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Я потрапив в юридичну про-
фесію досить випадково і не міг 
собі уявити, що моє майбутнє буде 
пов’язане з адвокатурою. Після 
того як я почав набиратися дос-
віду та робити перші професійні 
кроки, я зрозумів, що професія ад-
воката є дуже привабливою саме 
тому, що вона надає справжню 
свободу вибору, – адвокат само-
стійно визначає чи хоче він опі-
катись проблемами того чи іншо-
го клієнта, адвокат на свій розсуд 
визначає свою винагороду (з ура-
хуванням тенденцій ринку), так 
само як і вільно розпоряджається 
власним часом.

Професія адвоката є також 
надзвичайно цікавою, оскільки 
змушує нас постійно та всебічно 
розвиватись в інтелектуальному 
сенсі, – в сучасному світі адво-
кат повинен дуже добре знатись 
на всіх дрібницях роботи клієн-
та, щоб надавати якісні послуги. 
Саме тому, адвокати, що супро-
воджують діяльність клієнтів з 

різних індустрій, досить непога-
но розуміють відповідні сектори 
бізнесу.

Адвокат повинен мати відмінні 
комунікаційні здібності, так само як 
вміти розбудовувати та підтриму-
вати близькі та довірчі відносини із 
клієнтами та широким колом різно-
манітних стейкхолдерів, що також 
дозволяє постійно розвиватись та 
бути в курсі останніх трендів.

 Особливість професії накладає 
певний відбиток на спосіб життя та 
здатність реалізувати зазначені сво-
боди в повному обсязі, в той же час, 
на мій погляд, важко знайти іншу 
професію, яка може надавати стіль-
ки переваг.

 На сьогоднішній день адвока-
тура в Україні знаходиться в про-
цесі реформування, і я сподіваюсь, 
що найближчим часом до адвока-
тів з’явиться належне ставлення як 
з боку суспільства, клієнтів, так і з 
боку держави, адже без дотримання 
належних гарантій професійної ді-
яльності не є можливим здоровий і 
сталий розвиток професії.

 На жаль, на сьогоднішній день 
непоодинокі випадки грубого втру-
чання та порушення з боку право-
охоронних органів в частині здійс-
нення адвокатської діяльності, що 
суттєво демотивує представників 
професії та нівелює довіру до дер-
жави в цілому.

Дуже часто на адвокатів здійс-
нюється шалений тиск з боку ЗМІ, 
які, переслідуючи певні інтереси 
та виконуючи політичні замовлен-
ня, ототожнюють адвокатів з їх клі-
єнтами, втягують колег в політичні 
ігри та намагаються в такий спосіб 
зашкодити здійсненню професій-
ної діяльності, незважаючи на те, 
що відповідні дії чітко заборонені 
законодавством.

Велика проблема існує в належ-
ному сприйнятті адвоката суспіль-
ством. «Завдяки» існуючим коруп-
ційним практикам, коли адвокати 
виступають виключно посередни-
ками між клієнтом та державними 

органами. Багато клієнтів розгля-
дають адвоката як посередника у 
хабарництві й навіть не цікавлять-
ся інтелектуальним потенціалом 
юристів.

 Саме тому, в суспільстві не іс-
нує культури аутсорсінгу, і якісні 
професійні юристи потроху зника-
ють як клас, - клієнти не вбачають 
цінності в юридичних послугах, 
розглядають витрати на юридич-
них консультантів саме як непо-
трібні витрати, а не як важливу ча-
стину інвестиції у власний бізнес. 
В цьому сенсі варто повчитись у 
великих іноземних корпорацій, в 
більшості з яких жодне важливе 
рішення не приймається без юри-
дичної оцінки.

 Саме тому, без належної під-
тримки з боку держави не є мож-
ливим відбудувати незалежну ад-
вокатуру. Представники держави, 
зокрема, повинні чітко дотримува-
тись законодавчих вимог, що буде 
стимулом для побудови саме тієї 
адвокатури, яка відповідає міжна-
родним стандартам та кращим сві-
товим практикам.

 Держава до цих пір не зрозу-
міла, що ринок юридичних та ад-
вокатських послуг є таким саме біз-
несом, як будь-який інший, який 
може генерувати мільярди податків 
для бюджетів всіх рівнів, так само як 
створювати робочі місця, у зв’язку із 
чим до нього треба ставитись із на-
лежною повагою.

 Мені також здається, що дуже 
важливим кроком для зміцнення 
адвокатури повинно стати об’єд-
нання зусиль провідних організа-
цій, що представляють інтереси 
юристів, для досягнення спільної 
мети. В останні роки можна помі-
тити певне потепління стосунків 
між основними гравцями на рин-
ку. В той же час, ще зарано говори-
ти про те, що кінцеву мету досяг-
нуто. Аналогічне питання постає 
у відносинах між класичною та 
бізнес-адвокатурою в цілому. На 
жаль, я ще не бачу налагодженого 

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

Тімур БОНДАРЄВ

Адвокат, керуючий 
партнер АО «Arzinger»

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ПРОФЕСІЇ АДВОКАТА:  
ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ
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конструктивного діалогу між ко-
легами, а також відповідної інте-
грації професії.

 Що стосується майбутнього 
української адвокатури, то в цьо-
му сенсі ми повинні працювати 

над втіленням кращих практик, 
які успішно існують в багатьох 
країнах світу, – взірцевими при-
кладами в цьому сенсі є правові 
системи США та Великої Британії, 
де традиції адвокатури налічують 

сотні років. Саме тому я вважаю, 
що нам не треба винаходити коле-
со, а треба брати за основу саме іс-
нуючі та налагоджені в інших кра-
їнах приклади правових систем та 
втілювати їх в Україні. 

29 липня 2016 року в місті Рів-
ному відбувся відбувся Круглий 
стіл, який був організований 
Рівненським відділення ВГО 
«Асоціація адвокатів України» 
на тему: «Захист гарантій адвокат-
ської діяльності». 

Захід відкрила Голова Рівнен-
ського відділення ВГО «Асоціація 
адвокатів України» Олесі Сергієн-
ко, яка наголосила на актуальності 
та важливості даного заходу для 
адвокатів. Захід продовжив Артур 
Резнік, адвокат, член Правління 
ААУ, керуючий партнер «Артур 
Резник та Партнери», на тему: 
«Захист гарантій адвокатської ді-
яльності ВГО «Асоціацією адвока-
тів України» Артур Резнік. У своїй 
доповіді Артур Резнік розповів про 
заходи, які вживає ААУ сьогодні 
для захисту гарантій адвокатської 
діяльності, про створений в ААУ 
Комітет захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності.  

Наступним доповідачем на 
тему: «Досягення компромісу для 

захисту гарантій адвокатської діяль-
ності» виступила Олеся Сергієнко, 
тренер, медіатор, Голова Рівнен-
ського відділення ВГО «Асоціація 
адвокатів України». У своєму ви-
ступі Олеся Сергієнко зазначила, що 
будь-який конфлікт, це сигнал про 
необхідність кардинальних змін. 
На сьогодні, це впершу чергу підви-
щення авторитету адвокатури в су-
спільстві та державі, отримання нею 
незалежності. Під час доповіді пані 
Сергієнко поділилася розповіддю 
про випадки втручання в приватне 
життя адвоката, як представника пу-
блічної професії та необхідність зна-
ходження компромісу адвокатами в 
окремих випадках для встановлення 
ефективної взаємодії з представни-
ками органів державної влади.  

Круглий стіл продовжила 
Оксана Муравська (адвокат, член 
ВГО «Асоціація адвокатів Укра-
їни») разом з доповіддю на тему: 
«Гарантії адвокатської діяльності 
в практиці Європейського суду з 
прав людини». Адвокат Оксана 

Муравська звернула увагу присут-
ніх на високий рівень захисту га-
рантій адвокатської діяльності Єв-
ропейським судом з прав людини, 
навела приклади конкретних справ 
та закликала адвокатів про необхід-
ність об’єднатися для інтересів усі-
єї адвокатури сьогодні в одне ціле, 
підтримувати один одного на шля-
ху до належного захисту гарантій 
адвокатської діяльності.

Під час заходу відбулося актив-
не обговорення даної теми кругло-
го столу серед учасників, ставилися 
різні запитання, давалися змістовні 
доповнення. Захід закрив Артур 
Резнік, який подякував усім присут-
нім адвокатам за активну участь. За 
підсумками проведення Круглого 
столу участники вирішили створи-
ти ініціативну групу захисту прав 
адвокатів Рівненського відділення 
ВГО «Асоціація адвокатів України». 
До складу такої ініціативної групи 
вирішили увійти наступні адвока-
ти: Оксана Муравська, Олександр 
Петрук, Олеся Сергієнко. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ 
РІВНЕНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ААУ НА ТЕМУ: 

«ЗАХИСТ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
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01 липня 2016 р. відбувся V Все- 
український форум ААУ з пуб- 
лічного права.

Захід відвідали понад 150 учас-
ників з різних регіонів нашої дер-
жави. За традицією, форум відкрив 
Президент Асоціації адвокатів 
України Олег Рачук, який привітав 
учасників, підкреслив важливість 
та актуальність тем, які винесені на 
обговорення, зокрема, основні на-
прямки розвитку сучасної правової 
системи України, перш за все судо-
вої реформи та роль Вищої ради 
правосуддя, а також наголосив на 
важливості реформування адвока-
тури тощо. З вітальною промовою 
до учасників заходу звернувся Го-
лова Ради адвокатів Закарпатської 
області Олексій Фазекош, який, 
зокрема, сказав: «Ми єдині в прин-
ципових питаннях, адже завдання у 
нас одне – перетворення адвокату-
ри України в дійсно ефективний та 
справді незалежний, самоврядний 
правозахисний інститут». 

Модератором першої сесії ви-
ступив Микола Пашинський, адво-
кат, член Правління ААУ, Керую-
чий партнер АО «Фортіс». 

Першим спікером виступив се-
кретар секції Вищої ради юстиції 
з питань призначення суддів на по-
сади та звільнення їх з посад Олек-
сій Маловацький, який розповів 
про значення та порядок форму-
вання Вищої Ради Юстиції. Спікер 
наголосив, що Вища рада юстиції є 
квазісудовим органом з питань при-
значення суддів, а також розповів 

учасникам про компетенцію та нові 
функції Вищої ради правосуддя.

З темою «Реформування адвока-
тури» виступив Завідувач Відділу 
представництва інтересів Прези-
дента України в судах Адміністра-
ції Президента України Віктор Ко-
роленко. Сергій Шкляр, заступник 
Міністра юстиції України з питань 
виконавчої служби, повідомив учас-
никам форуму про майбутні зміни 
та нововведення у діяльності дер-
жавних виконавців судових рішень. 
В продовження роботи сесії висту-
пив заступник Міністра з питань 
державної реєстрації Павло Мороз 
з темою «Нове в реєстрації прав на 
нерухомість». Про важливість ад-
вокатської участі в законотворчому 
процесі розповів народний депу-
тат України VIII скликання Руслан 
Сидорович. 

Далі начальник Головного те-
риторіального управління юстиції 
у м. Києві Станіслав Куценко роз-
повів про онлайн-будинок юстиції. 
До сесії також долучилися Олек-
сандр Дроздов – к.ю.н., адвокат, 
голова Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури, 
член Науково-консультативної 
ради при Національній асоціації 
адвокатів України, член Експерт-
ної ради з питань акредитації та 
сертифікації щодо підвищення 
кваліфікації адвокатів при НААУ, 
Володимир Донець, суддя Окружно-
го адміністративного суду міста 
Києва; Олександр Москалюк к.ю.н., 
доцент, відповідальний секретар 

електронного наукового фахового 
видання «Право і громадянське сус-
пільство»; Тетяна Малашенкова – 
член Вищої ради юстиції.

Друга сесія проходила в режимі 
двох паралельних секцій, які були 
присвячені актуальним питанням 
медичного і фармацевтичного пра-
ва та податкового права. 

До секції з податкового права 
були запрошені: Ольга Дегтярьова, 
суддя Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва; Олег Вдо-
вичен, адвокат, Керуючий партнер 
АО «Вдовичен та Партнери»; Дани-
ло Гетьманцев, доктор юридичних 
наук, професор кафедри фінансо-
вого права юридичного факульте-
ту Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, 
адвокат, Президент «Асоціації 
податкових радників»; Віталій 
Тимчук, адвокат АО «SK Group», 
Віталій Оджиковський, старший 
радник, адвокат «КМ Партнери». 
Модератором сесії виступив Євген 
Пронін, Керуючий партнер «Pronin 
Partners law Firm». Так, виступаючи 
Ольга Дегтярьова, постійний екс-
перт заходів Асоціації Адвокатів 
України роз’яснила способи захисту 
платників податків під час оскар-
ження судових рішень. Далі з темою 
«Податкові перевірки в криміналь-
них провадженнях» виступив Олег 
Вдовичен. Про актуальні питання 
адміністративного судочинства в 
податкових спорах та прогалини за-
конодавства доповів Данило Геть-
манцев. Продовжили роботу сесії 

ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ААУ 
З ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
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Віталій Тимчук, адвокат АО «СК 
ГРУП» та Віталій Оджиковський, 
старший радник, адвокат «КМ 
партнери». 

Модератором сесії «Актуаль-
ні питання медичного і фармаце-
втичного права» виступила Радми-
ла Гревцова, адвокат, Керуючий 
партнер Консалтингової компанії 
«Yurkraft medical», Голова профіль-
ного Комітету ААУ. Спікерами 
секції стали відомі фахівці Воло-
димир Бевзенко, Віталій Кондра-
тенко, Максим Баришніков, Олег 
Рачук та Олег Спіженко. Відкрива-
ючи роботу секції, Радмила Гревцо-
ва розповіла про тенденції розвитку 
законодавства і юридичної практи-
ки у сфері медицини, фармацевти-
ки і громадського здоров’я. Експерт 
сесії Олег Спіженко, адвокат і фі-
нансовий керівник Медичного цен-
тру «Кібер Клініка ім. академіка 
Ю. Спіженка», висловив свою точку 
зору щодо правового регулювання 
державно-приватного партнерства 
у галузі охорони здоров’я. Володи-
мир Бевзенко, д.ю.н., професор, в.о. 
завідувача кафедри адміністра-
тивного права КНУ імені Тараса 
Шевченка, звернув увагу слухачів 
на захист прав суб’єктів медичного 
та фармацевтичного права у поряд-
ку адміністративного судочинства. 
Начальник Головного бюро судо-
во-медичної експертизи МОЗ Укра-
їни Віталій Кондратенко окреслив 
актуальні проблеми призначення 
і проведення судово-медичної екс-
пертизи. Максим Баришніков, ад-
вокат, партнер ЮК «Бі Кей Бі» 
розповів про правові питання засто-
сування IT технологій в медицині. 
Завершила роботу сесії доповідь 

про правові аспекти реклами лі-
карських засобів, яку зробив Олег 
Рачук, адвокат, керуючий партнер 
«Oleh Rachuk law Firm», президент 
ААУ. 

