захисту. 

– Як Ви взаємодієте з іншими 
практиками та фахівцями 
всередині компанії?

У процесі роботи над сімейни-
ми питаннями перед нами постають 
комплексні завдання, вирішення яких 
час від часу потребує залучення фахів-
ців з інших практик. Мені пощастило 
працювати в команді Asters, серед ви-

знаних професіоналів, кожен з яких 
є спеціалістом у своїй галузі. 

У сімейній практиці найбільш часто 
залучаються юристи з таких практик:

• судова (коли паралельно відбу-
вається багато судових процесів за 
участю клієнта, а також коли необхід-
не одночасне представництво одразу 
кількох учасників спору);

• податкова (коли у процесі супро-
воду спадкових справ, які включають 
український та іноземний елемент, по-
трібно надати роз’яснення щодо опо-
даткування спадщини; коли у процеду-
рі поділу майна сторін необхідно обрати 
найбільш прийнятний варіант, з позиції 
оподаткування розподілу активів);

• корпоративна (коли у проце-
сі поділу активів з’являється потре-
ба привести всю корпоративну струк-
туру у відповідність до потреб нового 
власника);

• кримінальна (коли у процесі 
конф лікту між сторонами опоненти 
здійснюють незаконні діяння, це вима-
гає невідкладної реакції з боку клієнта 
до правоохоронних органів, суду для 
нейтралізації негативних наслідків).

Якщо я відчуваю потребу в залу-
ченні фахівців інших практик, я звер-
таюся до колег і завжди впевнена, що 
отримаю максимально оперативну та 
ефективну допомогу.

– Які професійні плани Ви маєте на 
2020 рік?

Я точно не збираюся зупинятися на 
досягнутому і плaную працювати для 
подальшого розвитку й розширення 
практики сімейного права Asters. Вже 
сьогодні наша команда є самостій-
ною та стабільною, сформований штат 
 вузькоспеціалізованих юристів. Однак 
у мене є плани про збільшення нашої 
практики, посилення команди високо-
класними фахівцями. Розумію, що 
розвиток практики буде неможливим 
без мого особистого росту та розвит-
ку, тому планую працювати в цьому 
напрямку, брати участь у професійних 
публічних заходах, багато публікува-
тися у фахових виданнях, обмінюва-
тися знаннями та досвідом з колегами, 
а також підвищувати свою впізнава-
ність і популярність практики на юри-
дичному ринку України та Європи.

Інтерв’ю підготувала Анна Трішичева,
журналіст, спеціально для  

«Юридичної Газети»

СЬОГОДНІ СІМЕЙНЕ ПРАВО НЕ 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ РОЗЛУЧЕННЯМ ТА 
СТЯГНЕННЯМ АЛІМЕНТІВ
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ЩО ТАКЕ КІБЕРСПОРТ І ЧИ МАЄ 
ВІН ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ? 

Кіберспорт, або eSports – це за-
гальна назва для нової та динаміч-
ної індустрії змагань з відеоігор. Наз-
ва індустрії вміщує в собі дві основні 
складові, які пояснюють її суть – кібер 
(комп’ютерний) та спорт (давно звич-
не для нас слово). Змагання прово-
дяться з різних дисциплін (які тотож-
ні назвам відомих відеоігор): League of 
Legends, Dota 2, Overwatch, Counter-
Strike: Global Offensive та ін. За дани-
ми аналітичної компанії ігрової ін-
дустрії Newzoo, у 2020 р. глобальний 
дохід кіберспорту сягне 1,5 млрд дола-
рів США, а загальний обсяг аудиторії 
зросте до 454 млн глядачів.

Якщо говорити у правовому аспек-
ті, то цей напрямок складно назвати 
лише підгалуззю спортивного права, 
адже тут також «замішані» так зва-
ні інтертеймент-, медіа- та IT-право. 
Сьогодні регулювання кіберспорту як 
на міжнародному, так і на національ-
ному рівні недостатньо розвинене. На 
міжнародному рівні «законодавцем» 
(на зразок FIFA у футболі) можна наз-

вати галузеву кіберспортивну органі-
зацію International e-Sports Federation 
(IeSF), до лав якої наразі входять 
54 країни-члени. Вона активно про-
пагує визнання кіберспорту олімпій-
ським видом спорту. Чимало держав 
вже встигли внести кіберспорт до своїх 
офіційних переліків видів спорту (Ки-
тай, Індія, Росія, Італія, Фінляндія, Ма-
лайзія, Південна Корея, Єгипет та ін.). 

Що стосується України, то нара-
зі законодавче регулювання цієї галу-

зі відсутнє. Однак в Україні створено 
чимало кіберспортивних організацій 
та осередків, які популяризують інду-
стрію та кібергравців на національно-
му та міжнародному рівнях.

ЯК РЕГУЛЮЮТЬСЯ 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
В КІБЕРСПОРТИВНОМУ БІЗНЕСІ? 

Насамперед, потрібно визначитися, 
хто є учасниками кіберспортивної сфери 
та як вони між собою взаємодіють. Якщо 
порівнювати з «офлайновими» видами 
спорту, то тут є багато схожого з такими 
класичними спортивними дисципліна-
ми як футбол, баскетбол чи шахи. Отже, 
в кіберспорті є гравці, команди/клуби/
тренери/хедхантери, організатори кібер-

спортивних змагань (зазвичай це асоці-
ації чи федерації кіберспорту або спе-
ціальні платформи/приватні компанії), 
спонсори/рекламодавці та глядачі/вбо-
лівальники. Водночас активними учас-

П’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ЮРИСТУ 
ПРО КІБЕРСПОРТ

Тетяна ХАРЕБАВА,
адвокат, керівник юридичного 
департаменту Sport Labs Group

ВАЖЛИВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДОХОДІВ 
У КІБЕРСПОРТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ 
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никами медійної та розважальної части-
ни індустрії є такі відеоплатформи як 
YouTube та Twitch, на яких транслюють-
ся кіберспортивні змагання і турніри, 
а також компанії-розробники/видавці 
відеоігор, які дуже часто є організатора-
ми змагань та засновниками відповідних 
кіберспортивних дисциплін.

На відміну від класичного спорту, 
відносини між стейкхолдерами кібер-
спортивної індустрії не регулюють-
ся положеннями законів, регламентів 
чи правилами спортивних федерацій. 
Між зацікавленими сторонами укла-
даються відповідні договори (наприк-
лад, про співпрацю між гравцем та 

клубом, про трансфер гравця від од-
ного клубу до іншого, про організацію 
змагань, маркетинговий договір, лі-
цензійний договір на проведення тур-
ніру тощо). 

В контексті договорів між гравцем 
та клубом є багато питань щодо тру-
дових відносин (питання виплати за-
робітної плати, призових за участь 
у змаганнях, бонусів). Ці відносини 
регулюються національним правом 
залежно від того, де зареєстрований 
клуб, компанія чи платформа, а також 
де проводиться основна трудова ак-
тивність гравців (тренування, навчан-
ня, участь у постійних турнірах та ін.).

ЯК ОФОРМИТИ ІНВЕСТИЦІЇ 
В КІБЕРСПОРТ? 

Згідно з інформацією PitchBook, 
приватні інвестори здійснюють сут-

тєвий внесок у розвиток кіберспорту, 
вклавши 1,8 млрд доларів США в кібер-
спортивні стартапи у 2018 р. Загалом, 
інвестиції в кіберспорт можуть бути 
різними: інвестиції в інфраструктуру 
(платформи, турніри, спеціальні про-
грамні рішення в цій сфері), інвестиції 
в команди/клуби чи конкретних грав-
ців, інвестиції в розвиток кіберспор-
тивних дисциплін (відеоігор) тощо.

Залежно від виду й цілі інвестицій, 
юрисдикції та типу інвестора, юридич-
ний супровід інвестування в кіберспорт 
є достатньо різноманітним, а тому по-
требує високого фахового рівня і гли-
бокого розуміння індустрії. Спільною 

в цьому випадку буде лише договірна 
форма взаємовідносин між учасниками 
інвест-процесів. Однак тут також мо-
жуть бути залучені різні правові галузі: 
корпоративне та податкове право, пра-
во інтелектуальної власності та ін.

Спеціалісти говорять, що в кібер-
спорт варто заходити тільки довгостро-
ковим інвесторам, готовим вкладати 
й чекати результат у перспективі 5-10 ро-
ків. У форматі «сьогодні на сьогодні» 
в цій сфері неможливо досягти резуль-
тату. Кожен венчурний інвестор розу-
міє, що очікування від інвестицій стано-
вить 5-7 років. В будь-якому випадку це 
стратегічні інвестиції, які є більш трива-
лими. Ці аспекти також мають бути вра-
ховані під час структурування та оформ-
лення інвестиційних угод.

ЧИ Є В КІБЕРСПОРТІ ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ? 

Кіберспорт – це «благодатна» сфера 
для фахівців з питань інтелектуальної 
власності, адже одними з найважливі-
ших та найприбутковіших активів у цій 
сфері є торговельні марки, комп’ютерні 
програми, трансляції турнірів, персо-
нажі ігор, комп’ютерна графіка, худож-
ні та музичні твори тощо.

Важливими джерелами доходів у кі-
берспортивній індустрії є спонсорство 
і реклама у стрімах (трансляціях зма-
гань). Для того щоб продемонструва-
ти свою торговельну марку чи комер-
ційне найменування в кіберзмаганнях, 

рекламодавці змагаються між собою. 
Спонсорами та рекламодавцями в цій 
індустрії є різні компанії: від техно-
логічних гігантів (AMD, Intel, Logitech 
і HTC) до автомобільних брендів 
(Mercedes, BMW, Toyota, Volkswagen).

Доволі неординарним видом ліцен-
зійних договорів є так звані ліцензії на 
проведення турнірів, що можуть бути 
структуровані через декілька ліцензій-
них, маркетингових та сервісних дого-
ворів і включати продаж прав на транс-
ляцію чемпіонату, стрімінгові права, 
права укладати спонсорські та рекламні 
контракти, права розміщувати логоти-
пи й назви брендів під час турніру, пра-
ва на виготовлення і розповсюдження 
товарів із символікою гри.

Важливими умовами таких дого-
ворів є строк, територія дії ліцензії, 
способи використання об’єктів інте-
лектуальної власності, вид та розмір 
винагороди (фіксована чи пропорцій-
на до прибутку).

ЯК ВИРІШУЮТЬСЯ 
КІБЕРСПОРТИВНІ СПОРИ? 

Кіберспортивні спори, враховую-
чи неврегульованість цієї індустрії, за-
звичай вирішуються в переговорно-
му порядку або за допомогою медіації. 
У виняткових випадках сторони звер-
таються до суду відповідної юрисдик-
ції чи арбітражу (наприклад, ACES при 
WESA (Arbitration Court for ESports)). 
Допомогти у вирішенні спорів у цій 
сфері можуть також відповідні кібер-
спортивні організації/федерації.

Найчастіше спори трапляються між 
клубами та гравцями, виробниками ігор 
та організаторами змагань. Предметом 
спору в більшості випадків є порушення 
договірних зобов’язань або порушення 
прав інтелектуальної власності. Спірни-
ми можуть бути питання спонсорства, 
порядку стрімінгу гри гравцями клубу, 
трансферу гравців від одного клубу до 
іншого, звільнення гравців за вживан-
ня допінгу/маніпулювання результата-
ми/невідвідування обов’язкових турні-
рів, дострокового розірвання договору, 
розподілу виграшів/роялті тощо.

Водночас організатор турніру, який 
проводить його без отримання відпо-
відної ліцензії, може стати порушни-
ком авторських прав на гру, прав на 
торговельні марки з назвою гри, а та-
кож на зображення персонажів, які 
правовласник зареєстрував для про-
дажу символіки та товарів.

В УКРАЇНІ ЗАКОНОДАВЧЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРСПОРТУ 
НАРАЗІ ВІДСУТНЄ
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Вже багато років поспіль судо-
ва практика залишається однією 
з провідних спеціалізацій серед 

юридичних фірм в Україні. Очевид-
но, це пов’язано з тим, що більшість 
спорів поки що вирішується в судах, 
а кількість та строки їх розгляду не 
зменшуються. При цьому розвиток 
юридичного ринку ще не дозволяє усім 
фірмам розвивати виключно вузь кі 
напрямки в межах судового представ-
ництва або фокусуватися тільки на ок-
ремих категоріях кримінальних про-
ваджень.

Не є винятком наша фірма, яка вже 
протягом тривалого часу забезпечує 
представництво клієнтів в усіх судах 
під час здійснення адміністративного, 
господарського та цивільного проце-
сів. Завдяки цьому за минулий рік нам 
пощастило займатися дуже цікавими 
та різноплановими справами. Особли-
во запам’яталися такі проекти:

• консультування іноземної медич-
ної клініки у спорі проти Міністерства 

охорони здоров’я України щодо ліку-
вання наших громадян за кордоном;

• представництво іноземного банку 
в господарських судах щодо оскаржен-
ня мирових угод, укладених боржни-
ком – великою промисловою групою;

• представництво мережі кіно-
театрів у спорі з торговельно-розва-
жальним центром;

• консультування в корпоративно-
му спорі у зв’язку з виходом учасника 
зі складу великого аграрного підпри-
ємства;

• стягнення з державного бюджету 
заборгованості за фактично надані ме-
дичні послуги;

• представництво інтересів фарма-
цевтичної компанії у спорі щодо захи-
сту прав на торговельну марку.

З наведеного переліку категорій 
справ можна дійти висновку, що ад-
вокати, у порівнянні із суддями, ма-
ють більш широку спеціалізацію. Тоді 
як адвокат може вести різні категорії 
справ у судах різних юрисдикцій, суддя 
розглядає справи в межах однієї юрис-
дикції, враховуючи затверджену спеці-
алізацію (наприклад, банкрутство, за-
хист прав інтелектуальної власності, 
корпоративні спори, податки). 

Наразі юридичний ринок чекає, 
коли можна буде розвивати виключно 
вузькі спеціалізації в судовому пред-
ставництві, а також прагне, щоб кіль-
кість судових справ у кожній практиці 
була такою ж, як і навантаження на од-
ного суддю місцевого суду. 

ОЦІНКА ЗАПРОВАДЖЕНИХ ЗМІН 
У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Незалежно від того, чи зможуть 
юридичні фірми в майбутньому доз-
волити собі вузьку спеціалізацію, 
представництво в судах залишаєть-
ся цікавою та динамічною справою. 
У кожній судовій справі, як у шаховій 
партії, потрібно продумувати розви-
ток подій на кілька кроків уперед. При 
цьому важливо вміти передбачити зу-
стрічні дії опонентів та відповідним 

чином будувати свою процесуальну 
тактику. В цьому для нас завжди була 
цікавість судового процесу. 