На третій сесії розглядалися ак-
туальні питання інтелектуальної 
власності та корпоративного права. 
На секції з корпоративного права, 
де модератором була Катерина 
Власюк, адвокат, Голова Коміте-
ту ААУ з міжародного права, Ке-
руючий партнер ЮК «AVG group», 
виступила Наталя Ульянова – ди-
ректор департаменту міжнарод-
ного податкового планування «ICF 
Legal Service» з доповіддю щодо 
деофшоризації. В додаток до попе-
редньої теми Олена Перцова, ад-
вокат, керівник судової практики 
«Pavlenko legal group», яка розпові-
ла про проблемні аспекти рейдер-
ства в Україні. Провела захоплюю-
чий майстер-клас про стратегічне 
планування діяльності та контроль 
продуктивності підприємства Юлія 
Бойко. Про роль та функції під 
час проведення судових експертиз 
Торгово-промисловими палатами 
повідомив Іванов Костянтин й за-
вершила дискусійну панель Ольга 
Гребенюк.

Модератором секції з права ін-
телектуальної власності була Анна 
Кравчук, яка також підготувала до-
повідь стосовно податкових наслід-
ків виплати платежів за договорами 
щодо розпорядження правами ін-
телектуальної власності. До секції 
також долучився Серій Лебідь з те-
мою «Алгоритм збору доказів щодо 
кримінального правопорушення 
у сфері інтелектуальної власно-
сті». Оксана Манько зазначила про 

найпоширеніші порушення з не-
добросовісної конкуренції. До дис-
кусії стосовно проведення судових 
експертиз у сфері інтелектуальної 
власності також долучилися: Олег 
Чорнобай, адвокат, член Наглядо-
вої Ради ААУ, керуючий партнер 
ЮФ «Чернобай та партнери», Оле-
на Лапчевська, суддя судової пала-
ти з цивільних справ Апеляційного 
суду м. Києва; Олена Орлюк, Дирек-
тор Науково-дослідного інститу-
ту інтелектуальної власності На-
ціональної академії правових наук 
України, доктор юридичних наук, 
професор, член –кореспондент НА-
ПрН України та судові експерти 
Дорошенко Олександр і Ковальов 
Костянтин. 

Асоціація Адвокатів України ви-
словлює щиру вдячність генеральним 
партнерам та партнерам Фаруму: АО 
«Вдовичен та партнери», АБ «Камен-
ського», АО «Фортіс», Чернігівській 
РТПП, Патентно-юридичній агенції 
«Синергія», «Кібер клініка Спиженко», 
ЮО «Феміда», «ICF Legal Service», 
«Oleh Rachuk law Firm», «INFLOT», 
«Yurkraft Medical», «BKB», «Pavlenko 
legal group», “AVG group», «Pronin and 
Partners», а також медіа партнерам: 
школа юрмаркетингу, Ліга-закон, Юр-
ліга, Юридична газета, Закон і Бізнес, 
Юрист і закон, consulting academy, та 
інформаційним партнерам: Банкрут-
ство і ліквідація, Асоціація податкових 
радників, Бізреліз, Юридична практи-
ка, Поради юриста, Адвокат, Аудитор 
України, ЦКП Інформ, Український 
центр медіації, Праввий тиждень, 
Юрінком інтер, Український реклам-
ний журнал, Pravotoday, Vector news, 
Iplex, ius.ua, Trustedadvisors, Taxlink, 
BusinessViews.



Чат-боты, роботы для селфи и 
социальные сети офлайн – мир со-
временных коммуникаций давно пре-
одолел границы газетных статей 
и телесюжетов. Понимание ключе-
вых тенденций позволяет находить 
общий язык со своей аудиторией и 
оставаться в поле видимости клиен-
тов, задействуя все новые каналы и 
методики. 

Ежегодно профессиональные 
коммуникаторы со всех континен-
тов собираются в Давосе, чтобы 
обсудить, как изменилась отрасль 
за год, и кому удалось найти не-
стандартные ходы для привлече-
ния внимания. Объединяющая 
их площадка – Всемирный комму-
никационный форум WCFDavos. 
Место проведения события – тот 
же конференц-холл, где проходит 
Всемирный Экономический Фо-
рум – выбрано не случайно, ведь 
в наши дни коммуникации имеют 
едва ли не большее влияние на об-
щество, чем политика и финансы. 

Собственно и политика, и финан-
сы задействуют коммуникации, от 
эффективности которых часто за-
висит судьба всего проекта.

Конечно, международные трен- 
ды невозможно просто перене-
сти на каждую отдельную стра-
ну – везде есть свой контекст, ко-
торый необходимо учитывать. 
Именно для того чтобы найти эти 
точки пересечения глобального 
и локального, проводятся регио-
нальные сессии форума. Одна из 
них – WCFDavos Kyiv – пройдет в 
столице Украины 19-20 сентября. 
Посетят ее как спикеры основно-
го события в Давосе, так и первые 
лица страны, ведущие политики и 
бизнесмены. Дискуссии и обмен 
опытом обогащают инструмента-
рий экспертов и расширяют воз-
можности профессионалов более 
широкого профиля. 

Коммуникационные трен-
ды представляют интерес и для 
юридического бизнеса, где роль 
информации особенно важна: от 
поддержания репутации до созда-
ния положительного информаци-
онного фона и непосредственно 
переговоров. Из всех обсуждений 
на форуме в Давосе в марте 2016 
года приводим наиболее интерес-
ные тенденции, которые либо уже 
ощущаются, либо проявятся в са-
мое ближайшее время.

1. Мир живет в сети
Каждую секунду один из трех 

жителей Земли выходит онлайн. 
Интернет прочно связал населе-
ние планеты, создав множество 
новых каналов коммуникации. 
В 2015 году впервые число ин-
тернет-пользователей превысило 
количество телезрителей. Такой 
переход означает не просто сме-
ну одного гаджета на другой, а из-
менение модели поведения, ведь 
интернет в отличие от ТВ – это 
не только потребление контента, 
но и его генерирование. Главным 
показателем в социальных сетях 

является взаимодействие и вовле-
чение аудитории. Кроме того, он-
лайн-канал делает коммуникацию 
даже самых серьезных компаний, 
таких как юридические, более де-
мократичной. Попасть в личную 
ленту пользователя в социаль-
ных сетях значит оказаться у него 
дома, где точно нельзя вести себя 
как на собрании акционеров. Лег-
кая подача, вовлечение аудитории 
и потенциал для шеринга (вирус-
ность) – главные факторы успеш-
ной коммуникации онлайн.

2. Сеть не отменяет реальной 
жизни

Действительно, мир не пере-
местился онлайн, чтобы забыть о 
реальности. Наоборот, социаль-
ные сети расширили горизонты 
общения и добавили новые воз-
можности привлечь внимание 
к офлайн-событию. Более того, 
многие вещи, которые раньше вос-
принимались обыденно, теперь 
перестали быть актуальными, но 
вместе с тем обрели определен-
ную магию. Молодое поколение 
увлеклось polaroid-фотографией 
на волне популярности Instagram, 
и это только один из примеров. 
Непосредственно бизнес-пример 
– приглашения на события. Ког-
да все уже привыкли к тому, что 
их пригласят по email или через 
социальные сети, прислать людям 
открытку будет отличным ходом. 
Раньше такая открытка могла бы 
остаться незамеченной или даже 
сразу отправиться в мусорную 
корзину, но в цифровую эпоху ма-
териальный объект обретает но-
вую значимость. Поздравьте своих 
клиентов такой открыткой – и это 
привлечет их внимание. 

3. Картинка или текст?
В плотном информационном 

потоке времени на считывание 
большого объема информации, 
как правило, нет. Стоит посмо-
треть свою ленту в социальных 
сетях, чтобы убедиться – картин-
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ки набирают значительно больше 
лайков, чем посты. Впрочем, этот 
тренд был бы слишком простым, 
если бы сводился только к кон-
статации роли изображений. На 
самом деле, тексты также попу-
лярны. И выделяются они имен-
но на фоне огромного массива 
визуальной информации. Суть в 
том, что картинка – это простой 
способ привлечь внимание широ-
кой аудитории, а вот тексты – то-
чечная работа с заинтересованной 
группой. Причем речь не идет о 
какой-то определенной профес-
сиональной специфике – по сво-
ей теме читают все: от автомоби-
листов и рыбаков до айтишников 
и юристов. Главное – правильно 
выбрать канал коммуникации и 
доносить большие объемы инфор-
мации там, где пользователи этого 
ищут, а не хотят просто поставить 
«лайк» под отпускным фото друга.

4. Кризисы забываются бы-
стрее, чем успеваешь вникнуть

Особенность жизни в мире, пе-
регруженном информацией – по-
вестка актуальных тем стремитель-
но обновляется. Вы заходите на 
любимый информресурс, видите 
топ-новость, а потом жмете F5 и, 
возможно, хитом будет уже дру-
гое событие. В мире происходит 
столько всего, что длительное вре-
мя удерживать внимание на чем-то 
одном практически невозможно. 
Такая ситуация заставила специа-
листов по коммуникациям всерьез 
рассматривать стратегию, которую 
еще 10 лет назад мог порекомендо-
вать только профан, – игнорирова-
ние кризиса. Действительно, отсут-
ствие реакции на волну негатива 
сегодня часто оказывается более 
эффективным для его нейтрализа-
ции, чем реагирование. Каждое со-
общение от компании становится 

новым информационным поводом 
и только усиливает бурю.

5. Win-win стратегия
Исключить конфликтные си-

туации из бизнеса невозможно 
– всегда есть пересекающиеся ин-
тересы разных субъектов, но су-
ществует подход, позволяющий 
найти выгодное решение для всех 
стейкхолдеров. Действия в рамках 
win-win стратегии имеют и долго-
срочный эффект – конфликт не 
оставляет обиженных и не может 
«всплыть» в СМИ в виде негатив-
ной информации. Именно этому 
подходу и будет посвящена укра-
инская сессия WCFDavos, которая 
состоится в Киеве уже 19-20 сентя-
бря. Украинские и международ-
ные эксперты поделятся опытом и 
совместно выработают инструмен-
тарий, полезный для применения 
в украинских реалиях. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Рішенням Правління ААУ від 
28 липня 2016 р. Віталій Наум при-
значений Головою Київського об-
ласного відділення Асоціації адво-
катів України.

Віталій Наум, адвокат із 2002 р., 
Голова Адвокатського об’єднання 
«Національна колегія адвокатів», 
член комітету захисту прав адвока-
тів Київської області.

Вітаємо з призначенням!

Рішенням Правління Асоціації 
адвокатів України  від 30 червня 
2016 р. Мацелюха Віталія призна-
чено Головою Київського міського 
відділення Асоціації адвокатів 
України.

Мацелюх Віталій, адвокат, керу-
ючий партнер Адвокатського Об’єд-
нання «Артіус».

Вітаємо з призначенням!

Рішенням Правління від 28 лип-
ня 2016 р. Володимир Клочков при-
значений Головою Комітету захи-
сту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності ААУ.

Володимир Клочков, адвокат, 
Член ради адвокатів м. Києва, Член 
громадської ради при Міністерстві 
Юстиції, Керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери».

Вітаємо з призначенням!
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06 травня 2016 р. на розгляд Вер-
ховної Ради Кабінетом Міністрів 
України було внесено Проект За-
кону № 4605 щодо змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері 
державної реєстрації актів цивільно-
го стану задля приведення їх у відпо-
відність з європейськими стандарта-
ми (надалі – Законопроект № 4605).

За повідомленням ЗМІ 13 липня 
2016 р. Кабінет Міністрів України 
схвалив пілотний проект з реєстра-
ції шлюбу протягом 1 доби. Відпо-
відно до проекту за декілька тижнів 
зареєструвати шлюб за спрощеною 
процедурою можна буде в Маріу-
полі, Сєверодонецьку та Херсоні. 
Це полегшить процедуру реєстрації 
шлюбу для українських громадян з 
тимчасово окупованих територій, які 
можуть протягом доби виїхати, отри-
мати українське свідоцтво про шлюб 
і повернутися. Також в пілотний про-
ект включені Київ, Одеса і Львів.

На нашу думку, безперечними 
позитивними сторонами даного 
законопроекту є можливість подан-
ня документів для реєстрації актів 
цивільного стану в електронній фор-
мі та реєстрація за принципом ексте-
риторіальності (заяви можуть бути 
подані до будь-якого повноважного 
в цьому питанні органу за вибором 
заявників). 

Однак дискусійною залишається 
проблематика спрощеної (прискоре-
ної) процедури державної реєстрації 
(укладення) та розірвання шлюбу, 
а також внесення запису про батька 
дитини, народженої у матері, яка не 
перебуває у шлюбі.

Спрощена процедура реєстра-
ції шлюбу або «експрес-шлюб»

Згідно Законопроекту № 4605 
пропонується викласти ч. 1 ст. 32 
Сімейного кодексу  України (надалі 
- СК) в такій редакції: «Шлюб ре-
єструється в один з робочих днів 
органу державної реєстрації актів 
цивільного стану, обраний наре-
ченими, у тому числі в день подан-

ня заяви про реєстрацію шлюбу». 
Адже чинна редакція ст. 32 СК пе-
редбачає одномісячний строк, після 
спливу якого можна реєструвати 
шлюб (з виключеннями за наявності 
поважних причин та у разі вагітності 
нареченої). 

Звичайно, можливість реєстрації 
шлюбу за 1 день сприятиме кращому 
захисту прав та інтересів мешканців 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб. Але 
виникає питання, чи відповідає у за-
гальнодержавному контексті право 
зареєструвати шлюб в прискорено-
му порядку виконанню державою 
своїх основних функцій відповідно 
до ст. 27 СК - забезпечення стабіль-
ності відносин між чоловіком та 
жінкою, охорона прав та інтересів 
подружжя, їхніх дітей, а також за-
безпечення інтересів держави та 
суспільства?

Виходимо з того, що навіть якщо 
у ХХІ столітті встановлення одномі-
сячного строку є надмірним і таким, 
що не відповідає сучасним викли-
кам, рішення про укладення шлюбу 
має бути виваженим, обміркованим 
і перевіреним принаймні коротким 
проміжком часу – наприклад, 10 
днів, з тим, щоб уникнути виливу 
емоцій або інших швидкоплинних 
чинників, а також переконатися у 
відсутності перешкод. У протилеж-
ному випадку «експрес-шлюб» 
може завершитися «експрес-роз-
лученням», що жодним чином не 
сприятиме зміцненню інституту 
шлюбу в Україні, який на даному 
етапі перебуває у кричущому стані.

Розірвання шлюбу за 1 добу
Що стосується реєстрації розі-

рвання шлюбу, то Законопроект № 
4605 також передбачає суттєві зміни, 
зокрема відсутній будь-який строк 
для примирення подружжя за спіль-
ною заявою.

Якщо раніше розірвання шлю-
бу державним органом РАЦС мож-
ливо було лише для подружжя, яке 

не має дітей (ст. 106 СК), то на разі 
пропонується, щоб шлюб можна 
було розірвати за спільною заявою 
подружжя не в суді (як було раніше 
за наявності неповнолітніх дітей), 
а в рацсі  «незалежно від наявності 
у подружжя дітей, спору щодо їх 
утримання, місця проживання ді-
тей, участі у забезпеченні створен-
ня умов їх життя тим з батьків, 
хто буде проживати окремо, умов 
здійснення ним права на особисте 
виховання дітей, а також наявності 
між подружжям майнового спору.» 
У судовому порядку пропонується 
процедура розірвання шлюбу лише 
у разі існування спору щодо йог 
розірвання.

І якщо чинна редакція ст. 106 
ЦК встановлює місячний строк для 
розірвання шлюбу з дня подання 
відповідної заяви до органу РАЦС, 
то Законопроект №4605 передбачає 
прискорені строки для розірвання 
шлюбу: «Шлюб розривається в день 
подання такої заяви або в інший 
робочий день органу державної ре-
єстрації актів цивільного стану, 
обраний подружжям, якщо вона не 
була відкликана».