Водночас динаміки додає те, що 
у зв’язку зі змінами в процесуальному 
законодавстві, змінюються також пра-
вила гри. Іноді процесуальні правила 
змінюються настільки суттєво, що про-
довжуючи аналогію з шахами, зміню-
ються правила ходу для окремих фігур 
або навіть кількість клітинок на шаховій 
дошці. Виходить, що судове представни-
цтво – це не тільки «динамічна гра», але 
й гра з динамічними правилами.

З моменту набуття чинності нови-
ми редакціями процесуальних кодек-
сів вже минуло більше ніж 2 роки, що 
дозволяє надати певну оцінку їх засто-
суванню на практиці. Нові запрова-
джені правила ми найбільше відчули 
під час розгляду справ у суді першої та 
касаційної інстанції, тоді як апеляцій-
ний розгляд змінився не так суттєво.

Як відомо, до грудня 2017 р. під час 
розгляду справи в суді першої інстан-
ції не було чіткого виокремлення ста-
дій судового процесу. Як наслідок, сто-
рони подавали докази та заявляли всі 
клопотання протягом усього розгля-
ду справи, що не сприяло передбачу-
ваності судового процесу та швидко-
сті прийняття судового рішення. Зараз 
чітко регламентовано подання учасни-
ками клопотань, заяв по суті та доказів, 
що дозволяє адвокатам зосередитися 
на обґрунтуванні своїх доводів та очі-
кувати на зустрічну аргументацію про-
цесуальних опонентів. В тому випадку, 
якщо жодна зі сторін не зловживає свої-
ми правами й чітко викладає свої аргу-
менти та докази, суду також легше розі-
братися зі справою і прийняти рішення. 

Поточні редакції процесуальних за-
конів покладають більше відповідаль-
ності на учасників справи, які несуть 
всі негативні наслідки своїх процесу-
альних дій або бездіяльності. Зокрема, 
суди залишають без розгляду процесу-
альні документи сторін або відмовля-
ють у залученні доказів, які подають-

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СУДОВОГО 
ПРЕДСТАВНИЦТВА

LITIGATION-ТРЕНДИ

Андрій ГУСАК,
партнер LEXJUS Law Firm



98 СУДОВА ПРАКТИКА 

ся з пропуском строків. Однак у своїй 
практиці ми зіштовхувалися з випад-
ками, коли судді не дотримуються 
правил процесу. Наприклад, на стадії 
розгляду справи по суті, замість зали-
шення відповідних клопотань без роз-
гляду, суди долучають додаткові дока-
зи або навіть призначають експертизи. 
Такі дії суддів нівелюють роль тих про-
цесуальних змін, які спрямовувалися 
на покращення якості розгляду справ. 

Найбільшим досягненням судової 
реформи можна назвати перехід від 
чотириланкової судової системи, коли 
поряд з вищими спеціалізованими су-
дами функціонував Верховний Суд 
України, до триланкової. При цьому 
зменшення кількості судових інстан-
цій та ревізія їхніх повноважень на 
практиці призвели до пришвидшення 
розгляду справ і зменшення випадків 
направлення справ на новий розгляд. 
Однозначно, це позитивні зміни. 

Однак нова система повністю не 
позбавлена негараздів та не забезпе-
чує бездоганне судочинство. На жаль, 
у минулому році нам траплялися ви-
падки розгляду кількох ідентичних 
справ між тими ж самими сторонами 
різними колегіями Верховного Суду, 
які прийняли абсолютно протилежні 
рішення. У схожих ситуаціях дуже не 
вистачає четвертої інстанції, куди мож-
на було б звернутися на підставі неод-
накового застосування одних і тих са-
мих норм права. Проте наразі не існує 
такого механізму, тому навіть проти-
лежні за своїм змістом рішення Верхов-
ного Суду вже не підлягають перегляду. 
Сподіваємося, що такі випадки є оди-
ничними та не будуть повторюватися 
в майбутньому. Для об’єктивності вар-
то зазначити, що ухвалення судами не-
законного рішення, яке не підлягає пе-
регляду, не можна вважати наслідком 
судової реформи, адже помилки трап-
лялися також до 2017 р. Мабуть, уник-
нути їх взагалі неможливо.

Повертаючись до позитивних мо-
ментів у судовій системі, варто відзна-
чити, що переважна кількість судових 
справ, за нашими спостереженнями, 
вже завершується одним колом розгля-
ду. Деякі процесуальні рішення є оста-
точними навіть за результатами розгля-
ду лише двома інстанціями, чого досі не 
було. Раніше суди касаційної інстанції 
часто схилялися до направлення справи 
на новий розгляд навіть у тих випадках, 
коли можна і потрібно було приймати 

остаточне рішення. Однак, як нам вида-
ється, зараз Верховний Суд у більшості 
випадків намагається завершити роз-
гляд справи постановленням остаточно-
го рішення. В деяких складних справах, 
які вела наша фірма, рішенню Верхов-
ного Суду передувало до шести судових 
засідань, але врешті-решт це дозволяло 
уникнути нового кола розгляду.

Слід констатувати, що значно під-
вищився не тільки рівень розгляду 
справ Верховним Судом, але й роль та 
значення його рішень. Протягом пе-
ріоду активної роботи Верховний Суд 
усунув низку невизначеностей та ві-
дійшов від помилкових і суперечливих 
позицій в судовій практиці. У свої х по-
становах Верховний Суд почав актив-
но застосовувати принципи права, 
відійшов від звичайного цитування рі-
шень Європейського суду та посилан-
ня на розглянуті ним справи. Особли-
ве значення для адвокатів-практиків 
мають постанови Великої та Об’єдна-
ної палат, які скеровують судову прак-
тику і забезпечують її єдність. Незва-
жаючи на те, що іноді Велика Палата 
змінює свої висновки, ми постійно від-
стежуємо її практику, щоб враховувати 
її під час підготовки правових позицій 
у клієнтських справах.

На фоні описаних вище позитивних 
змін не можемо не згадати про пробле-
ми, з якими ми зіштовхуємося під час 
представництва інтересів клієнтів у су-
дах. Насамперед, це проблема зловжи-
вання процесуальними правами. Яскра-
вими прикладами таких дій є заявлення 
безпідставних відводів та подання недо-
оформлених скарг. На жаль, маючи ін-
струменти для реагування, які надають 
судам процесуальні кодекси, судді чо-
мусь неохоче ними користуються. В ре-
зультаті недобросовісні дії занадто ча-
сто досягають своєї мети. Зокрема, нам 
відомий випадок, коли після заявлен-
ня відводу судді Печерського районно-
го суду м. Києва, який було визнано не-
обґрунтованим та передано на розгляд 
іншому судді, замість дводенного стро-
ку, це питання вирішувалося більше ніж 
9 місяців. Весь цей час справа не могла 
бути призначена до розгляду, що є при-
кладом зловживання процесом з боку 
суду. В іншій справі подання повторних 
скарг з явними недоліками, які сторона 
свідомо не усувала, призвело до затягу-
вання розгляду справи на строк понад 
6 місяців. В цьому випадку суд обме-
жився тільки штрафом. 

На нашу думку, всі без винятку зло-
вживання існуватимуть до того часу, 
допоки вони будуть ефективними та до-
сягатимуть поставленої мети. Адже ста-
ном на сьогодні все, що може втратити 
заявник, коли вдається до сумнівних та 
безперспективних процесуальних дій – 
це відмова судом у їх задоволенні. 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА 
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

В результаті змін ситуація з відшко-
дуванням витрат на правову допомо-
гу дещо покращилася, хоча ще далека 
від ідеалу. Річ у тім, що повне відшкоду-
вання витрат на правову допомогу – це 
скоріше виняток, в який не вірять клі-
єнти та не дуже сподіваються адвокати. 
Скептицизм щодо цього питання пов’я-
заний з тим, що фактично понесені ви-
трати на правову допомогу, як правило, 
суди відшкодовують лише частково. 