З необхідністю скорочення стро-
ків для розірвання шлюбу можна пев-
ною мірою погодитись, якщо мова йде 
про подружжя, яке не має дітей. На 
наш погляд, необхідно встановити мі-
німальний строк для примирення – 
наприклад, мінімум 10 днів від дня 
подання заяви до органу, який має 
відповідні повноваження, задля того, 
щоб виключити розірвання шлюбу 
під емоційним впливом або за пев-
них конфліктних ситуацій, що ін-
коли трапляються у житті великої 
кількості подружніх пар і згодом 
врегульовуються.

Занепокоєння викликає зник-
нення статті 109 СК «Розірвання 
шлюбу за рішенням суду за спіль-
ною заявою подружжя, яке має дітей», 
якою було передбачено, що «подружжя, 
яке має дітей, має право подати до суду 

ПРО РЕФОРМИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ (ЕКСПЕРТНА ДУМКА 

ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ СІМЕЙНОГО ПРАВА ААУ)
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заяву про розірвання шлюбу разом із 
письмовим договором про те, з ким 
із них будуть проживати діти, яку 
участь у забезпеченні умов їхнього 
життя братиме той з батьків, хто 
буде проживати окремо, а також 
про умови здійснення ним права на 
особисте виховання дітей. Договір 
між подружжям про розмір аліментів 
на дитину має бути нотаріально по-
свідчений. Суд постановляє рішення 
про розірвання шлюбу, якщо буде 
встановлено, що заява про розірван-
ня шлюбу відповідає дійсній волі 
дружини та чоловіка і що після ро-
зірвання шлюбу не будуть порушені 
їхні особисті та майнові права, а 
також права їхніх дітей.  Суд по-
становляє рішення про розірвання 
шлюбу після спливу одного місяця 
від дня подання заяви. До закінчення 
цього строку дружина і чоловік мають 
право відкликати заяву про розірвання 
шлюбу». 

Адже, згідно проекту закону, 
органи державної реєстрації актів 
цивільного стану (органи місцевої 
влади та/або нотаріуси) не будуть 
уповноважені встановлювати від-
повідність дійсної волі дружини та 
чоловіка на розлучення за наявності 
спору щодо дітей (їх утримання, 
місця проживання, участі у забез-
печенні створення умов їх життя 
тим з батьків, хто буде проживати 
окремо, умов здійснення ним права 
на особисте виховання дітей). Та-
кими повноваженнями наділений 
лише суд, який перевіряє зміст укла-
деного між батьками дитини пись-
мового договору щодо її майнових 
та немайнових прав.

З огляду на вищезазначене, вихо-
димо з того, що розірвання шлюбу у 
разі наявності неповнолітніх дітей не 
видається доцільним за спрощеною 
процедурою і тим більше протягом 
одного дня, а лише у судовому по-
рядку необхідно встановлювати, чи 
відповідає заява дійсній волі чолові-
ка та дружини, та головне – сконцен-
трувати свою увагу на влаштуванні 
подальшого життя дитини, батьки 
якої мають намір розлучитися. 

Завершуючи аналіз запропоно-
ваних Законопроектом № 4605 новел 
щодо прав та обов’язків подружжя, 

хотілося би підкреслити, що хоча 
найбільший резонанс у засобах ЗМІ 
на разі викликають положення, які 
надають можливість реєстрації шлю-
бу та розірвання шлюбу за 1 добу, 
цей строк не є імперативним. Да-
ний законопроект залишає право 
нареченим - для реєстрації шлю-
бу та подружжю – для розірвання 
шлюбу не лише у день подання 
відповідної заяви до повноважно-
го органу, але і у будь-який інший 
робочий день на їх вибір.

Зміни щодо державної реєст- 
рації імені фізичної особи

Основи законодавства Союзу РСР 
та союзних республік про шлюб та 
сім’ю 1968 р. вирішили проблему за-
пису у графі «Батько» таким чином: 
прізвище батька дитини записува-
лося за прізвищем матері, а його ім’я 
та по батькові – за вказівкою мате-
рі. Чинною редакцією СК матері ди-
тини також надається право зазначи-
ти ім’я та по-батькові батька дитини, 
народженої поза шлюбом, на влас-
ний розсуд: «При народженні дитини у 
матері, яка не перебуває у шлюбі, у ви-
падках, коли немає спільної заяви бать-
ків, заяви батька або рішення суду, запис 
про батька дитини у Книзі реєстрації 
народжень провадиться за прізвищем 
та громадянством матері, а ім’я та по 
батькові батька дитини записуються за 
її вказівкою» (ч. 1 ст. 135 СК).

Але Законопроектом № 4605 
пропонується повернутися до цієї 
проблематики і внести зміни до ст. 
135 СК наступним чином: «При на-
родженні дитини у матері, яка не 
перебуває у шлюбі, за відсутності 
заяви матері та батька або рішен-
ня суду запис про батька дитини в 
актовому записі та свідоцтві про 
народження не провадиться».

У пояснювальній записці до За-
конопроекту № 4605 така інновація 
обґрунтовується врахуванням  між-
народного досвіду (Республіка Гру-
зія, Литовська Республіка, Естонська 
Республіка).

До переваг реєстрації з прочер-
ком у графі «Батько» можна віднести 
відсутність необхідності отримувати 
додаткові документи на підтверджен-
ня статусу матері-одиначки (витягу з 
актового запису про народження). 

Однак, з етичної точки зору, від-
сутність запису про батька у свідоц-
тві про народження (навіть вчинено-
го за допомогою юридичної фікції) 
може спричинити психологічну 
травму для дитини та самої матері, 
у зв’язку з чим хотілося би більш де-
тально дослідити мотиви, якими ке-
рується законодавець при внесенні 
даних змін, та встановити, чи відпо-
відає запропонований порядок реє-
страції кращим інтересам дитини. 

Що стосується визначення пріз-
вища та по-батькові дитини, згідно 
із передбаченими Законопроектом 
№ 4605 змінами прізвище дитини, 
народженої жінкою, яка не пере-
буває у шлюбі, за відсутності до-
бровільного визнання батьківства, 
визначається за прізвищем матері 
(ст. 145 СК у запропонованій новій 
редакції), а по-батькові дитини – за 
заявою матері (ст. 147 СК у запро-
понованій новій редакції), що фак-
тично збігається з існуючим на сьо-
годнішній день порядком реєстрації 
(ст.ст. 135, 145, 147 СК).

Водночас, позитивною змі-
ною, що вноситься Законопроектом 
№ 4605 до ст. 149 СК та ст. 295 ЦК, 
є надання можливості дитині, яка 
досягла шістнадцяти років, пра-
ва на власний розсуд змінити своє 
по-батькові. Оскільки чинна редак-
ція ст. 149 СК передбачає таке право 
лише у випадку, коли батько змінює 
своє ім’я і при досягненні чотирнад-
цяти років. Стаття 295 ЦК надає пра-
во громадянам змінити на власний 
розсуд лише прізвища та ім’я по до-
сягненню 16 років. 

***
Враховуючи все вищевикладе-

не, Комітет сімейного права ВГО 
«Асоціація адвокатів України» вва-
жає, що деякі зміни згідно Законо-
проекту № 4605 є передчасними, та 
не передбачають внесення  змін до 
пов’язаних інших основних норм 
нормативно-правових актів. Крім 
того, з огляду на втручання в уста-
лену сімейну політику та основні 
кодекси України, зміни, що пропо-
нуються, мають бути схвалені відо-
мими науковими інституціями, що 
займаються правовою проблемати-
кою сім’ї та шлюбу. 

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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СТАТТЯ

Структура ринку за останні роки 
суттєво змінилась – через кризові яви-
ща в економіці панівне становище у 
більшості галузей  надовго зайняли 
покупці. Сфера юридичних послуг – 
не виняток. Саме інтереси замовників 
сьогодні грають вирішальну роль у 
формуванні бізнес-моделі юридич-
ного аутсорсингу: визначають асорти-
мент послуг, системи оплати, формат 
обслуговування клієнтів тощо. 

Сьогодні можемо спостерігати два 
паралельні взаємовиключні процеси: 
бізнес скорочує видатки на правове 
супроводження, а юридичні компанії 
шукають нові шляхи заробітку на 
заміну найбільш постраждалих прак-
тик (банківської, корпоративної, ан-
тимонопольної та інших).  Поряд із 
внутрішніми процесами оптимізації 
пропозиції, наприклад, в частині ціно-
вої політики та відмови від погодинної 
оплати, зовнішні юридичні радники 
активно використовують об’єктивні 
зміни у законодавстві. 

За умови інтенсивного впровад-
ження реформ майже у всіх галузях 
державного управління юрисконсуль-
ти підприємств найчастіше не готові 

до кількості та якості таких новацій. 
Реальний сектор не хоче прокладати 
стежки у новітньому  правозастосу-
ванні, надаючи можливість сформу-
вати зрозумілі та усталені практики 
юридичним компаніям.

Саме такі швидкі та кардинальні 
зміни у правовому полі дають мож-
ливість останнім розробити так зва-
ний «FullPackagedProduct», який мож-
на наглядно презентувати та вчасно 
запропонувати бізнесу. Яскравим 
прикладом впровадження в Україні 
таких продуктів є в трансферне ціно-
утворення, яке одразо знайшло вира-
ження у нових практиках провідних 
консалтингових компаній. Наразі у 
просуванні своїх послуг консультанти 
активно використовуються інші акту-
альні тренди:європейську інтеграцію, 
глобальну деофшоризацію, впровад-
ження BEPS, HACCP тощо.

Велике «дякую» юридичні ком-
панії повинні сказати також силовим 
відомствам, активність яких створює 
проблеми бізнесу та стає невичерпним 
джерелом роботи для адвокатів. Хвиля 
обшуків в IT-індустрії, рейдерські захо-
плення, антимонопольні розслідуван-
ня, незаконні перевірки та зупинення 
підприємств – все це типовий предмет 
юридичного аутсорсингу. Адже чим 
більше ступінь ризику для бізнесу, тим 
більша вірогідність залучення зовніш-
ніх експертів, які володіють вузькою 
експертизою, досвідомта, давайте бу-
демо щирі, необхідними соціальними 
зв’язками для вирішення конкретного 
питання. При цьому рішення про залу-
чення  юристів зі сторони в більшості 
випадків не залежатиме від кількісного 
складу та фахового рівня юридичної 
служби підприємства, адже ані власник, 
ані менеджмент бізнесу не дозволять 
своїм юристам «тренуватись» у дійсно 
кризовій ситуації. Типовість та повто-
рюваність проблемних явищ в подаль-
шому надасть можливість інхаузам про-
дуктивно використовувати здобутий 
досвід своїх зовнішніх колег, ефективно 
захищаючи інтереси роботодавця на 
всіх рівнях правової системи.     

Звичайно, із всіх правил існують 
винятки, наприклад, коли визначаль-
ні прецеденти здобуваються юрискон-

сультами пересічних компаній. Все 
залежить від пріоритетів компанії-ро-
ботодавця та внутрішньої мотивації ії 
юристів.

Якщо говорити про найближ-
чу перспективу, то на думку одразу 
приходять конституційні зміни щодо 
поступового впровадження монополії 
адвокатів на представництво в судах. 
У зв’язку з чим юридичні департамент 
будуть вимушені або залучати до свої 
лав юристів із свідоцтвом, або най-
мати адвокатів для супроводження 
окремих справ. В будь-якому випадку 
залучення адвокатів до судових про-
цесів, поряд із найпоширенішим сьо-
годні видом послуг - супроводженням 
кримінальних проваджень, набуде 
статусу themust.

Разом з цим варто наголосити, що 
жодні законодавчі або інші зовнішні 
зміни не відміняють вимоги до якості 
наданих послуг, підтримки лояль-
ності клієнтів та інших законів конку-
рентного середовища. Тим більше зов-
нішнім радникам в умовах жорсткого 
скорочення бюджетів доводиться кон-
курувати не лише з колегами по цеху, 
а й із штатними юридичними служ-
бами, які вимушені щодня доводити 
власнику бізнесу свою професійність 
та незамінність. 

Саму тому найчастіше предме-
том послуг, що пропонується сьогодні 
для юридичного аутсорсингу, стають 
лише складні, нетипові, а інколи без-
надійні кейси. З тих чи інших причин 
такі справи не цікаві або «непід’ємні» 
для штатних юристів, які зі свого боку 
не бажають втрачати авторитет в очах 
менеджменту, одночасно даючи поле 
для діяльності та професійного вдо-
сконалення спеціалізованим юридич-
ним компаніям. 

На перший погляд, складається 
взаємовигідний симбіоз, однак при 
більш детальному розгляді такого 
формату співпраці явно проявляєть-
ся перспектива деградації юридич-
ної служби, яка ризикує стати лише 
медіатором між бізнесом, як замовни-
ком послуг, та зовнішніми підрядни-
ками-консультантами. 

Аби цього уникнути, варто знайти 
баланс, щоб «і вівці цілі, і вовки ситі». 

ЯКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАРАЗ ПОТРЕБУЄ БІЗНЕС

Михайло ТРЕТЬЯКОВ

Керівник управління правового 
забезпечення «SOCAR Energy Ukraine»



РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

12 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року Комітет 
з господарського права та проце-
су ААУ, який очолює Владислав 
Рєзніков, партнер ЮФ «Trusted 
Advisors», провів бізнес-сніданок, в 
рамках якого юристи та практику-
ючі адвокати обговорили актуальні 

проблеми гармонізації господарсь-
кого права в Україні, а також виро-
били план заходів на найближчі 
місяці.

Розуміючи всю специфіку ад-
вокатської діяльності та постійні 
зміни в законодавчому полі, члени 
комітету зійшлися на думці, що їх 
основною метою буде застосування 
свого наявного практичного досві-
ду для подальшого розвитку ін-
ституту адвокатури України. Крім 
того, з метою обміну професійним 
досвідом з колегами, адвокати пла-
нують проводити заходи для обго-
ворення гострих питань господар-
ського права та процесу, а також 
приймати активну позицію в іні-
ціюванні процесів вдосконалення 
галузевого законодавства України.

Найближчим часом план за-
ходів буде опублікований на сай-
ті Асоціації адвокатів України 
www.uaa.org.ua.

Запрошуємо всіх бажаючих при-
єднатися до роботи Комітету з го-
сподарського права та процесу. 

АДВОКАТИ ОБГОВОРИЛИ ГАРМОНІЗАЦІЮ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

З 17 по 22 липня 2016 року на 
юридичному факультеті Київсько-
го національного університету іме-
ні Тараса Шевченка відбулася Літня 
школа «Право охорони громадсько-
го здоров’я в Україні та Сполучених 
Штатах Америки» («Public Health 
Law in Ukraine and the U.S.: Topical 

Issues»), організована Навчально- 
науковим центром медичного пра-
ва юридичного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка, Американ-
ським центром загального права 
юридичного факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка та Асоціацією ад-
вокатів України. 

Учасники Літньої школи отри-
мали унікальну можливість відчути 
синергетичний ефект від взаємодії те-
орії і практики; обміну думками між 
фахівцями у царинах охорони здо-
ров’я, охорони довкілля та юриспру-
денції, а також від обміну досвідом 
українських і американських колег. 

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА «ПРАВО 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА 

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ»

05 липня 2016 року відбувся 
Круглий стіл на тему: «Юридич-
ні аспекти негласних слідчих дій 
у кримінальних провадженнях», 
який було проведено Комітетом 
кримінального права та процесу 
Асоціації Адвокатів України.

Учасники заходу обговорили ряд 
актуальних питань. Серед яких були:

• Як судді перевіряють допу-
стимість (законність здобуття) до-
казів у вигляді результатів НСД, на 

що звертають головну увагу?
• В яких випадках судді визнава-

ли такі докази недопустимими?
• Якою є практика допиту опера-

тивних співробітників, які проводили 
НСД? Якою є практика допиту осіб, з 
приводу дій або контактів яких про-
водилися НСД?

• Як судді контролюють заборо-
ну втручання у приватне спілкуван-
ня захисника, священнослужителя з 
підозрюваним, обвинуваченим, за-

судженим, виправданим?
• Як часто слідчі судді апеляцій-

них судів відмовляють в наданні до-
зволу на НСД? По яких причинах на-
йчастіше надаються такі відмови?

• Якою є практика засекречуван-
ня/розсекречування ухвал слідчих 
суддів про проведення НСД?

• Якою є практика проведення 
НСД до постановлення ухвали слід-
чого судді виняткових невідкладних 
випадках (ст. 250 КПК)? 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ 
«ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 

У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ»
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«...Ввічливе поводження з людьми - це 
тільки 20% хорошого обслуговування. Більш 

важлива частина процесу - це розробка 
технологій і систем, які дозволяють зробити 
роботу добре з першого разу. Ніякі посмішки 

не допоможуть вам, якщо ваш продукт або 
послуга не влаштовують вашого клієнта...»

© Карл Сьюелл, Пол Браун 
з книги «Клієнти на все життя»

Клієнтоорієнтованою компанією 
можна назвати лише ту компанію, 
яка прагне до того, щоб клієнт, отри-
мавши товар або послугу, залишився 
задоволеним - і якістю, і результатом. 
Особливо цей принцип актуальний в 
нинішніх умовах жорсткої конкурен-
ції і по відношенню до ринку юри-
дичних послуг.

В цьому контексті виникає абсо-
лютно логічне питання: який же сер-
віс потрібно запропонувати клієнту 
юридичної компанії для того, щоб 
він захотів лишитись у вас назавжди? 

1. Уважне вивчення проблеми, з 
якою звертається клієнт

Як правило, в процесі пошуку 
юриста, клієнт налаштований на те, 
що його проблема - найскладніша з 
усіх проблем і її потрібно вирішити 
просто негайно. Саме від того, на-
скільки уважно юрист зуміє вислуха-

ти клієнта, наскільки глибоко зможе 
проаналізувати проблематику, оха-
рактеризувати складність питання і 
що запропонує в якості рішення про-
блеми, залежить думка клієнта про 
потенціал юридичної послуги та пер-
спективу подальшої співпраці. Так, 
звертаючись до юриста, клієнт купує 
не саму послугу по складанню про-
цесуальних документів, клієнт купує 
консультанта: його досвід та майстер-
ність.

Кращий варіант вирішення тако-
го завдання – це анкетування клієнта. 
Тоді вже на початковому етапі юрист 
зможе чітко сказати клієнту  – чи ком-
петентний він у вирішенні проблеми 
клієнта, що і як має намір виконува-
ти, розставити акценти в запланова-
ній роботі. Прозорість відносин між 
клієнтом і юристом «на старті» - за-
порука плідної та успішної роботи 
в майбутньому.

2. Складання плану дій щодо 
вирішення проблеми клієнта 

Для того, щоб клієнт не мав надій 
на «безхмарне» майбутнє, яке багато 
юристів обіцяють при «вербуванні» 
клієнта, слід складати спільний чіт-
кий покроковий алгоритм дій. Це 
може бути як додаток до договору, 
так і окремий документ, оскільки да-
леко не всі клієнти знають, скільки 
буває інстанцій в судах, які органи 
можна залучати до вирішення про-
блеми, які з документів слід готувати 
юристу, а які - замовляти у відповід-
них установах або посвідчувати у но-
таріуса. Структурувати виконання 
завдання, прописавши зміст і термі-
ни - найпростіший спосіб донести до 
клієнта суть юридичної послуги. Чим 
прозоріше і зрозуміліше буде опис, 
тим легше буде спілкуватися юристу 
з клієнтом.

Якщо у клієнта на момент підпи-
сання договору не залишається нез’я-
сованих питань - це значно спростить 
процес надання юридичних послуг 
для всіх.

3. Інформування клієнта про хід 
ведення його справи

Як правило, процес надання юри-

дичних послуг розтягнутий в часі, 
саме тому, щоб у клієнта не виникало 
побоювань, що його питанням юрис-
ти не займаються, до клієнта слід 
доносити інформацію про хід вико-
нання домовленостей. Якщо ж доку-
менти клієнта «застрягли» в органах 
влади або судове засідання відклада-
ється з вини суду або опонентів, якщо 
прийнято новий нормативно-пра-
вовий акт, що утруднює або робить 
неможливим виконання поставленої 
клієнтом задачі, то все це повинно 
бути доведено до відома клієнта в 
найкоротші строки.

Водночас, система сповіщення 
клієнта про хід виконання роботи, 
повинна бути відпрацьована до дріб-
ниць. Так, хтось з клієнтів любить от-
римувати смс-повідомлення, а хтось 
- вимагає обов’язкового телефонного 
дзвінка, тому нехай Ваш клієнт отри-
мує інформацію в тому вигляді, який 
йому зручніший. Кожен крок юриста 
слід описати і повідомити. Тільки піс-
ля такої роботи Ваш клієнт з вдячні-
стю усвідомлює, що робота юриста не 
так безхмарна і легка, як про це при-
йнято говорити.

4. Професіоналізм в оформлен-
ні документів

Дуже часто методика оформлен-
ня документів, розроблені юристами 
форми договорів, угод і т.п. залиша-
ють бажати кращого через слабку 
компетенцію їх «творців» і такі доку-
менти повертаються клієнтам через 
помилки в оформленні. Все це веде 
до появи непотрібних витрат для клі-
єнта, надмірно сплачених сум зборів, 
збільшення строків надання послуги. 
Уникнути цього юрист може лише 
шляхом регулярн відточуючи прак-
тичну майстерність і підвищуючи 
професійну кваліфікацію.

5. Дотримання обумовлених 
термінів

Всі юридично значимі дії при ви-
конанні замовлення мають виконува-
тися в терміни, зазначені в договорі. 
Знання строків, які потрібні для вико-
нання тих чи інших дій і правильне 
їх зазначення в договорі - це показник 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛІЄНТСЬКОГО 
СЕРВІСУ В ЮРИДИЧНІЙ КОМПАНІЇ

Тетяна ЛЕЖУХ

Адвокат, директор  
ЮК «Лежух і партнери»
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майстерності юриста. 
Наприклад, постановка процес 

оформлення прав на земельну ділян-
ку може займати від 3-х до 6 місяців - 
разом з виїзною роботою геодезистів, 
встановлення меж, підготовкою ка-
дастрової документації. Запевняти 
клієнта, що ділянка буде оформлена 
через тиждень було би дуже непро-
фесійно з боку юриста. Терміни - 
одна з головних сервісних складових 
при наданні юридичних послуг. У 
разі, якщо терміни не виконуються з 
вини третіх осіб, клієнт повинен бути 
про це повідомленим і терміни по-
винні бути відкореговані залежно від 
ситуації. Краще вчасно «підлатати» 
процес ведення справи, аніж поясню-
вати ситуацію розлюченому клієнту, 
чому юрист не зміг виправдати його 
сподівання.

6. Звіт і зворотний зв’язок з 
клієнтом

Щоб «прозорість» юридичної по-

слуги зберігалася до моменту завер-
шення виконання завдання клієнта, 
за підсумками його виконання, слід 
повідомити клієнта про всі дії, які 
юрист здійснив по справі. Якщо цього 
не робити, у клієнтів виникає бага-
то питань про те - що ж саме зробив 
юрист? Будь-яка не обговорена іні-
ціатива або «недоробка» відразу стає 
очевидною для клієнта. Саме тому ре-
комендується розробити форму звіту 
і підсумкового анкетування клієнта 
про якість отриманої послуги. Після 
того, як клієнт отримує звіт - йому стає 
зрозуміло, який обсяг роботи і в якій 
послідовності виконувався юристом. 
Як правило, після звіту додаткових 
питань вартості послуг юриста у клі-
єнтів не виникає - суми підтверджу-
ються фактичними діями, докладно 
описаними в звіті. Таким чином клі-
єнт може «помацати» результат вірту-
альної послуги - переглянути і проа-
налізувати дані звіту.

Підсумкова анкета - завершаль-
ний акорд клієнтського сервісу. Як 
вказує Девід Майстер в своїй книзі 
«Управління фірмою, яка надає про-
фесійні послуги» - краще, якщо ан-
кету направляє партнер компанії або 
директор, саме тоді клієнт в повній 
мірі відчуває важливість своєї при-
сутності в списку клієнтів юридичної 
фірми. Після отримання анкети ди-
ректору залишається відкоригувати 
роботу, виправивши ті помилки, на 
які вкаже клієнт.

Таким чином, якщо юридична 
компанія виконає всі правила побу-
дови клієнтського сервісу, контро-
люючи процес виконання юридич-
ної послуги від початку до повного 
завершення, то незадоволені клієнти 
стануть великою рідкістю для цієї 
компанії, а сам процес надання по-
слуги стане більш зрозумілим самим 
юристам. 

У цій статті хочу розповісти чому 
одні адвокати стають відомими і ма-
ють високі гонорари, а інші – ні. А та-
кож про те, чому у одних адвокатів є 
клієнти, в т.ч. і VIP, а інші вимушені 
працювати в нижчому сегменті рин-
ку. Взагалі-то, як і у всіх інших сферах, 

вся справа в рівні проблем, які здатний 
вирішувати фахівець, якості сервісу, 
емоціях споживача і PR. Це, напри-
клад, як продукти корпорації Apple і 
всі інші бренди: по ряду причин дуже 
багато людей хочуть мати останню мо-
дель iPhone, незважаючи на те, що на 
ринку є пропозиції дешевше і з більш-
менш аналогічними технічними ха-
рактеристиками. Так і з адвокатами: 
можна мати вищі ставки, якщо клієнти 
на емоційному рівні будуть сприймати 
вас, як найкращого.

Якщо бути чесними, ми все знає-
мо, що зовсім не кваліфікація адвока-
та в більшості випадків визначає його 
ставки, а загальна кон’юнктура ринку 
в місті, в якому він працює, а також 
«розкрученість» і впізнаваність його 
бренду. Люди апріорі хочуть обслуго-
вуватися у кращих фахівців: у кращих 
лікарів, у кращих адвокатів, у кращих 
автомайстрів. Чому – очевидно. Звісно, 
що не всі люди можуть собі дозволити 
послуги кращих фахівців, але бути клі-
єнтами найкращих спеціалістів бажа-
ють усі. А в чому різниця між кращими 
і іншими? Все просто: в кваліфікації 
(експертності), тобто знаннях і досвіді, 
рівні питань, які спеціаліст може ефек-

тивно вирішувати, рівні сервісу та його 
популярності на ринку – все! Якщо з 
кваліфікацією все більш-менш зрозумі-
ло, то що таке рівень сервісу?

Рівень сервісу це: документи з без-
доганною граматикою і оформленням 
(форматуванням), оперативне опові-
щення клієнта про всі рухи по його 
справі, це вміння передбачати потреби 
та питання клієнта, це відмінний сервіс 
та увага з боку юристів адвокатського 
бюро, офіс-менеджера та усього адмі-
ністративного персоналу. Це надання 
відповідей на листи існуючих та по-
тенційних клієнтів протягом робочого 
дня, чітко врегульований документо-
обіг та захист інформації. Сервіс це ще 
і правильний сеттінг з клієнтом, коли 
всі ризики, пов’язані з веденням справи 
клієнта та її ходом, детально прогово-
рюються на самому початку співробіт-
ництва і всі крапки над «і» розставля-
ються максимально заздалегідь. Коли 
клієнт чітко усвідомлює всі ризики, 
пов’язані зі справою, і адвокат не обіцяє 
клієнту, що все буде добре і перемога 
буде однозначно на його боці.

Сервіс – дуже тонка штука. Сервіс 
це ще й емоції клієнта. Це привітний 
і чемний асистент на вході в офіс (це 
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справді дуже важливо!), це смачна 
кава і відчуття того, що ти потрапив 
до справжніх професіоналів. Зрозу-
міло, клієнта цікавить зовсім не кава, 
а попередній досвід адвоката в анало-
гічних справах, його практика, його 
клієнти та інші аспекти, який фор-
мують репутацію і експертність. Але 
привітність персоналу, «якість кави» 
та інші елементи уваги до клієнта – 
формують його враження та емоції, 
які теж, не останнім чином, вплива-
ють на рішення співпрацювати з тим, 
чи іншим фахівцем. Окремо хочу за-
значити, що не варто плутати відмін-
ний сервіс з дуже дорогим офісом та 
загальним пафосом у відношенням із 
клієнтами. Сервіс зовсім не є тотожнім 
до визначення пафос. Навіть компанія 
із досить скромним офісом може нада-
вати клієнтам відмінний «п’ятизірко-
вий» сервіс. 

Ваше основне завдання – донести 
до потенційних клієнтів свої переваги 
усіма можливими засобами. Ретельно 
формуйте своє портфоліо реалізова-
них проектів, отримуйте письмові ре-
комендації у клієнтів, чиї проекти вже 
завершені, надавайте посилання на 
Єдиний державний реєстр судових рі-
шень. Зробіть містку та лаконічну ко-
мерційну пропозицію. Вчіться класно 
виступати на публіці, яскраво презен-
тувати себе і свою компанію, ненав’яз-
ливо акцентувати увагу на її маркетин-
гових перевагах. Озвучуйте конкретні 
конкурентні переваги вашої компанії.

Висновок очевидний: надавайте 
усім своїм клієнтам відмінний сервіс, 
щоб «сарафанне радіо» працювало 
максимально ефективно, і існуючі клі-
єнти ставали «агентами» вашого біз-
несу та приводили нових, організуйте 
зважене і продумане он-лайн просуван-
ня ваших послуг (тобто онлайн-марке-
тинг), відповідний рівень PR та про-
сування вашого бренду, саме який і 
дозволяє адвокату встановлювати від-
носно високу вартість на свої послуги.

В адвокатурі, як і в бізнесі, не стіль-
ки важливі ваші природні здібності, 
скільки вміння чітко бачити та форму-
лювати мету, шляхи її досягнення, ці-
леспрямованість і вміння спілкуватись 
з людьми. 

Постійно працюйте зі ЗМІ. Публі-
куйте свої авторські думки щодо змін 

у правовому полі в провідних україн-
ських ділових виданнях та на їх веб-ре-
сурсах: Forbes Україна, Delo.ua, Новий 
Час, Liga.net, UBR.ua, Приватний під-
приємець. Ведіть блоги. Не чекайте 
ідеальних інформаційних приводів – 
формуйте приводи самі. Висвітлюйте 
поточні події з незвичайних ракурсів. 
Чим краще, оперативніше, лаконічні-
ше та «легше» ви пишете – тим частіше 
ваші матеріали будуть публікувати.