За останні два роки у нас не було 
жодної судової справи, в якій суди на 
власний розсуд не зменшували б судо-
ві витрати щонайменше вдвічі. Хоча 
жодних підстав для цього, на нашу 
думку, не було. Щоразу до суду нада-
вався повний перелік первинних доку-
ментів, які обґрунтовували фактично 
понесену клієнтом суму витрат. На-
томість видається, що наданим сторо-
ною доказам суд зазвичай протистав-
ляє власні відчуття з приводу того, 
який розмір є достатнім. 

Вважаємо, що формування стійкої су-
дової практики щодо повної компенсації 
підтверджених витрат на правову допо-
могу пішло б на користь усім, в тому чис-
лі судам. У такому випадку клієнти були 
б зацікавлені в пошуку найбільш квалі-
фікованих фахівців, знаючи, що всі ви-
трати на їхні гонорари будуть відшкодо-
вані коштом опонентів у разі перемоги 
у справі. Сторона, яка усвідомлює свою 
слабку позицію, буде зацікавлена не у за-
тягуванні справи, а в якнайшвидшому 
примиренні, щоб зменшити вартість ви-
трат. Як наслідок, суди виграють від того, 
що кількість справ зменшуватиметься, 
тому що сторони будуть зацікавлені до-
мовлятися та не доводити спори до суду.

Дуже сподіваємося, що в майбут-
ньому вдасться досягти того, щоб суд, 
як спосіб вирішення спорів, сприй-
мався як виключний та ефективний 
засіб. Навіть нехай цьому передува-
тиме стійке уявлення про те, що суди-
тися – це дорого і судові витрати під-
лягають повному відшкодуванню.
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– Олеже, які останні тенденції 
надання юрпослуг (зокрема, 
в судовій практиці) Ви можете 
відзначити?

– Останнім часом все більшого по-
ширення набуває процедура медіації 
у вирішенні спорів. Медіація – це аль-
тернативний спосіб вирішення спору 
за участю нейтрального посередника 
(медіатора). Вона активно застосову-
ється як позасудовий варіант вирішен-
ня спорів. 

Вже можна стверджувати про низку 
переваг цієї процедури.  По-перше, це 
економія коштів і часу, адже немає по-
треби сплачувати судовий збір, а також 
нести інші витрати, пов’язані з розгля-
дом справи в суді.  По-друге, медіація 
допомагає зберігати конфі денційність, 
адже судовий процес завжди має ри-
зики в майбутньому стати публічним 
скандалом (конфлікти бізнес-партне-
рів, сімейні спори пуб лічних осіб, тру-
дові спори тощо). Тут можна навіть 
стверджувати про захист репутації 
сторін конфлікту. По-третє, медіація 
дозволяє здійснити «розвантаження» 
судів, що цілком логічно.

– Чи вплинула судова реформа на 
якість правосуддя? Є відчуття, що 
перемогу в суді можна отримати 
виключно завдяки якісній 
правовій позиції, роботі адвоката?

– Як відомо, найнижчий рівень до-
віри серед усіх гілок влади отрима-
ла судова система. Сьогодні кожна ре-
форма проводиться не для того, щоб 
покращити рівень доступу до пра-
восуддя «пересічного громадянина», 
а щоб «перемотивувати» суддів та зро-
бити їх залежними від тієї чи іншої гіл-
ки влади. 

Верховний Суд завантажений вели-
кою кількістю справ. Як свідчать ста-

НАШІ ПОСЛУГИ – ЦЕ ЗАДОВОЛЕННЯ 
ВСІХ ПОТРЕБ БІЗНЕСУ
Наполегливість, комунікабельність, ініціативність, любов до своєї професії, чесність, 
відповідальність та ерудиція – це ті здібності, без яких не можна уявити адвоката. Так 
вважає Олег ГОРЕЦЬКИЙ, керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», який у своєму 
інтерв’ю розповів про основні проблеми судової системи, адвокатури, про тенденції 
в запитах клієнтів та про найрезонансніші справи у своїй кар’єрі.
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тистичні дані, наразі розглядаються 
майже всі справи без градації та обме-
жень, що були передбачені змінами до 
процесуального законодавства, які на-
брали чинності 15.12.2017 р. Сьогодні 
на розгляді ВС перебувають приблиз-
но 60 тис. судових справ. Зменшую-
чи кількість суддів ВС, судова рефор-
ма продовжує термін розгляду спору 
в суді. Якщо раніше на одного суддю 
припадало 2 справи на день, то тепер 
ця кількість досягне 3-4 справ. При 
цьому під час прийняття відповідно-
го закону не були розглянуті питання 
щодо обмеження випадків, коли сто-
рони можуть звертатися до ВС, як це 
встановлено, наприклад, у США.

На жаль, сьогодні найбільша проб-
лема суддів – неготовність і страх бра-
ти на себе відповідальність за прий-
няті рішення, що призводить до 
формального підходу до вирішен-
ня справ. Тому надалі будемо споді-
ватися, що залучення міжнародних 
експертів для формування незалеж-
ної судової системи в Україні прине-
се хороші результати, довіра громадян 
значно зросте, а корупція зовсім зник-
не з просторів судової діяльності кра-
їни. Звичайно, якісна робота адвоката 
впливає на результат вирішення спо-
ру, але під час розгляду справи в суді 
до уваги беруться й інші чинники, які 
стосуються предмета спору.

– Як Ви вважаєте, чого не вистачає 
сучасній адвокатурі?

– На мою думку, основною пробле-
мою вітчизняної адвокатури є втру-
чання держави у задекларований «не-
залежний та самостійний» інститут 
шляхом здійснення дій або бездіяль-
ності. Держава відсторонилася від за-
безпечення гарантій адвокатської ді-
яльності та по суті дає карт-бланш для 
здійснення тиску на захисників шля-
хом проведенням слідчих (у тому чис-
лі негласних) розшукових дій, ототож-
нення адвоката з клієнтом тощо. 

Також до актуальних проблем су-
часної адвокатури можна віднести 
відсутність єдності в адвокатському 
само врядуванні, проблему реаліза-
ції так званої «адвокатської монопо-
лії», відшкодування витрат на надання 
професійної допомоги під час розгля-
ду судових справ, невідповідність за-
конодавства нормам міжнародного 
права тощо. 

Окремою проблемою є тиск на адво-
катів за допомогою зловживання правом 
на звернення з дисциплінарними скарга-
ми на дії адвокатів. Найчастіше опоненти 
клієнтів адвоката звертаються з такими 
скаргами, коли вже не вдається знайти ін-
ших шляхів вирішення конфліктів. 

– Як змінилися категорії 
клієнтських запитів, вирішення 
яких потребує судових процесів? 
Тобто з якими «проблемами» 
клієнтів доводиться частіше 
звертатися до суду, а з якими 
навпаки?

– Як свідчить статистика, основ-
ні проблеми, з якими звертаються 
українці за отриманням професійної 
правничої допомоги – це те, що не-
віддільно пов’язано з їхнім повсяк-
денним життям: розірвання шлю-
бу, поділ майна подружжя, стягнення 
аліментів на утримання дітей, банків-
ські спори, стягнення матеріальної 
шкоди, порушення прав споживачів, 
спори з приводу житлово-комуналь-
них послуг, страхові спори, трудові 
спори тощо. 