Привчайте журналістів до того, що 
саме ви є оперативним джерелом спе-
ціалізованої і, в той же час, доступної 
та цікавої для широких мас інформа-
ції. Для цього сучасні технології дали 
адвокатам соціальні мережі Facebook 
і LinkedIn (в регіонах – ВКонтакте), а 
також блоги на ділових Інтернет-пор-
талах. Просто треба вміти розподіляти 
робочий час і обов’язково виокремлю-
вати час на маркетинг і PR. Головне 
не лінуватися і щодня відстежувати 
найважливіші новини правовому жит-
ті країни, а також оперативно писати 
коментарі та статті по найбільш значу-
щих подіях.

Не ігноруйте співпрацю з органа-
ми місцевого управління, управління-
ми / відділами з розвитку підприємни-
цтва в районних держадміністраціях 
та виконавчих комітетах місцевих рад. 
Проводьте заходи для існуючих і по-
тенційних клієнтів. Беріть участь в 
заходах, які організовують зовнішні 
провайдери для середнього та малого 
бізнесу. Насправді, заходів організо-
вується і проводиться більше, ніж ви 
думаєте – їх просто потрібно постійно 
відстежувати. Знайдіть собі хороших 
партнерів серед підприємств і органі-
зацій, які здійснюють обслуговування 
населення (сервісні компанії, побутові 
послуги, торгівля) через які проходить 
великий потік людей.

Адвокату потрібно бути макси-
мально представленим он-лайн тому 
що через відгуки знайомих та Інтернет 
приходять, як правило, самі високо-
маржинальні клієнти. «Вивіска» та ого-
лошення на вулиці працює, як правило 
на «бабусь», які в портфелі проектів ад-
воката, скажімо відверто, не є найбажа-
нішими клієнтами. Тому адвокату або 
адвокатському об’єднанню обов’язково 
потрібен сайт з грамотно складеним 
семантичним ядром, його SEO-просу-

вання (в т.ч. через соціальні мережі), 
присутність в соціальних мережах: як 
мінімум, в Facebook. В регіонах люди 
більше використовують мережу ВКон-
такте, тож якщо ви працюєте не в Ки-
єві, то паралельно із Facebook варто 
використовувати і її. Але Facebook все 
одно у найближчій перспективі буде 
основною соціальною мережею, яку 
використовують ділові люди, тобто 
потенційні клієнти, як у Києві, так і в 
регіонах.

Зовнішня реклама може працюва-
ти, якщо дуже точно вгадати з її локаці-
єю і правильно вибрати ваш посил до 
аудиторії. Якщо не вгадати з першим 
і/або другим – ефект від зовнішньої 
реклами буде нульовим. Від погано 
оптимізованого і просунутого сайту, 
втім, теж толку буде небагато. 

У будь-якій маркетингової та 
PR-кампанії дуже важливим є правиль-
ний розрахунок і системність. Маже 
жодна маркетингова кампанія не про-
ходить без помилок, тому важно своє-
часно їх виявляти та коригувати такти-
ку, а не припиняти кампанію в цілому. 
Варто також пам’ятати, що жоден ка-
нал або інструмент маркетингу та PR 
не дає миттєвого ефекту. Важливо пра-
вильно оцінювати ефективність кож-
ного використаного інструменту мар-
кетингу і PR та, відповідно, оперативно 
коригувати тактику просування для 
досягнення максимальної ефективнос-
ті, і звичайно ж, підводити підсумки в 
кінці кожної кампанії.

Раджу будь-якому адвокатсько-
му об’єднанню, навіть невеликому, 
виокремити 2-3 ключові практики у 
яких адвокати об’єднання є найсиль-
нішими. А при плануванні маркетин-
гових та PR-заходів або кампаній під 
кожну практику окремо формувати 
стратегію, тактику та бюджет для її 
просування – так буде значно легше 
проаналізувати результативність здійс-
нених заходів та ефективність викори-
стання бюджету.

І, підбиваючи підсумок, хочу сказа-
ти, що в маркетингу краще щось зро-
бити, у чомусь помилитися, зробити 
висновки з помилки і надалі її не повто-
рювати, ніж не робити нічого і скаржи-
тися, що до вас не йдуть клієнти! Успіх 
любить активних і наполегливих! Успі-
хів вам! 



СТАТТЯ

16 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Існування адвокатури як інсти-
туту громадянського суспільства й 
одного зі «стовпів» забезпечення 
правосуддя неможливе без адво-
катської таємниці. Історично скла-
лося так, що значення інституту 
адвокатської таємниці полягало, 
передусім, в двох ключових посту-
латах: гарантування незалежності 
адвоката, зміцнення суспільної до-
віри до адвокатури й підвищення 
престижу адвокатури в суспільстві.

Обов’язковість адвокатcької та-
ємниці встановлена в загальному 
інтересі, писав відомий французь-
кий юрист XIX cт. Фостін Елі в кни-
зі Traité de l’instruction criminelle, 
ou Théorie du Code d’instruction 
criminelle, вказуючи, що порушен-
ня адвокатської таємниці ображає 
не тільки особу, що довірила таєм-
ницю, але і все суспільство, оскіль-
ки воно позбавляє професії, яка є 
опорою суспільства, позбавляє до-
віри, яка має оточувати адвокатів.

Щоб гідно виконати те призна-
чення, яке покладається на адвока-

тів, відзначав ще один французь-
кий юрист Молло в праці Regles de 
la ргоfession d’аvoсаt, адвокатам, 
насамперед, необхідно мати дові-
ру клієнта. Довіри не може бути 
там, де немає впевненості в збере-
женні таємниці.

Традиційно таємниця розу-
міється як інформація, що відома 
вузькому (обмеженому) колу осіб, 
розголошення якої може завдати 
шкоди законним інтересам джере-
ла цієї інформації.

У статті 22 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» закріплено поняття ад-
вокатської таємниці як будь-якої 
інформації, що стала відома адво-
кату, помічнику адвоката, стажи-
сту адвоката, особі, яка перебуває 
у трудових відносинах з адвока-
том, про клієнта, а також питання, 
з яких клієнт (особа, якій відмов-
лено в укладенні договору про 
надання правової допомоги з пе-
редбачених цим Законом підстав) 
звертався до адвоката, адвокат-
ського бюро, адвокатського об’єд-
нання, зміст порад, консультацій, 
роз’яснень адвоката, складені ним 
документи, інформація, що збері-
гається на електронних носіях, та 
інші документи і відомості, одер-
жані адвокатом під час здійснення 
адвокатської діяльності. З іншого 
боку, Закон України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» 
збереження адвокатської таємни-
ці називає одним з професійних 
обов’язків адвоката, причому цей 
обов’язок поширюється на адво-
ката, його помічника, стажиста та 
осіб, які перебувають у трудових 
відносинах з адвокатом, адвокат-
ським бюро, адвокатським об’єд-
нанням, а також на особу, стосовно 
якої припинено або зупинено пра-
во на заняття адвокатською діяль-
ністю. Адвокат, адвокатське бюро, 
адвокатське об’єднання зобов’яза-
ні забезпечити умови, що унемож-
ливлюють доступ сторонніх осіб 
до адвокатської таємниці або її роз-

голошення. Особи, винні в доступі 
сторонніх осіб до адвокатської та-
ємниці або її розголошенні, несуть 
відповідальність згідно із законом. 
Відповідно до статті 23 (Гарантії 
адвокатської діяльності) Закону 
України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» забороня-
ється вимагати від адвоката, його 
помічника, стажиста, особи, яка 
перебуває у трудових відносинах з 
адвокатом, адвокатським бюро, ад-
вокатським об’єднанням, а також 
від особи, стосовно якої припине-
но або зупинено право на заняття 
адвокатською діяльністю, надання 
відомостей, що є адвокатською та-
ємницею. З цих питань зазначені 
особи не можуть бути допитані. 
Забороняється проведення огляду, 
розголошення, витребування чи 
вилучення документів, пов’язаних 
із здійсненням адвокатської діяль-
ності. У разі проведення обшуку 
чи огляду житла, іншого володін-
ня адвоката, приміщень, де він 
здійснює адвокатську діяльність, 
тимчасового доступу до речей і 
документів адвоката слідчий суд-
дя, суд у своєму рішенні в обов’яз-
ковому порядку зазначає перелік 
речей, документів, що планується 
відшукати, виявити чи вилучити 
під час проведення слідчої дії чи 
застосування заходу забезпечен-
ня кримінального провадження, а 
також враховує вимоги пунктів 2-4 
частини першої статті 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність».

Понад 30 років тому, 18 трав-
ня 1982 року,  Європейський Суд 
(European Court of Justice) – вища 
судова інстанція в Європейському 
Союзі з питань права Європей-
ського Союзу (не плутати з Єв-
ропейським судом з прав люди-
ни) постановив знакове рішення 
у справі AM & S Europe Limited 
v Commission of the European 
Communities (C-155/79). В ході роз-
слідування можливих конкурент-
них дій посадові особи Єврокомісії 

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ:  
СИГНАЛ «SOS» УСЬОМУ СУСПІЛЬСТВУ

Леся ДУБЧАК

К.ю.н., адвокат, член Правління 
ААУ, Президент КМА ААУ
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зажадали від англійської компанії 
AM & S Europe Limited документи 
для ознайомлення, однак пред-
ставники AM & S Europe Limited 
заявили, що частина витребува-
них документів не підлягає надан-
ню, оскільки захищена адвокат-
ською таємницею (Attorney-Client 
Privilege). Водночас, компанія го-
това була надати для ознайомлен-
ня лише окремі частини (сторінки) 
документів, що підтверджували 
б режим конфіденційності такої 
інформації. 

Commission of the European 
Communities, натомість, вислови-
ла сумнів у можливості визнання 
документів конфіденційними без 
повного ознайомлення з ними. Роз-
глядаючи справу, Європейський 
Суд своїм рішенням підтвердив 
право компанії не надавати доку-
менти, що стосуються отримання 
юридичних послуг від незалеж-
ного юридичного радника. Зміст 
таких документів, на думку Євро-
пейського Суду, в жодному разі не 
повинен розголошуватися, проте 
мають бути надані підтвердження 
конфіденційного статусу витребу-
ваних матеріалів, а спори стосовно 
статусу документів мають вирішу-
ватися у судовому порядку.

У практиці іншого судово-
го органу – Європейського Суду 
з прав людини, рішення якого 
в Україні визнаються джерелом 
права, досить багато справ, в яких 
втручання в таємницю листуван-
ня заявника та його адвоката було 
визнано таким, що порушує вну-
трішнє право держави-відповіда-
ча (наприклад, справа «Найдецкі 
проти Польщі» Najdecki v. Poland, 
no. 62323/00, § 50, 6 February 2007).

Якщо виходити з практики 
Свропейського суду з прав людини, 
то взагалі можна ставити питання 
про заборону прослуховування те-
лефонних розмов адвоката. У спра-
ві «Копп проти Швейцарії» (Kopp 
v. Switzerland, no. 23224/94, 25 
March 1998) прослуховування теле-
фонних ліній адвокатського офісу 
було визнано порушенням статті 8 
Конвенції з прав людини та осно-
воположних свобод.

У справі «Кемпбелл про-
ти Об’єднаного Королівства» 
(Campbell v. the United Kingdom, 
25 March 1992, Series A no. 233) від-
значено, що для Суду той факт, 
що адвокати входять до складу 
колегій і можуть бути притягнуті 
до відповідальності за порушення 
етики, є достатньою гарантією їх 
доброчесності. По суті, Суд сказав, 
що добропорядність адвокатів по-
винна презюмуватися. 

Стаття 8 Конвенції захищає не 
тільки таємницю листування, а й 
недоторканність житла. При цьо-
му зауважимо, що поняття «дім» в 
тому значенні, в якому його вжи-
ває Конвенція, включає в себе не 
тільки житло, але і офіс (Спра-
ва «Німець проти Німеччини» 
(Niemietz v. Germany, 16 December 
1992 року, § 27 et seq ., Series A no. 
251-B); справа «Салліна і інші про-
ти Фінляндії» (Sallinen and Others 
v. Finland, no. 50882/99, § 71, 27 
September 2005), і навіть будь-який 
приватний простір - автомобіль, 
купе потяга і т.п. (справа «Сорві-
сто проти Фінляндії» (Sorvisto v. 
Finland, no. 19348/04, 13 January 
2009, § 95 and 104).

Водночас частина 3 статті 23 
Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» закрі-
плює норму, згідно з якою органи 
державної влади, органи місцево-
го самоврядування, їх посадові і 
службові особи у відносинах з ад-
вокатами зобов’язані дотримува-
тися вимог Конституції України та 
законів України, Конвенції про за-
хист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року та протоко-
лів до неї, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою 
України, практики Європейського 
суду з прав людини.

Таким чином, законодавець, з 
метою забезпечення належних га-
рантій, максимально широко трак-
тує поняття адвокатської таємниці 
і визначає режим захисту остан-
ньої. Європейський Суд з прав лю-
дини, рішення якого є джерелом 
права, також захищає адвокатську 
таємницю, відзначаючи, що до-
бропорядність адвокатів повин-

на презюмуватися, і, здавалося б, 
в цьому питанні в Україні мало б 
бути усе чудово. Проте, що ми ма-
ємо на практиці, в українських ре-
аліях, з дотриманням гарантій ад-
вокатської діяльності, в тому числі 
режиму адвокатської таємниці? А 
маємо повне ігнорування норм За-
кону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» слідчими 
суддями, які видають неправосуд-
ні ухвали на обшук, тимчасовий 
доступ до речей та документів, які 
складають адвокатську таємницю, 
адвокатське досьє; слідчі різних 
правоохоронних органів вилуча-
ють й ознайомлюються з усіма на-
явними в офісі чи житлі адвоката 
адвокатськими досьє під час обшу-
ків; адвокатів викликають на допи-
ти у справах своїх клієнтів в якості 
свідків; на адвокатів тиснуть для 
того, аби конфіденційність інфор-
мації, отриманої ними під час на-
дання правової допомоги клієнту, 
була порушена.  

І як закономірний результат: 1) 
суспільна довіра до адвокатів зни-
жується й досягає критичних по-
значок; 2) адвокат стає залежним; 
3) залежний адвокат – неефектив-
ний для клієнта, проте дуже зруч-
ний для влади.

Вищі посадові особи держави 
чітко й однозначно останнім часом 
дали сигнали, що адвокатської та-
ємниці для судів та правоохорон-
них органів віднедавна не існує, а 
адвокатура дає сигнал «SOS» усьо-
му суспільству, що зі зникненням 
інституту адвокатської таємниці є 
дуже серйозний ризик того, що за-
кінчиться й правосуддя в державі, 
яка іменує себе Україною. 
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ПОДІЯ ААУ

06 липня 2016 року за ініціа-
тиви Асоціації адвокатів України 
відбувся круглий стіл щодо недо-
пущення порушення професій-
них прав адвокатів.

Проведення цього заходу було 
покликано безпрецедентними ді-
ями як з боку детективів Націо-
нального антикорупційного бюро 
України, так і з боку суддівського 
корпусу відносно адвокатів мі-
ста Києва та Київської області, які 
здійснюють захист підозрюваних у 
кримінальних провадженнях.

Так, це, зокрема, і надання ок-
ремими суддями без будь-яких 
об’єктивних підстав із порушен-
ням вимог чинного законодавства 
дозволів на обшуки адвокатів. Це 
і проведення детективами НАБУ 
обшуків приміщень адвокатів із 
доступом до всіх без виключен-
ня адвокатських досьє, зокрема, і 
тих, що взагалі не стосуються кри-
мінальних проваджень, в рамках 
яких проводилися обшуки. Це і 
затримання без правових підстав 
та з порушенням вимог особливос-
тей затримання такої категорії осіб 
адвоката Олександра Сергієнка, 
спроба затримання адвоката Ан-
дрія Циганкова та інших адвокатів 
Києва та Київської області.

Фактично, детективами НАБУ 
та суддівським корпусом порушу-
ється одне із основних прав гро-
мадян України – право на правову 
допомогу, визначене та закріплене 
Конституцією України, що є не-
припустимим в демократичному 
суспільстві, особливо з боку орга-
нізації, основними принципами ді-
яльності якої має бути верховенство 
права, повага та дотримання прав і 
свобод людини, законність та спра-
ведливість.

Під час круглого столу за учас-
тю більшості керівництва ААУ на 
чолі із Президентом – адвокатом 
Олегом Рачуком, а також адвока-
тів Зої Ярош, Ольги Дмитрієвої, 
Ігоря Покотила, Лесі Дубчак, Олени 
Костюченко, членів Ради адвока-

тів міста Києва, адвокатів Ігоря 
Іванова, Володимира Клочкова, Ва-
лентина Степ’юка, Надії Корінної, 
виконавчого директора ААУ Анни 
Аксьонової, члена Ради адвокатів 
Київської області адвоката Регіни 
Гусейнової, адвокатів міста Києва 
та Київської області Наталії Пліси, 
Віталія Наума, Ібрагіма Татієва, 
Дмитра Назарця, Тетяни Тимчен-
ко, Євгена Петренко, Ярослава Ро-
манчука, Ксенії Проконової, Дениса 
Овчарова, Олександра Поліводсько-
го та інших були обговорені питан-
ня щодо захисту професійних прав 
адвокатів, недопущення порушення 
гарантій адвокатської діяльності, зо-
крема і адвокатської таємниці.

Під час проведення круглого 
столу вдалося можливим вийти на 
зв’язок із адвокатом Андрієм Ци-
ганковим та почути безпосередньо 
від нього коментарі щодо зазначе-
них подій.

На завершення заходу, його учас-
никами були фактично одностайно 
підтримані наступні пропозиції:

1. Звернутися до Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України 
із відповідними скаргами на дії 
суддів Солом’янського районного 
суду м. Києва Бобровника О.В. та 
Українця В.В. з приводу постанов-
лених ними ухвал про проведення 
обшуків у адвокатів.

2. Звернутися до Комітету Вер-
ховної Ради України з питань пра-
вової політики та правосуддя щодо 
ініціювання та проведення комі-
тетських слухань з питань захисту 
професійних прав адвокатів та не-
допущення порушення гарантій 
адвокатської діяльності.

3. Звернутися до Національної 
асоціації адвокатів України з про-
позицією запровадити на Всеукра-
їнському рівні «Кнопку «SOS» для 
адвокатів, яка б надала можливість 
про інформування адвокатом про 
проведення у нього слідчої дії або 
його затримання із подальшим не-
гайним виїздом адвокатів йому на 
допомогу.

4. Створити відповідний «Чор-
ний список» детективів НАБУ, по-
ліцейських, слідчих, прокурорів 
тощо, які порушують професійні 
права адвокатів та гарантії адвокат-
ської діяльності.

5. Звернутися до Міністра юсти-
ції України Павла Петренка щодо 
неприпустимості ігнорування по-
рушення професійних прав адвока-
тів з боку профільного міністерства, 
яке, в першу чергу, мало би ініцію-
вати заходи та вчиняти відповідні 
дії щодо захисту порушених профе-
сійних прав адвокатів.

6. Звернутися до дипломатич-
ного корпусу із проханням не зали-
шати поза увагою порушення про-
фесійних прав адвокатів України 
у розрізі гарантій професійної ді-
яльності адвокатів, передбачених, 
зокрема і в Основних принципах 
ООН щодо ролі юристів, прийня-
тих на III Конгресі ООН із запобі-
гання злочинам у 1990 році.

7. Звернутися до Конституцій-
ного Суду України щодо надання 
роз’яснення змісту і мети правових 
норм у частині гарантій адвокат-
ської діяльності.

8. Підтримати звернення адво-
ката А. Циганкова до Ради адвока-
тів України щодо внесення змін та 
доповнень до Правил адвокатської 
етики, які б мінімізували можливість 
працівниками та службовцями від-
повідних державних структур пору-
шувати професійні права адвокатів.

9. Підтримати звернення низки 
адвокатів України до Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії Київ-
ської області щодо застосування до 
Ситника Артема Сергійовича дис-
циплінарного стягнення у вигляді 
позбавлення права на заняття адво-
катською діяльністю.

10. Ініціювати на Всеукраїнсько-
му рівні такі заходи, як страйки та 
пікети адвокатами установ і органі-
зацій, в силах яких надати та забез-
печити гарантії адвокатської діяль-
ності, а також захисти професійні 
права адвокатів. 

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ВІДСТОЮЄ 
ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА АДВОКАТІВ
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Эффективное управление юри-
дической фирмой – это обязатель-
ное условие, без которого просто 
невозможно достичь успеха в бизне-
се. Многие, пытаясь понять, почему 
один менеджер достигает высоких 
результатов, а другой – нет, оцени-
вают качество принятых ими ре-
шений. Хотя на самом деле нужно 
анализировать не сами решения, а 
те пути, которые к ним привели.

На практике управляющие пар-
тнеры многих юридических ком-
паний приходят к окончательным 
выводам, основываясь на своем вну-
треннем чутье, не прибегая к прове-
дению специальных исследований. 
Конечно, в той или иной мере инту-
иция может помочь менеджеру, но, 
если вы действительно хотите при-
нять правильное управленческое 
решение, воспользуйтесь изложен-
ной ниже методикой.

Какие факторы влияют на 
ваше решение?

1. Система ценностей.
Партнер или приглашенный 

директор, осуществляющий управ-
ление юридической фирмой, пре-
жде всего, – человек. Потому реше-
ния он выбирает, исходя из того, что 
ему, как человеку, важнее и ближе.

2. Условия, продиктованные 
временем.

Еще вчера определенное по-
ложение вещей вас устраивало, но 
сегодня обстоятельства изменились 
коренным образом. В итоге ваши 
вчерашние оптимальные решения 
уже не работают в новых условиях.

Чтобы «не упустить момент», 
определите для себя контрольные 
точки, по достижении которых вы 
будете сверять актуальность своих 
решений с реальным положением 
вещей и вносить соответствующие 
коррективы.

3. Дедлайны, или временные 
ограничения.

Сегодня, чтобы обеспечить 
успешность юридического бизнеса, 
важно действовать быстро. Иногда 
в таких условиях уже нет времени 
проводить рациональный анализ, 
потому приходится основываться 
только на интуиции.

Чтобы избежать промаха, зара-
нее разработайте схемы, которые 
помогут вам подобрать решение в 
ситуации, когда управление юри-
дической фирмой осуществляется 
в ограниченных временных рамках.

4. Степень информированно-
сти о сути проблемы.

Вспомните школьные задачки, 
например, по физике. Каждое зада-
ние начиналось с раздела «Дано:». 
Ориентируясь на предложенные 
составителем учебника данные, вы 
через формулы находили верное 
решение. Так и в бизнесе. По-насто-
ящему профессиональный менед-
жмент просто невозможен, если у 
вас на руках нет достоверной исход-
ной информации о проблеме.

Чтобы не допустить ошибки, 
всегда проверяйте как правиль-

ность самих данных, так и надеж-
ность источника их получения.

5. Качество работы сотрудников.
Насколько бы хорошим и пра-

вильным ни было ваше решение, 
без реализации оно остается пустым 
звуком. Причиной невыполнения 
поставленных задач может стать 
низкий профессионализм юристов, 
отсутствие мотивации на достиже-
ние успеха, их нежелание что-либо 
менять в своей работе.

Какой методикой принятия 
решений руководствоваться?

– Скажите, пожалуйста, куда мне 
отсюда идти?

– А куда ты хочешь попасть? –от-
ветил Кот.

– Мне все равно… – сказала Алиса.
– Тогда все равно, куда и идти, – за-

метил Кот.
«Алиса в стране чудес»,  

Льюис Кэрролл

Запомните формулу: пробле-
ма = желаемый результат минус 
существующее положение вещей. 
Только установив, откуда и куда вы 
идете, вы сможете найти оптималь-
ное решение, требующее от вас 
минимально возможных усилий. А 
так как управление юридической 
фирмой – процесс постоянный, то 
для нормальной работы компании 
важно разделить процесс принятия 
каждого решения на этапы.

 
Этап № 1.  

Анализируем проблему
Шаг 1: осознайте сам факт на-

личия проблемы.
Позиция страуса никогда не 

дает положительных результатов. 
Не нужно бояться проблем, по-
скольку только благодаря их прео-
долению можно достичь реальных 
успехов.

Шаг 2: поймите, в чем суть 
проблемы.

Давайте разберем этот момент 
на примере. Вы отмечаете, что ваш 

Алексей КРАВЧЕНКО

Основатель Академии 
консалтингового бизнеса

ЧТО ПОМОЖЕТ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПАРТНЕРУ 
МЕТОДИЧНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 

В ЮРИДИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

СТАТТЯ
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бизнес приносит недостаточную 
прибыль. А так как проблема всег-
да состоит в неэффективности при-
нимаемых вами решений, то ваша 
задача – найти «корень зла», то есть 
выявить первопричину такого со-
стояния дел на фирме. Допустим, 
она состоит в низком качестве ра-
боты персонала. В свою очередь, это 
может быть вызвано:

• недостаточным уровнем ква-
лификации сотрудников;

• отсутствием мотивации на до-
стижение результата;

• текучестью кадров из-за пло-
хого психологического климата в 
компании и т.д.

Осознав, что к уменьшению 
прибыльности приводит, к приме-
ру, низкая мотивация, вы не будете 
распыляться на поиск новых юри-
стов, а разработаете оптимальную 
систему поощрений-наказаний для 
уже работающих специалистов. В 
противном случае, даже полностью 
поменяв штат, вы все равно будете 
ходить по кругу.

Вы знаете, какие у вашей ком-
пании проблемы, и понимаете, что 
конкретно к ним привело? Тогда пе-
реходим к следующему этапу.

Этап № 2.  
Принимаем решение

Шаг 1: установите, что может 
помешать принятию эффектив-
ного решения.

В целом, это могут быть следую-
щие факторы:

• отсутствие квалифицирован-
ных исполнителей;

• недостаточность финансовых 
ресурсов;

• особенности рынка предоставле-
ния конкретных юридических услуг;

• правовые нормы, этические 
ограничения и т.д.

Шаг 2: подготовьте несколько 
альтернативных решений.

Идеально, если вы составите 
список всех возможных путей выхо-
да из ситуации. Но на практике для 
этого часто не хватает сил и време-
ни, поэтому сконцентрируйтесь на 
том, что решения могут быть:

• неэффективными (вообще не 
решают проблему);

• рациональными (полностью 
решают проблему);

• оптимальными (полностью 
решают проблему наилучшим об-
разом).

Любая проблема может быть 
рационально решена нескольки-
ми путями, но оптимальным будет 
только один. И ваша задача – оты-
скать именно его, отбросив все 
остальные варианты.

Опять-таки обратимся к при-
меру. Сотрудники вашей юриди-
ческой фирмы регулярно задер-
живаются со сдачей отчетов, что 
приводит к сбоям в работе.

• Неэффективные решения: 
отказаться от отчетов, уволить всех 
сотрудников.

• Рациональные решения: 
уволить несколько юристов в на-
зидание остальным, применить 
штрафные санкции по отношению 
к специалистам, допускающим 
просрочку.

• Оптимальное решение: дать 
возможность каждому сотруднику, 
сдавшему отчет вовремя, раз в неде-
лю по пятницам уходить с работы 
на 1 час раньше.

Вряд ли за этот час юрист выпол-
нит огромный объем работы, пото-
му вы мало что потеряете с точки 
зрения прибыли. Но такое поощре-
ние станет прекрасным стимулом, 
чтобы сотрудники захотели гото-
вить и сдавать отчеты своевременно.

Шаг 3: разработайте систему 
оценки решений.

У вас должен быть своеобраз-
ный «золотой стандарт» с четко 
прописанными оценочными кри-
териями. Именно он позволит уста-
новить, насколько эффективны раз-
работанные вами альтернативные 
решения, и отсеять все, что не впи-
сывается в оптимальную схему.

Дополнительно улучшить 
управление юридической фирмой 
поможет расстановка критериев 
оценки по степени приоритетно-
сти. Другими словами, вы должны 
знать, на какие моменты можно за-
крыть глаза, а что в сложившейся 
ситуации является архиважным.

Шаг 4: делегируйте принятие 
решений.

Разработайте перечень реше-
ний, принятие которых вы не де-
легируете никому, никогда и ни 
при каких условиях. Все остальное, 
по возможности, отдайте на откуп 
младшим партнерам, менеджерам 
среднего и низшего звена, рядовым 
сотрудникам.

При этом помните, переклады-
вая решение проблемы на другого 
специалиста, вы обязаны не только 
доверять ему, но и полностью кон-
тролировать процесс. Ведь ответ-
ственность за управление юридиче-
ской фирмой в любом случае лежит 
на вас.

Как принимать решения в 
кризисных ситуациях?

«На следующей неделе не может 
быть никакого кризиса.

Календарь моих встреч уже 
целиком заполнен».

Генри Киссинджер,  
бывший Госсекретарь США

В юридическом бизнесе кризис 
зачастую выражается в необходимо-
сти принять то или иное решение:

• в ускоренном режиме (предло-
жение партнера действует только в 
течение суток);

• под давлением резко изменив-
шихся внешних обстоятельств (значи-
тельный рост курса валют, существен-
ные изменения в законодательстве).

Процесс принятия решений в 
таких ситуациях должен оставаться 
неизменным, но реализовывать все 
описанные выше этапы придется 
в сжатые сроки. Если в спокойное 
время вы уже научились грамотно, 
структурно и последовательно ре-
шать проблемы, то в момент кризи-
са вам будет намного легче опреде-
литься с оптимальным выходом из 
ситуации.

В целом, можно дать несколько 
основных советов, которые помогут 
вам достичь цели «малой кровью». 
Итак, в вашей компании случился 
кризис?

• Отбросьте любые эмоции. Хо-
лодный, трезвый рассудок – это то, 
что вам сейчас нужнее всего.

• Забудьте о демократии, моби-
лизуйте силы на решение проблемы.
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• Найдите формального или 
неформального лидера для работы 
с сотрудниками, или сами станьте 
им.

• Пересмотрите «золотой стан-
дарт» оценки решений и ориенти-
руйтесь только на один, но самый 
главный. Вам важно удержать кли-
ента, не допустить развала компа-
нии, сохранить ценные кадры – все 
остальное пока подождет.

И помните, неразрешимых си-
туаций не бывает. Выход всегда 
есть, вам лишь нужно быстро его 
найти. Кризис – это время, когда на 
первый план выходят креативность, 
умение мыслить гибко и нестандар-
тно, способность абстрагироваться 
от «неважного».

Что мешает осуществлять эф-
фективное управление юридиче-
ской фирмой?

Ошибка 1. Наличие якоря в 
виде устойчивых психологических 
связей с другим специалистом.

Безоговорочно доверяя кому-то, 
вы уже не сможете объективно оце-
нить имеющуюся информацию.