Водночас більшість клієнтів – це 
юридичні особи, які звертаються для 
вирішення спорів у сфері корпоратив-
них відносин, стягнення заборговано-
сті за господарськими договорами чи 
супроводження процедури банкрут-
ства. Наразі збільшилася кількість 
корпоративних спорів, що обумов-
лено численними «рейдерськими за-
хопленнями» нерухомості та готово-
го бізнесу загалом. Такі протиправні 
дії найчастіше вчиняються за участю 

державних реєстраторів, приватних 
нотаріусів. Звісно, їхні дії та рішення 
можна оскаржити, але це вимагає ба-
гато часу. Таким чином, захист бізне-
су – це сьогодні важливий напрямок 
роботи адвокатів. Зважаючи на висо-
кий рівень злочинності в Україні, не 
варто відкидати відсоток криміналь-
них справ. 

Після активного запровадження 
процедури медіації в правову систе-
му нашої країни клієнти маюсь мож-
ливість не звертатися до суду для 
вирішення спору, а врегулювати про-
блему, застосувавши медіацію.Влас-
на практика і досвід свідчать, що 
найбільш медіабельними є цивільні 
й господарські спори: спори, пов’яза-
ні з виконанням договорів, корпора-
тивні конф лікти, розірвання шлюбу, 
вирішення питань щодо дітей тощо. 
Ці прості питання можна вирішити 
без зайвих емоцій шляхом примирних 
процедур. Навіть на стадії судового 
провадження ми досягаємо позитив-
ного результату.

– Чи змінюється сьогодні портрет 
клієнта? Як щодо портрета клієнта 
Вашої фірми?

– Портрет клієнта в юриспру-
денції – це сукупний образ таких 
критеріїв: статус особи, вік, посада, 
а якщо мова йде про бізнес – вид ді-
яльності, розмір компанії, річний 
дохід та ін. Останнім часом кількість 
клієнтів, які потребують правової 
допомоги та можуть дозволити собі 
отримати повний юридичний супро-
від бізнесу, значно зменшилася. Це 
обумовлено дією різних чинників: 
зміна керівництва держави, складна 
політична ситуація, спад економіки 
тощо. 

Наша юридична фірма була засно-
вана в січні 2013 р. Протягом 7-ми 
років ми займаємося господарськи-
ми, цивільними, адміністративними 
справами, іноді бувають міжнародні 
арбітражі, оскарження третейських 
рішень. Також супроводжуємо багато 
справ про банкрутство. Загалом, наші 
послуги – це задоволення всіх потреб 
бізнесу. Більшість клієнтів – це юри-
дичні особи, які звертаються з метою 
вирішення спорів у сфері корпоратив-
них відносин, стягнення заборговано-
сті за господарськими договорами чи 
супроводження процедури банкрут-
ства.

НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА СУДДІВ – 
НЕГОТОВНІСТЬ І СТРАХ БРАТИ 
НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ
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Щодо клієнтів, то зі спливом часу їх 
кількість стрімко зростає. Проте наші 
перші справи та виграні суди ми зга-
дуємо дуже часто. Це надає натхнен-
ня та бажання йти далі, досягати но-
вих перемог, «виходити» на новий 
рівень. Цілі, до яких ми прагнемо – 
це подальше вдосконалення набутих 
знань, майстерності та досвіду на рів-
ні, який відповідає сучасним реаліям, 
постійним змінам, що відбуваються 
в керівництві держави, в законодав-
стві тощо. 

Сьогодні ми вдало та успішно зна-
ходимо найоптимальніші варіанти 
вирішення складних ситуацій з міні-

мальними ризиками для клієнтів та 
застосуванням нестандартних підхо-
дів. Наше головне завдання – це пози-
тивний результат для клієнтів, незва-
жаючи на перешкоди, труднощі та нові 
виклики. Адвокати нашої фірми нада-
ють правову допомогу незалежно від 
статусу клієнта. Це завжди якісна ро-
бота з найбільш оптимальним варіан-
том вирішенням справи.

– Чи відмовляли Ви колись 
клієнту, в тому числі 
потенційному? Через що Ви 
можете сказати клієнту «НІ»?

– За час існування нашої фірми 
 траплялися такі випадки, але їх кіль-
кість незначна. У разі наявності кон-
флікту інтересів (наприклад, якщо ми 
надаємо послуги опоненту потенцій-
ного клієнта) ми пропонуємо засто-
сувати процедуру медіації. Наш дос-
від свідчить про те, що в більшості 
випадків результат буде позитивним 
для обох сторін. Якщо консенсусу не 
вдається досягти, то ми відмовляємо 
клієнту. Також ми не беремося за ви-
рішення справ, якщо вони можуть ви-
ходити за межі правового кола, а на-
дання юридичної допомоги може 
завдати значної шкоди правам та ін-
тересам інших осіб або державі. 

Варто зазначити, що чесність між 
адвокатом і клієнтом – це одна з най-

важливіших складових успіху та 
співпраці. Ми зіштовхувалися з си-
туаціями, коли клієнти перекручува-
ли обставини справи та замовчували 
важливу інформацію. Відповідно, на-
слідки такої недобросовісної поведін-
ки не змусили на себе довго чекати. 
В судових засіданнях дійсність става-
ла очевидною і надалі її вже немож-
ливо «загладити», адже суддя робить 
свій висновок. У такому випаду клієнт 
може звинувачувати лише себе особи-
сто. Отже, в таких випадках ми також 
можемо відмовитися надалі супрово-
джувати справу. Кожен адвокат цінує 
свій час і репутацію.

Однак, якщо в супроводі клієнта 
немає перешкод, навіть якщо резуль-
тат здається далеким або сумнівним, 
ми зробимо все, щоб оптимально та 
креативно вирішити ситуацію.

– Які Ви маєте плани щодо 
розвитку судової практики? Чи 
плануєте розширювати спектр 
послуг?

– Головні вимоги, які сучасний біз-
нес висуває до юриста – це досвід, ба-
жання працювати, креативність, від-
повідальність. Юрист повинен швидко 
навчитися аналізувати зміни в законо-
давстві, застосовувати норми чинно-
го законодавства до конкретних си-
туацій, вміти користуватися всіма 
реєстрами, аналізувати судову прак-
тику, відстежувати висновки Великої 
Палати Верховного Суду тощо. Як ба-
чите, завдань багато, але лише в тако-
му комплексі можна «вийти на резуль-
тат». 

Також важливо висвітлювати от-
риману практику в аналітичних стат-
тях. По-перше, це свого роду відпо-
чинок, по-друге, можливість усунути 
наявні недоліки в законодавстві шля-
хом подальшої участі у круглих сто-
лах, форумах, конференціях та інших 
заходах. Ринок стрімко розвиваєть-
ся, попит на професіоналів зростає, 
створюються платформи для розвит-

ку юристів. Отже, можливостей для 
роботи юриста-професіонала, який 
бажає працювати, більше ніж достат-
ньо.

– Які зміни Ви назвали б найбільш 
значущими для юридичного 
бізнесу загалом та для Вашої 
компанії зокрема?

– Важливу роль в нашій практиці 
відіграють справи, пов’язані із захи-
стом бізнесу. Наразі тема так званого 
«рейдерства» є достатньо актуальною, 
що зумовлює необхідність систематич-
ного супроводу і контролю господар-
ської діяльності. Необхідно розуміти, 
що поняття «рейдерство» починається 
не з фізичного захоплення об’єкта, а з 
його юридичних підстав. Люди не ма-
ють точного розуміння поняття «рей-
дерство». Всі думають, що рейдерство 
починається з моменту, коли з’явля-
ються «тітушки» й охоронна фірма. 
Однак це не зовсім так. Насправді, 
рейдерство починається на етапі під-
готовки цих юридичних підстав (зо-
крема, зі зміни власника в Державно-
му реєстрі речових прав на нерухоме 
майно). Далі відбувається ініціюван-
ня судових процесів та кримінальних 
проваджень. Як правило, для захоп-
лення підприємств майже завжди за-
стосовують корпоративні конфлікти. 
Наприклад, корпоративний конфлікт 
між власниками підприємств є ідеаль-
ним варіантом для рейдерів.

Щодо найрезонансніших справ – 
півтора року тому до мене звернулися 
відомі академіки наукового інституту 
з більше ніж 40-річним досвідом, для 
того щоб я супроводжував підписан-
ня звичайної, як тоді здавалося, уго-
ди. В межах цієї угоди з’ясувалося, 
що рейдер насправді мав намір про-
сто відібрати їхнє приміщення і заво-
лодіти земельною ділянкою в центрі 
міста. Після того як я ознайомив-
ся зі справою, розпочалися судові 
спори. Група осіб, серед яких юрис-
ти, адвокати, колишні судді, приват-
ні виконавці тощо, ініціювали судові 
спори та кримінальні провадження, 
щоб змусити цих людей погодитися 
на умови – майже безкоштовно відда-
ти все майно. Завдяки оперативному 
втручанню і професійним діям адво-
катів та юристів нашої фірми справа 
була завершена, обидві сторони зали-
шилися задоволеними результатами 
вирішення проблеми. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ, ЯКІ СУЧАСНИЙ 
БІЗНЕС ВИСУВАЄ ДО ЮРИСТА – ЦЕ 
ДОСВІД, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, 
КРЕАТИВНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Для отримання оптимального ре-
зультату для всіх сторін необхідно було 
докласти чимало зусиль, адже існу-
вало майже 20 справ, які розглядали-
ся в судах різних інстанцій, а досудові 
розслідування тривали у 5 криміналь-
них провадженнях. Звичайно, про го-

норари за адвокатські послуги тоді 
не йшлося, адже мені відомо, що ін-
ститут просто не має коштів. Я розу-
мів, що якби ми залишили їх в тій си-
туації, то в найкращому випадку вони 
все втратили б, а в найгіршому – ще 
й наштовхнулися на фізичну розправу. 

Наш опонент розумів, що я був пере-
поною для досягнення його мети. Звіс-
но, він використовував погрози, щоб 
мене нейтралізувати. Тож рівень дис-
комфорту, ризику й тиску в роботі ад-
воката достатньо високий. 

– Що Вас мотивує, а які чинники 
демотивують?

– За час роботи нашої фірми ми 
створили власний бренд, чим дуже пи-
шаємося. Тому до команди висувають-
ся високі критерії якості роботи. Однак 
найбільше досягнення – це колектив 
нашої юридичної фірми та наші вдяч-
ні клієнти. На початку 2013 р. ми по-
чинали працювати в невеликому скла-
ді (я і троє юристів), а сьогодні нас вже 
15 осіб (адвокати, помічники адвокатів, 
юристи, офіс-менеджер, PR- менеджер, 
які віддані професії та захоплені своєю 
справою). Наполегливість, комуніка-
бельність, ініціативність, любов до сво-
єї професії, чесність, відповідальність 
та ерудиція – це ті здібності, без яких не 
можна уявити адвоката.

Сьогодні робочий процес доско-
нало налагоджений. Адвокати нашої 
фірми надають професійну юридич-
ну підтримку в режимі 24/7 в усіх на-
прямках юриспруденції. Команда на-
шої фірми постійно розвивається та 
вдосконалює отримані знання і навич-
ки. На підставі практики ми складаємо 
аналітичні статті для фахових видань, 
ділимося та отримуємо новий досвід 
на публічних заходах (форумах, кон-
ференціях), регулярно аналізуємо ви-
конану роботу, працюємо над новими 
стратегіями. 

До чинників, які можуть негативно 
вплинути на роботу адвоката, можна 
віднести нестабільну ситуацію з судо-
чинством, постійні зміни в законодав-
стві, які іноді бувають непродуманими 
та суперечать процесуальній реаль-
ності, а також постійну зміну практи-
ки, яку формує Верховний Суд. Іноді 
трап ляються випадки тиску на адвока-
тів з боку опонентів, що також непри-
ємно. Однак сучасний ринок вимагає 
від юриста вміння швидко адаптувати-
ся до змін та налаштовуватися на робо-
ту за будь-яких умов. Саме до цього ми 
прагнемо з 2013 р. Вважаю, що нам це 
вдається цілком успішно.

Розмову вів Єгор Желтухін, 
головний редактор «Юридичної Газети»

Олег ГОРЕЦЬКИЙ, керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери»
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Неоднакова судова практика 
в Україні є постійним приво-
дом для нарікань на судову гілку 

влади, а також для дискусій серед юри-
дичної спільноти, в тому числі cеред 
суддівського корпусу. Причини цьо-
го явища небезпідставні, адже єдність 
судової практики сприяє ефективному 
захисту прав, стабільності, передбачу-
ваності та обізнаності населення про 
усталені позиції. Обізнаність дозволяє 
оцінити наявність чи відсутність під-
став для судового захисту прав.

Окрім того, неоднаковість та непо-
слідовність судової практики в Укра-
їні була предметом критики в Євро-
пейському суді з прав людини, який 
вказував на порушення Україною прав 
осіб на справедливий суд внаслідок 
непослідовності та неоднаковості су-
дової практики (наприклад, рішення 
у справі «Серков проти України»).

Судова реформа, що стартува-
ла у 2016 р., повинна була вирішити 
проблему неоднакової та непослідов-
ної судової практики. З прийняттям 
відповідних змін до законодавства 
в Україні були значно розширені та 
зміцненні повноваження Верховно-
го Суду в забезпеченні єдності судо-
вої практики. Однак, незважаючи на 

значну роботу ВС щодо забезпечення 
єдності практики, бізнесу та юристам 
доводиться зіштовхуватися із супереч-
ливими позиціями Верховного Суду.

Зокрема, ВС досі не виробив єди-
ної позиції у справах про оскаржен-
ня рішень Антимонопольного коміте-
ту України щодо змов на торгах. Згідно 
із загальним підходом, якого дотри-
мується ВС у процесі розгляду та-
ких справ, непрямі докази змови є до-
статньою підставою для звинувачення 
учасників торгів з боку АМКУ в пору-
шенні законодавства про захист еко-
номічної конкуренції у вигляді спо-
творення результатів торгів. Такими 
ознаками можуть бути докази схожо-
го оформлення тендерних пропозицій 
або схожі помилки в документах, пе-
ребування учасників у господарських 
відносинах, надання учасниками фі-
нансової допомоги один одному, ви-
користання однієї IP-адреси та засобів 
зв’язку, отримання довідок в одному 
й тому ж банку за послідовними номе-
рами, наявність спільних працівників 
та ін. 

Як правило, ВС не погоджується із 
суто формальним підходом судів ниж-
чих інстанцій, які скасовуючи рішен-
ня АМКУ, зазначають, що зовнішні оз-

наки в оформленні документів ще не 
є доказом обміну такими документа-
ми між учасниками торгів; схожість 
у зовнішньому вигляді тендерних про-
позицій учасників торгів не свідчить 
про змову між ними; наявність од-
накової адреси в учасників торгів не 
є підтвердженням узгодженості на 
торгах; перебування учасників торгів 
у комерційних відносинах не супере-
чить приписам законодавства, а також 
не вважається доказом змови на тор-
гах; подання учасниками торгів тен-
дерних пропозицій з однієї ІР-адреси 
в один день не свідчить про те, що між 
учасниками процедури відбувся об-
мін інформацією у процесі підготовки 
конкурсної пропозиції. 