Чтобы избежать этой ошибки:
• рассмотрите ситуацию под 

всеми возможными углами;
• разработайте альтернативные 

решения;
• проанализируйте проблему 

самостоятельно.
Одним словом, доверяй, но про-

веряй!
Ошибка 2. Попытка выдать 

желаемое за действительное.
Отсутствие беспристрастности, 

объективности при анализе пробле-
мы приводит к тому, что вы, прини-
мая решение, пытаетесь всего лишь 
найти подтверждение уже сложив-
шемуся у вас мнению.

Чтобы избежать этой ошибки:
• подумайте о мотивах, которы-

ми вы руководствуетесь;
• попросите проанализировать 

ситуацию стороннего незаинтере-
сованного специалиста.

Ошибка 3. Неправильное фор-
мулирование проблемы.

Помните уже легендарное «каз-
нить нельзя помиловать»? От того, 
каким образом вы расставить акцен-

ты, формулируя проблему, будет 
зависеть, насколько эффективно вы 
ее решите.

Чтобы избежать этой ошибки:
• подготовьте несколько фор-

мулировок проблемы;
• поиграйте с акцентами и по-

смотрите, что меняется в зависимо-
сти от этого.

Ошибка 4. Постоянное возвра-
щение к прошлому.

Человеку свойственно драма-
тизировать прошедшие события, 
придавать им излишнее значение. В 
итоге мы нередко приходим к мне-
нию, что «раз не получилось 5 лет 
назад, не получится и теперь».

Чтобы избежать этой ошибки:
• руководствуйтесь достоверны-

ми статистическими сведениями;
• сведите субъективные впе-

чатления к минимуму, стремитесь 
быть полностью объективным.

Один в поле – не воин, или 
кто может помочь в принятии 
решений

Всесторонне оценить проблему 
и оптимизировать управление юри-
дической фирмой можно, если:

• посоветоваться с другими 
партнерами в компании – даже 
минимальный обмен информаци-
ей позволит иначе посмотреть на 
ситуацию;

• провести совещание с руково-
дителями отделов и направлений – 
узкая специализация этих сотруд-
ников поможет детализировать те-
кущее положение дел;

• обратиться к авторитетным 
сторонним специалистам – отсут-
ствие личной заинтересованности 
этих людей и их высокий профес-
сионализм сделают такую критику 
конструктивной и полезной.

При этом важно относиться к 
любой идее, совету или рекомен-
дации критично, не принимая на 
веру абсолютно все. Вы – глава ком-
пании, потому ее успех или пораже-
ние – ваша личная ответственность. 
И если принятое решение окажет-
ся неверным, виноват будет не тот, 
кто его предложил, а вы, поскольку 
последнее слово всегда остается за 
вами. 

10 серпня 2016 р. Катерина 
Власюк, адвокат, керуючий парт-
нер юридичної компанії «AVG», 
Голова комітету з міжнародного 
права ААУ, за версією «Юридич-
ної газети» входить в ТОП-5 юрис-
тів із сімейного права, у Києві 
презентувала свою першу книгу 
«Розлучення. Сповідь адвоката». 

Захід відвідало 130 учасників: 
адвокати, журналісти, клієнти. 
Привітати та підтримати автора  
долучились Уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини 
Микола Кулеба, керівник «Сам-
міт-книга» Іван Степурін, Голова 
Асоціації адвокатів України Олег 
Рачук та віце-президент Асоціації 
Зоя Ярош. 

 «Задумуючи свою книгу, я хоті-
ла поділитися своїм адвокатським і 
жіночим досвідом у такому складно-
му питанні, як розлучення. Я хочу 
висловити підтримку жінкам, які з 
різних причин перебувають у цьому 
процесі. Допомогти їм зрозуміти, що 
все минає. І переконати в тому, що всі 
мають право на щастя. Всупереч усім 
стереотипам, які ще й досі є у нашому 
суспільстві, та стійким уявленням 
про складність побудови нових стосун-
ків для розлучених жінок. Як адвокат, 
можу вас запевнити, що у кожного 
є право на щастя. Як жінка — вірю в 
сімейні цінності, домашнє вогнище і 
знаю, що ми завжди отримуємо те, у 
що щиро віримо». 

ВІДБУЛАСЯ 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КНИГИ

ІНШІ ПОДІЇ



22 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СТАТТЯ

Ситуация с трудоустройством, 
конкурентной способностью юри-
стов, уровнем заработных плат, ос-
тавляет желать лучшего.

Рынок юриспруденции столк-
нулся с тем, что у нас много специа-
листов – правоведов, а на работу 

взять некого. Тому есть несколько 
причин. Первая, юристы не полу-
чают надлежащего образования в 
украинских университетах. Вторая, 
юристы не приучены саморазви-
ваться, усовершенствовать себя. 
Третья, юристы недооценивают 
необходимость изучения не только 
права, но и психологии, риторики, 
актерского мастерства и т.д... И чет-
вертая – юристы не учат иностран-
ные языки.

Результат такого отношения 
юристов к своей «хромой» компе-
тенции – это уровень оплаты труда. 
Так, сегодня, помощнику юриста 
платят 1500,00 – 3000,00 грн., юристу 
5000,00 – 8000,00 грн.

Это надлежащий уровень за-
работной платы, специалисту, 
который отдал изучению юри-
спруденции 5 лет и работает с чело-
веческими судьбами?

Сталкиваясь с насущными про-
блемами трудоустройства, зачастую 
юристы либо бросают сферу своей 
деятельности, меняют квалифика-
цию, довольствуются заработной 
платой и работают с 9.00 до 18.00; 
либо задумываются что же лучше:

• быть наемным сотрудником;
• основать свой собственный 

бизнес?
Очень многие задают себе во-

прос: может стоит начать свой би-
знес? Открыть свое дело? И ни от 
кого не зависеть? Получать хоро-
шие гонорары?

Сегодня рынок юридических 
услуг переживает особое время – 
время подстройки, переосмысле-
ния и развития. Необходимо под-
строиться под вызовы нового време-
ни, требования бизнес среды. Перед 
юристами предстало задание – пе-
реосмыслить процесс предоставле-
ния своих услуг, внедрить юриди-
ческий сервис. Сегодня развитие 
рынка юридических услуг – это 
внедрение технологий, ориентация 
под клиента, работа над именами и 
создание брендов.

Динамичность юр рынка ма-
нит к себе многих специалистов. 
Привычное дело, когда адвокат 
или юрист решает начать свой би-
знес самостоятельно или с парт-
нерами. Для нас привычное дело 
слышать одноименные с учреди-
телями компании. За последние 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Светлана МОРОЗ

Адвокат, руководитель 
Образовательного пространства 
«Exemplum»

№ п/п Условия работы Владелец, управляющий партнер Наемный сотрудник

1. Ответственность За все происходящее: команду, решения, последствия, 
действия.

Согласно должностной 
инструкции.

2. Коллеги Формирует самостоятельно свою команду, несет 
ответственность за действия коллектива.

С кем пришлось, с тем и работает. 
Руководители формируют свои 
отделы, но не команду в целом.

3. Мотивация Всех мотивирует, создает командный дух, задает тон 
работы.

Принимает ту мотивацию, 
которую создал для него 
работодатель.

4. Корпоративная 
культура

Внедряет собственную корпоративную культуру. Подстраивается под 
существующую.

5. Ценности 
компании

Устанавливает исходя из своей жизненной позиции, 
своего опыта и приоритетов.

Принимает существующие 
ценности в компании.

6. Обязанности Развивать бренд своей компании, искать рынки сбыта, 
платить по счетам, обеспечивать работой персонал, 
организовывать бизнес – процессы, беспокоиться о 
безопасности своего бизнеса. 

Согласно должностной 
инструкции.

7. Заработная плата Обеспечивает выплаты заработной платы, беспокоиться 
о поиске новых клиентов, рынков сбыта..

Ожидает оплаты труда от 
работодателя.

8. Рабочее время 24/7 С 9:00 до 18:00

Табл. 1. Основные условия работы специалиста «по трудовой» и первого лица
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пять лет, юр рынок преобразовал-
ся, и привлекает своими пестрыми 
плакатами, красными дорожками, 
резонансными делами и запахом 
гонораров.

Многие наемные юристы ре-
шают обрести свободу и уйти на 
«вольные хлеба». Так ли заманчив 
юр рынок? Собственное дело мож-
но назвать свободой? Чем отлича-
ется работа наемного сотрудника от 
работы владельца бизнеса? 

Предлагаю сравнить основные 
условия работы специалиста «по 
трудовой» и первого лица (см. Табл. 
1). Следует отметить, что особен-
ность создания своего дела состоит в 
готовности взять на себя ответствен-
ность не только за свои действия, но 
и за свою команду, за последствия, в 
результате принятых решений. 

В народе бытует мнение: если 
в течении первого года стартап 
не утонет, то будет жить. Почему 
большинство бизнес-проектов не 
имеют долгосрочной перспективы? 
Причина тому, это груз – груз ответ-
ственности за предприниматель-
ство. В том числе, предпринимате-
ли сталкиваются со сложностями 
поиска клиентов, рынков сбыта.

Рынок юридических услуг до-
вольно непрост. Здесь идет борь-
ба за своего клиента, за призвание 
«лучшего», за место в топ листе. 
Компании выделяют немалые сред-
ства на инструменты продвижения 
своих услуг (пиар, маркетинг, ре-
клама). Не редкость, когда юриди-
ческая фирма остается на стадии 
создания своего сайта.

Создавать и развивать собствен-

ный проект – это персональное 
решение каждого. Менять свой 
статус кво или оставаться в своей 
зоне комфорта? Вот что следует 
спросить прежде чем принимать 
решение. Зачастую люди бояться 
таких изменений. И ведь не зря. 
Просторы предпринимательства 
– это не только собственный офис, 
встречи с клиентами и кофе-брейки 
в перерывах. Предпринимательство 
– это глубокий процесс внедрения 
ценностей и длинный путь разви-
тия.

Что стоит выбрать юристу: на-
емный труд или собственное дело? 
Ответ не может быть однозначным. 
Все зависит от силы воли человека, 
от его желаний, потребностей и ка-
честв. Все зависит от готовности че-
ловека делать бизнес. 

Вопрос управления репута-
ционными рисками для компаний 
в Украине, пожалуй, стоит острее, 
чем где бы то ни было. Крайне ак-
тивная позиция общества, глобаль-
ная «наэлектризованность» инфор-
мационного поля и волнообразные 
кризисы закладывают все новые и 
новые риски для репутации фирм. 
Но мы как-то привыкли относятся 
к репутационному менеджменту 

как к ситуативной проблеме — есть 
негативный отзыв или реакция, 
значит, с ней надо бороться. «За-
ливать» пресс-релизами, собирать 
пресс-конференции, отзываться на 
комментарии к постам в социаль-
ных сетях.

Или наоборот, проводить «пре-
дупреждающие удары» в виде 
разовых пиар-акций, скорее, на-
правленных на коммерческую со-
ставляющую бизнеса, а то и вовсе — 
личностного пиара собственника.

Эта суета не приводит ни к уси-
лению корпоративной репутации, 
ни к развитию культуры управле-
ния репутационными рисками в це-
лом в локальной бизнес среде.

Репутация-онлайн
В то же время, мировая прак-

тика в деле стратегического репу-
тационного менеджмента ушла 
далеко вперед. Помимо отрабо-
танных подходов на уровне компа-
ний, вырабатываются стратегии на 
уровне целых отраслей — схожие 
проблемы, очевидно, можно ре-
шать схожими методами. Мощным 
инструментом остаются отраслевые 
организации. На помощь приходят 

и цифровые технологии: например, 
сервисы мониторинга упоминаний 
о бренде в сети (такие как YouScan, 
Seesmic, Socialmention, Hootsuite и 
др.)

В целом, тренд репутацион-
ного менеджмента, как и в других 
сферах PR и маркетинга, — заклю-
чается в уходе в digital. Последним 
технологическим направлением ра-
боты в этом плане стало т.н. «вытес-
нение нежелательных сайтов из по-
исковой выдачи поисковых систем» 
(SERM — search engine reputation 
management).

Специалисты в этой области 
занимаются подбором ключевых 
слов и поисковой оптимизацией 
размещаемых сведений о компании 
(например, пресс-релизы и положи-
тельные отзывы клиентов) с целью 
вытеснения негативного контента. 
Корпоративные новости стараются 
разместить на авторитетных порта-
лах, чтобы при запросе в поисковых 
сервисах в первую очередь робот 
находил «нужную» информацию.

Среда
Возвращаясь к нашим реалиям, 

уточним, почему риски для репу-

РЕПУТАЦИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ:  
ОТ РАЗОВЫХ МЕР К СТРАТЕГИИ

Циснами ВАСАДЗЕ 

Эксперт по маркетингу 
и коммуникациям
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тации здесь может вызывать прак-
тически любой ход бизнеса. Какую 
ситуацию мы можем наблюдать в 
Украине в наши дни? Существует: 
а) весьма активная гражданская по-
зиция, б) мы уже привыкли ждать 
от информационного потока нега-
тива и фейков, в) и негатив таки не 
заставляет себя ждать.

В такой среде и позитивная ин-
формация («мы закончим год с при-
былью») и негативная («мы закрыли 
ряд отделений» и т.п.) может при-
вести к репутационным потерям. В 
первом случае — месседж воспри-
нимается как попытка маскировки 
(«а на деле то все хуже некуда»), во 
втором — как капитуляция.

Выходит, что бизнес изначально 
находится на позициях виновного. 
А кроме того, еще и сегодня перед 
глазами общества мало примеров 
предпринимателей, заработавших 
капитал собственным умом, инно-
вациями или креативными подхо-
дами в бизнесе. А некоторые — к 
этому и не стремятся.

О чем речь?
Впрочем, даже в такой среде 

всегда можно иметь положитель-
ный имидж. На это компании тра-
тят немалые деньги, но имидж — это 
не репутация. Имидж формируется 
без контакта со внешней средой, это 
лишь «исходящие» мессджи. Репу-
тацию же формирует «feed-back», 
то есть отзывы, получаемые в ходе 
прямого взаимодействия с внешней 
аудиторией.

К примеру, клиент приезжает в 
ваш офис, основываясь на имидже 
компании — он видел рекламу, он 
прочитал информацию на вашем 
сайте или услышал выступление 
директора на конференции. То, как 
он среагирует на фактическое ока-
зание услуги, как он отзовется о вас 
в своей профессиональной среде, 
и какой комментарий он напишет 
под вашим объявлением в Facebook 
— вот что создает вашу репутацию. 
А с учетом постоянного ожидания 
негатива и повышенной «ранимос-
ти» общественности такие отзывы 
можно получить и без обращения в 
вашу компанию: «не читал, но осу-

ждаю». Соответственно, от этого бу-
дет зависеть ваши продажи, заказы 
и развитие компании.

При этом, негативные отзывы, 
в среднем, пишут в три раза чаще, 
чем положительные. А о клиент-
ской «готовности к негативу» в 
наше время я уже написала выше.

Что делать?
Для начала, стоит дать себе от-

чет в том, в каком мире мы сегодня 
живем. Это мир социальных сетей, 
полной открытости и относитель-
но открытого доступа к любой ин-
формации. В нем потерял значение 
личностный фактор — высказыва-
ние рядового сотрудника в своем 
блоге может перевесить заявление 
топ-менеджера.

Для выстраивания стратегичес-
кого управления репутационными 
рисками я могу назвать следующие 
важные направления.