 В більшості випадків (наприклад, 
справа №922/1433/18) ВС зазначає, 
що такі висновки судів «певною мі-
рою є декларативними, не спростову-
ють відповідних висновків АМКУ за 
фактичними обставинами та не вра-
ховують дійсного правового змісту ан-
тиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів 
торгів (де правове значення має фак-
тична відсутність конкурсу внаслідок 
узгодження конкурсантами відповід-
ної поведінки)».  

СУПЕРЕЧНОСТІ У ПРАКТИЦІ ВС

Сергій ШКЛЯР,
адвокат, партнер-засновник, партнер 
практик вирішення комерційних спорів, 
конкурентного та антимонопольного 
права Arzinger, д.ю.н.

Олексій ПРУДКИЙ,
адвокат, старший юрист 
практики вирішення 
комерційних спорів Arzinger

Ольга БУЛАЄВА,
адвокат, старший юрист практики 
конкурентного та антимонопольного 
права Arzinger
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На нашу думку, такий підхід Вер-
ховного Суду є цілком обґрунтованим 
у процесі розгляду судових спорів про 
змову на торгах. В теорії конкурентно-
го права змова на торгах за своєю сут-
тю вважається таємною змовою (tacit 
collusion), тобто підприємці таємно 
досягають певних усних домовлено-
стей щодо розподілення ролей на тор-
гах, згідно з якими один з них здобуде 
перемогу, а інші – відмовляться від ре-
альної боротьби за перемогу, погоджу-
ючись на ролі так званих технічних 
учасників, участь яких у торгах необ-
хідна лише з метою забезпечення того, 
щоб торги відбулися. За таких умов, 
напевно, не залишається жодних пря-
мих доказів змови, а головний виклик 
АМКУ – «назбирати» непрямих ознак 
вчинення порушення, достатніх для 
того, щоб довести відсутність конку-
ренції під час проведення закупівель. 

Незважаючи на певною мірою уста-
лений підхід касаційного суду, на прак-
тиці ВС відхиляється від своєї позиції. 
Наприклад, у справах про змову на тор-
гах, що розглядалися за позовом ПАТ 
«НПК «Галичина» та ПАТ «Укртатна-
фта», суд зауважує, що зміст оскаржу-
ваних судових рішень, висновки АМК, 
покладені в основу його рішення, «ма-
ють переважно ймовірнісний характер, 
оскільки ґрунтуються на зроблених 
АМКУ припущеннях, а не на беззапе-
речно встановлених фактах». 

В іншій справі №922/5617/15 ВС 
стверджує про те, що схожість 
в оформленні учасниками конкурс-
них торгів їхніх конкурсних пропози-
цій, за відсутності беззаперечних до-
казів неправомірного чи узгодженого 
формування цими учасниками спіль-
них конкурсних пропозицій або цін 
на товар, за відсутності доказів анти-
конкурентної узгодженої поведінки 
учасників конкурсних торгів у про-
цесі проведення останніх, ще не свід-
чать про наявність попередньої змови 
(антиконкурентних узгоджених дій) 
та спрямованості цих дій на усунення 

або недопущення конкуренції, спотво-
рення результатів конкурсних торгів. 

Що стосується різниці в позиці-
ях, ВС має на це власне пояснення: рі-
шення щодо достатності непрямих до-
казів змови нібито були прийняті «за 
іншої фактично-доказової бази». Вод-
ночас аналіз таких рішень АМКУ та 
судових справ дозволяє дійти вис-
новку, що фактичні обставини участі 
в торгах і доказова база були достат-
ньо схожими («подібними») та ма-
лоймовірно могли зумовити те, що суд 
зайняв протилежну позицію в таких 
справах. Вважаю, що цілковите усу-
нення розбіжностей в судовій прак-
тиці є неможливим, з огляду на полі-
тичні та законотворчі турбулентності, 
втрату актуальності певних правових 
висновків, однак мінімізація таких су-
перечностей є завданням як Верхов-
ного Суду, так і юридичної спільноти.

Щодо причин таких суперечно-
стей, то ВС (Велика Палата) визначив, 
що можливими підставами (критерія-
ми) для відступлення від практики мо-
жуть бути вади попереднього рішення 
чи групи рішень (їх неефективність, 
незрозумілість, неузгодженість, необ-
ґрунтованість, незбалансованість, по-
милковість), а також зміни суспільно-
го контексту (підхід повинен застаріти 
внаслідок розвитку в певній сфері су-
спільних відносин або їх правового 
регулювання).

За відсутності таких причин немає 
підстав для відступу від раніше ви-
словленої позиції. Однак за відсутно-
сті законодавчого закріплення таких 
критеріїв на практиці все ж таки ба-
чимо, що ВС найчастіше саме за від-
сутності таких підстав викладає різні 
правові позиції у подібних правовід-
носинах (наприклад, у згаданих вище 
рішеннях одна колегія суддів протя-
гом року висловила різні правові по-
зиції у подібних правовідносинах).

Водночас процесуальний закон 
дозволяє врегулювати суперечно-
сті в судовій практиці ВС шляхом 

передачі справи на розгляд палати, 
об’єднаної палати чи Великої Пала-
ти. Наприклад, зацікавлена сторона 
може заявити клопотання або відпо-
відна колегія суддів за власною іні-
ціативою може передати справу на 
розгляд Великої Палати Верховного 
Суду, якщо така передача необхідна 
для забезпечення розвитку права та 
формування єдиної правозастосов-
чої практики.

08.02.2020 р. набрав чинності За-
кон №460-IX (щодо вдосконален-
ня порядку розгляду судових справ), 
яким був змінений порядок касацій-
ного оскарження рішень. Зокрема, 
оскаржити в касаційному порядку рі-
шення можна буде лише в таких ви-
падках:

• якщо суд апеляційної інстанції 
в оскаржуваному судовому рішенні 
застосував норму права, не враховую-
чи висновку щодо застосування нор-
ми права у подібних правовідносинах, 
викладеного у постанові Верховного 
Суду, крім випадку наявності постано-
ви Верховного Суду про відступлення 
від такого висновку;

• якщо скаржник вмотивовано об-
ґрунтує необхідність відступлення 
від висновку щодо застосування нор-
ми права у подібних правовідносинах, 
викладеного у постанові Верховного 
Суду та застосованого судом апеляцій-
ної інстанції в оскаржуваному судово-
му рішенні;

• якщо відсутній висновок Верхов-
ного Суду щодо питання застосуван-
ня норми права у подібних правовід-
носинах;

• з підстав обов’язкового скасу-
вання (розгляд неповноважним судом 
тощо).

Водночас закон не містить критері-
їв, за наявності яких ВС може відсту-
пити від раніше викладеного правово-
го висновку, що є суттєвим недоліком. 
Також закон не визначає чіткого пе-
реліку ознак, за наявності яких певні 
правовідносини слід вважати подіб-
ними.

Однак, незважаючи на такі недо-
ліки, на нашу думку, зазначені змі-
ни змусять суддів місцевих судів, Вер-
ховного Суду та сторони детальніше 
вивчати судову практику й правові 
висновки ВС, а також все ж таки «зв’я-
жуть» ВС вже викладеними правови-
ми висновками та обов’язком мотиву-
вати відступ від них.

ЗАКОН НЕ ВИЗНАЧАЄ ЧІТКОГО 
ПЕРЕЛІКУ ОЗНАК, ЗА НАЯВНОСТІ 
ЯКИХ ПЕВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
СЛІД ВВАЖАТИ ПОДІБНИМИ
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НАШІ ПРАКТИКИ ТА ІНДУСТРІЇ:
• Аграрне та земельне право;
• Будівництво та нерухомість;
• Судові позови та арбітраж;
• Корпоративне право;
• Морські порти та термінали;
• Податки та юридичний аудит.

Юридична фірма «АНК» була заснована у 1996 р. Завдя-
ки стрімкому розвитку та сильній команді ми стали надійним 
юридичним радником для наших клієнтів. Починаючи з 1998 р. 
ЮФ «АНК» стабільно входить до ТОП-50 юридичних фірм Укра-
їни. Протягом 23 років ми консультуємо клієнтів в усіх галузях 
юридичної практики, допомагаючи їм розвивати свій бізнес та 
реалізовувати найамбітніші проекти. 

Нам вдалося створити команду справжніх професіоналів, ко-
жен з яких є визнаним фахівцем у своїй сфері юридичної прак-
тики. Сьогодні команда «АНК» налічує 35 досвідчених юристів, 
20 з яких є адвокатами. Це найвищий показник серед юридич-
них фірм Південного регіону України, що дозволяє нам не лише 
ефективно захищати інтереси клієнтів у судах, але й відшкодо-
вувати витрати на правову допомогу.

За результатами 2019 р. ЮФ «АНК» була визнана юридичною 
фірмою №1 у практиці морського права одразу двома провідни-
ми юридичними виданнями України. Окрім того, нас відзначили 
серед кращих у практиках «Будівництво та нерухомість», «Дер-
жавно-приватне партнерство», «Транспорт та інфраструктура». 

Ми дякуємо нашим клієнтам за довіру та визнання протягом 
років!

ЯК НАС ЗНАЙТИ:
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4-й поверх, офіс 17
м. Одеса, 65026, Україна
тел. +38 048 725 07 16
E-mail: office@ank.odessa.ua
WEB: http://www.ank.odessa.ua 
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1. 26.12.2019 р. набула чинності 
Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни №1084 «Про запровадження обліку 
трудової діяльності працівника, фізич-
ної особи-підприємця, фізичної особи, 
яка забезпечує себе роботою самостій-
но, в електронній формі». Облік трудо-
вої діяльності вестиме Пенсійний фонд 
України в персональній обліковій картці 
застрахованої особи в Реєстрі застрахо-
ваних осіб Державного реєстру загаль-
нообов’язкового державного соціально-
го страхування. Постанова є рамковим 
документом. Щоб вона запрацювала, 
Міністерство фінансів України має пе-
реглянути форму звіту єдиного соціаль-
ного внеску, а Пенсійний фонд Украї-
ни – запустити програмне забезпечення 
та затвердити власні нормативні акти: 
порядок подання відомостей про тру-
дову діяльність в електронній формі 
та порядок надання послуг у загально-
обов’язковому державному пенсійному 
страхуванні з використанням електрон-
ної системи BankID.

2. З 31.12.2019 р. Державна служ-
ба з питань праці України більше не має 
права проводити невиїзні інспектування 
та кадровий аудит згідно з внесеними змі-
нами до Порядку здійснення державного 
контролю за додержанням законодавства 

про працю, затвердженого постановою 
КМУ від 21.08.2019 р. №823. Як і раніше, 
перевірки проводитимуть інспектори 
праці Держпраці та виконавчих органів 
місцевого самоврядування (міських рад 
міст обласного значення та сільських, се-
лищних, міських рад об’єднаних терито-
ріальних громад), але форма контролю 
тепер тільки одна – інспекційні відвіду-
вання. Невиїзних інспектувань змінений 
Порядок не передбачає.

3. 20.01.2020 р. набув чинності 
Закон України №198-IX Про внесення 
змін до Закону України «Про запобіган-
ня корупції» щодо викривачів коруп-
ції, яким були внесені зміни до ст. 2-1 та 
ст. 235 Кодексу законів про працю 
України. Відтепер, якщо є підстави для 
поновлення на роботі працівника, який 
був звільнений у зв’язку зі здійсненим 
ним або його близькою особою пові-
домленням про можливі факти коруп-
ційних чи пов’язаних з корупцією пра-
вопорушень, інших порушень Закону 
України «Про запобігання корупції» ін-
шою особою, і такий працівник відмов-
ляється від поновлення, то приймаєть-
ся рішення про виплату йому грошової 
компенсації в розмірі 6-місячного се-
реднього заробітку. Однак якщо немає 
неможливості поновлення, то йому ви-
плачується грошова компенсація в роз-
мірі 2-річного середнього заробітку. 

4. 02.02.2020 р. набув чинності За-
кон України №378-IХ, яким були значно 
зменшені розміри штрафів за порушен-
ня законодавства про працю, встановле-
ні ст. 265 КЗпП, а саме: 

• За фактичний допуск працівни-
ка до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення пра-
цівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний 
робочий час, виплату заробітної пла-
ти без нарахування і сплати єдиного со-
ціального внеску та податків – штраф 
зменшено з 30 до 10 розмірів мінімальної 
заробітної плати за кожного працівника, 
стосовно якого скоєно порушення, однак 
встановлено штраф у розмірі 30 розмірів 
мінімальної заробітної плати за повтор-
не протягом 2-х років порушення. Якщо 

роботодавцем є юридична особа або фі-
зична особа-підприємець, які використо-
вують найману працю та є платниками 
єдиного податку І-ІІІ груп, за перше по-
рушення застосовується попередження, 
а за повторне протягом 2-х років поспіль 
порушення – 30 розмірів мінімальної за-
робітної плати за кожного працівника, 
стосовно якого скоєно порушення.

• За недотримання мінімальних дер-
жавних гарантій в оплаті праці – штраф 
зменшено з 10 до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати.

• За недотримання гарантій та пільг 
мобілізованим або призваним на вій-
ськову службу працівникам – штраф 
зменшено з 10 до 4 розмірів мінімальної 
заробітної плати. Якщо роботодавцем 
є юридична особа або фізична особа-під-
приємець, які використовують найману 
працю та є платниками єдиного податку 
І-ІІІ груп, то замість штрафу застосову-
ється попередження.

• За недопущення до проведен-
ня перевірки з виявлення неоформ-
лених працівників – штраф зменшено 
зі 100 до 16 розмірів мінімальної заро-
бітної плати. 

Штраф за «порушення інших вимог 
законодавства про працю» відтепер під-
сумовуються – 1 розмір заробітної пла-
ти «за кожне таке порушення». У 2020 р. 
розмір мінімальної заробітної плати ста-
новить 4 723 грн. Важливо зазначити, що 
у разі сплати 50% розміру штрафу протя-
гом 10 банківських днів з дня вручення 
постанови про накладення штрафу така 
постанова вважається виконаною.

5. На підписі у Президента пе-
ребуває проект Закону про внесен-
ня змін до деяких законів України 
№2260 від 11.10.2019 р. (направлено на 
підпис ще 17.12.2019 р.), який допов-
нює КЗпП ст. 9-2, що визначає пись-
мову форму документа. Електронний 
документ, створений в автоматичному 
режимі, прирівнюється до паперового. 
Таким чином, якщо КЗпП встановлює 
письмову форму документа, то може 
бути поданий або надісланий як папе-
ровий, так і електронний документи 
(мають однакову юридичну силу).

ОСТАННІ ЗМІНИ 
В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПРАЦЮ

Володимир МОНАСТИРСЬКИЙ,
партнер Dentons
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