1. Добросовестное отношение к 
выстраиванию бизнес-процессов. 
Честный бизнес прочнее и устойчи-
вее к репутационным рискам.

2. Выстраивание работы со 
СМИ. Желательно, не формаль-
ное, а системное и партнерское. Все 
просто: будьте полезны, доступны, 
интересны и актуальны. А дружба 
с редактором — вообще очень силь-
ный фактор в репутационном ме-
неджменте. Даже если в редакцию 
поступит негативная информация 
о вашей компании, он первым де-
лом позвонит вам, и только потом 
с поправкой на ваш комментарий 
опубликует (или не опубликует) 
полученную новость.

И наоборот — поругаться с 
редакцией из-за простой опечат-
ки — легко. Наладить отношения 
снова — почти невозможно. Всегда 
давайте журналисту лишь то, что 
хотите сказать — «разговоры с по-
путчиком» никому не нужны (не-
обдуманный комментарий — враг 
комментатора).

3. Непрерывность. Репутацион-
ный менеджмент — постоянная, 
иногда рутинная работа. Впрочем, 
креатив и здесь может быть к месту 
— творческий подход во всех сфе-
рах только приветствуется.

4. Оперативность. В этом деле 
опоздать с ходом равнозначно не 
сделать ход вообще. И цифровые 
технологии здесь только в помощь.

5. Честность. Корпоративная со-
циальная ответственность не долж-
на быть фиктивной. Разовые акции 
всегда можно принять за пиар-ходы 
с коммерческой направленностью. 
Социальная ответственность же в 
компании не обязательно должна 
носить масштабный и дорогостоя-
щий характер (кстати, даже наобо-
рот — расточительство может быть 
воспринято негативно, бюджет на 
КСО должен иметь четкие показате-
ли эффективности и распределять-
ся грамотно). Энергоэффективный 
офис, доступность и удобство места 
работы для людей с ограниченны-
ми возможностями, раздельный 
сбор мусора — есть множество про-
стых и доступных способов быть со-
циально ответственными.

6. Внутренний PR. Не забыва-
ем и о сотрудниках. В этом направ-
лении необходимыми инстру-
ментами остаются правильная 
организационная структура, вну-
тренний корпоративный портал 
или даже журнал. К счастью, хо-
роших примеров корпоративных 
изданий в украинских компаниях 
достаточно много. Обязательны 
системы мотивации персонала, 
плюс — программы для их соб-
ственного личностного развития. 
И, конечно, информирование о 
деятельности компании: сотруд-
ники должны понимать, куда и с 
какой скоростью плывет их кора-
бль-компания.

Итак, репутационный менедж-
мент должен перейти в вашей 
компании от тактических шагов к 
стратегии. Пора отказаться от «по-
казательных» выступлений и ра-
зовых акций. И помните — хорошая 
репутация начинается с качествен-
ных бизнес-процессов. Как говорят 
в романтических фильмах, добрые 
отношения нельзя начинать с об-
мана, а значит, должное внимание 
стоит уделять выбору методов, мо-
дели и подходов в ведении самого 
бизнеса. 
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Конкуренція це стимул для усіх 
адвокатів та юридичних компаній 
ставати краще для того щоб утри-
мувати позиції, не кажучи вже про 
зростання та збільшення власної 
долі ринку.  Той стан економічного 
середовища, який є зараз, ставить до 
гравців набагато жорсткіші умови, 
ніж ті, що були ще декілька років 
тому. При такому стані речей пи-
тання бренду – це питання успіху у 
конкурентній боротьбі. 

Почну мабуть відразу із голов-
ного. Бренд це не розрекламована 
торгова марка. Бренд юридичної 
компанії чи приватно практикую-
чого адвоката це не гучне ім’я чи 
гарно оформлена зовнішня рекла-
ма. Юридичний бренд – це складна 
структура, яка включає у себе низку 
взаємодоповнюючих компонентів, 
це впевненість клієнта у якості юри-
дичних послуг та комфорті, які він 
отримає від роботи із компанією. 
Принаймні так це поняття розумі-
ють в ALEXANDROV&PARTNERS. 

В своїй компанії ми прийняли 
рішення, що не будемо будувати 
наш бренд лише через використан-
ня красивих дизайнерських рішень 
у візуальному оформленні та ак-

тивну рекламну компанію. Буду-
ємо свій бренд ми зовсім на інших 
«стовпах». 

Висока якість послуг, задово-
леність клієнта від спільної роботи 
та спілкування із його адвокатом 
– це і є основна складова бренду у 
ALEXANDROV&PARTNERS.

Усі адвокати знають, що голов-
ною цінністю і пріоритетом є клієнт 
і його інтереси. Однак, багато колег 
забувають, що клієнт «купує» не са-
мого адвоката, клієнт «купує» впев-
неність у тому, що його проблема 
стане проблемою адвоката і у ході 
вирішення цієї проблеми клієнту 
буде комфортно, а відчуття впев-
неності у успіху, відданості адвока-
та справі, не покидатиме клієнта ні 
на мить.  Розуміння цього й заклало 
підвалини побудови нашого брен-
ду.

Думаю, що питання професій-
ності адвоката, як невід’ємної ча-
стини бренду, не потребує окремої 
уваги, оскільки професіоналізм це 
те, без чого ніякого бренду немає в 
принципі. Бренд це те, що обрамляє 
та робить професіоналізм правни-
ків презумпцією в очах потенційно-
го клієнта юридичної компанії. 

Для формування свого бренду 
ми вирішили використати у роботі 
усі доступні нам знаряддя, які про-
понує сучасний клієнтський мар-
кетинг. Наприклад, весь персонал 
компанії, хто безпосередньо працює 
із зовнішнім середовищем, прохо-
дить ряд визначених нами курсів та 
семінарів, у тому числі внутрішніх, 
необхідних для отримання навиків 
ефективних комунікацій із потен-
ційними та існуючими клієнтами, 
контрагентами, партнерами. 

Для юристів це особливо важли-
во, оскільки часто внаслідок профе-
сійної деформації правники спілку-
ються із іншими людьми так, ніби 
перед ними їх колега, в той самий 
час адресат може практично нічо-
го із сказаного не розуміти. Навики 
ефективних комунікацій у наших 
співробітників дають нам додатко-
ву перевагу у роботі із клієнтами. 
Останні у свою чергу отримують 

той комфорт, який вони мали намір 
придбати, звернувшись до нас.  По-
вірте, клієнти це цінять. 

Публічність та позитивний 
імідж є ще одними важливими еле-
ментами у побудові, популяризації 
та просуванні власного бренду. Я, 
як керуючий партнер, партнери 
компанії Оксана Крижанівська та 
Олександр Сидоренко, а також пе-
реважна більшість юридичного 
персоналу компанії, є достатньо у 
розумній потрібній мірі публічни-
ми та соціально активним людьми 
і правниками. Міра публічності, на 
нашу думку, має бути не більше і не 
менше того рівня, який дозволить 
отримати вигоди у бізнесі, однак не 
перетворитися із адвоката на гро-
мадського діяча. 

За останні півтора року ми про-
вели понад 50 публічних виступів 
та опублікували понад 150 статей 
та коментарів. Звичайно, така ді-
яльність займає багато часу, однак 
ми розглядаємо його як стратегічну 
інвестицію у майбутній розвиток 
компанії. 

При цьому велика кількість ме-
діа присутності або опублікованих 
статей не свідчить про високий про-
фесійний рівень, тому акцентую 
увагу, що ми зосереджені на якості, 
а не на кількості наших матеріалів 
та інформації про нас. 

Альфред Нобель колись сказав: 
«Хороша репутація важливіша, ніж 
чиста сорочка. Сорочку можна ви-
прати, репутацію – ніколи». 

Ця цитата видатного шведа, ма-
буть, найкраще характеризує цін-
ність головного активу будь-якого 
практикуючого адвоката -  його 
репутації. Важливість формування 
та збереження репутації, мабуть, 
не розуміє тільки той, хто ніколи не 
мав цього скарбу та не вміє ним ко-
ристуватися. 

Ми прискіпливо слідкуємо 
змістом не лише того матеріа-
лу, що подається нами у світ, а 
й також  моніторимо сторонню 
інформацію у ЗМІ про нас, що 
потрібно нам для підтримки на-
шого позитивного публічного 

БРЕНД. ЩО ЗА НИМ СТОЇТЬ

Дмитро АЛЕКСАНДРОВ

Адвокат, Керуючий партнер 
ALEXANDROV&PARTNERS
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іміджу. Хоча й за весь час існування 
ALEXANDROV&PARTNERS нега-
тивної інформації про нас у ЗМІ ні-
коли не з’являлося. 

Ще однією цікавою особливістю 
бренду юридичної компанії є його 
поєднання та зв’язок із індивідуаль-
ними брендами співробітників, осо-
бливо партнерів компанії, тому по-
будова індивідуальних брендів це 
також цілий пласт роботи по фор-
муванню бренду компанії. Дійсно 
складно уявити успішну юридичну 
компанію, особисті бренди керів-
ництва чи юристів якої суперечать 
публічному іміджу, який така ком-
панія намагається сформувати. 

Переконаний, що витрачати 
кошти на рекламу, при цьому не 
реалізуючи на практиці задекларо-
вані цінності, не надаючи послуги 
високої якості, не надавати клієнту 
емоційного задоволення від спіль-
ної роботи, в сьогоднішніх умовах 
ринку юридичних послуг, пусті 
втрати, які можуть надати лише ко-
роткостроковий ефект. 

Наразі ALEXANDROV&PART-
NERS має цілу низку клієнтів, які 
працюють з нами понад десять ро-
ків, а це свідчення того, що вклад у 

репутацію та у клієнтський сервіс, як 
елементи бренду юридичної компа-
нії, це вклад у довгостроковий розви-
ток власної юридичної практики. 

У той самий час зрозуміло, що й 
якісне графічне оформлення брен-
ду це важливий елемент його фор-
мування та популяризації. Якщо 
говорити про дану складову, то в 
частині візуального представлення 
ALEXANDROV&PARTNERS зазна-
вала ряду змін протягом своєї історії. 

Першим позначенням компанії 
стало зображення сови, яке викорис-
товувалось тривалий час та сприяло 
формуванню у клієнтів компанії не-
обхідного асоціативного ряду завдя-
ки вдалому графічному образу. 

Далі сову змінило зображення 
літери «А» на червоному круглому 
фоні. З цим символом пов’язаний 
період активного росту компанії, 
формування кістяку команди, дов-
готривалих партнерських відносин 
із клієнтами та закріплення наших 
ринкових позицій. 

Переосмисливши нашу мар-
кетингову стратегію, ми при-
йшли до якісно нового рішення 
у візуальному позначенні бренду 
ALEXANDROV&PARTNERS. Із но-

вими графічними рішеннями у фор-
муванні бренду компанії ми присту-
пили до реалізації наших поточних 
бізнес цілей. 

До речі, новими графічними 
рішеннями для бренду займалася 
наший штатний дизайнер, хоча ще 
півтора роки тому наявність такої 
штатної одиниці в компанії навіть не 
обговорювалась. Натомість зараз ми 
жартуємо, що не розуміємо як взага-
лі працювали без неї весь цей час. 

Змін зазнала не лише графічна 
частина позначення нашої компанії. 
Змінилось і комерційне найменуван-
ня. Із «Міжнародної юридичної ком-
панії «Александров та партнери»» ми 
стали «ALEXANDROV&PARTNERS», 
що також певним чином відобрази-
лось на нашому позиціонуванні на 
ринку. 

На завершення хочу сказа-
ти, що те, що ми зараз робимо в 
ALEXANDROV&PARTNERS це 
лише черговий етап нашої стратегії 
і зупинятися на досягнутому ми не 
збираємося. Принаймні наші цілі 
амбітні, а наснаги їх досягти у нас 
вистачить, чого бажаю і іншим ко-
легам, які зараз працюють над побу-
довою власних брендів. 

Обладая высоким профессиона-
лизмом в области права, руководи-
тели юридических компаний часто 
ощущают нехватку знаний и опыта 
в менеджменте. Основные сложно-
сти в организации деятельности 
юридических компаний находятся 
в сфере организации эффективно-
го командного взаимодействия, от-
сутствие которого негативно влияет 
на качество оказываемых услуги и, 
как следствие, на результаты дея-
тельности юридической компании 
в целом. Вот далеко не полный пе-
речень распространенных послед-
ствий организационного хаоса.

1. Снижение удовлетворенно-
сти клиентов качеством обслужи-
вания. Четкое взаимодействие ко-
манды имеет важное значение при 
оказании практически любой юри-

дической услуги. Клиент должен 
ощущать слаженные действия сот-
рудников на всех этапах сотрудни-
чества. Любой сбой может вызвать у 
клиента ощущение недостаточного 
профессионализма всей команды 
юристов.

2. Потери рабочего времени 
квалифицированного персонала. В 
условиях неотлаженного команд-
ного взаимодействия большинство 
высококвалифицированных сот-
рудников вынуждены тратить вре-
мя на низкоэффективную работу 
и рутинные задачи. Ущерб компа-
нии из-за организационного хаоса 
оцениваются экспертами в 10-30% 
от времени, которое могло бы быть 
проданным клиентам. 

3. Ухудшение психологичес-
кого климата в коллективе. Органи-

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Ирина ПЕДЬ

Д.э.н., управляющий партнер 
Экспертной группы «S&D»
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зационный хаос провоцирует вну-
тренние конфликты в коллективе, 
которые приводят к снижению эф-
фективности и падению мотивации 
к деятельности сотрудников.

4. Ограничение возможнос-
тей развития компании. В услови-
ях организационного хаоса руко-
водители юридической компании 
избыточно заняты микроменедж-
ментом. Необходимость удержи-
вать в памяти огромный объем не-
структурированной информации 
о текущих задачах компании пол-
ностью поглощает их управленче-
ские возможности. А на планирова-
ние и развитие новых направлений 
деятельности просто не хватает сил 
и времени.

Избежать потерь, создаваемых 
организационным хаосом, возмож-
но путем оптимизации бизнес-про-
цессов оказания юридических 
услуг.

Бизнес-процесс – это совокуп-
ность взаимосвязанных меропри-
ятий или задач, направленных на 
создание определённого продукта 
или услуги для потребителей. Под 
оптимизацией бизнес-процессов 
обычно понимают частичное совер-
шенствование существующих биз-
нес-процессов за счет ликвидации 
их явных недостатков.

Ключевой проблемой биз-
нес-процессов юридических ком-
паний является низкий уровень их 
структурированности. Зоны ответ-

ственности сотрудников распре-
делены недостаточно четко и, как 
следствие, возникают сбои в процес-
се предоставления услуг.

Спецификой оптимизации би-
знес-процессов юридической ком-
пании является необходимость 
добиться выполнения противопо-
ложных требований: повысить эф-
фективность за счет стандартиза-
ции выполнения однотипных услуг 
и при этом обеспечить индивиду-
альный подход к работе с каждым 
клиентом.

Равновесие в сочетании стандар-
тизированного и индивидуального 
подхода достигается путем четкого 
структурирования ключевых биз-
нес-процессов на уровне компании 

Подготовка пакета 
документов

Напоминание 
о запросе

Запрос клиенту о предо-
ставлении данных для 

подготовки документов

Внесение правок 
в документы

Направление документов 
на согласование клиенту

Передача юристу подго-
товленных документов

Выставление счета 
на оплату

Напоминание 
об оплате

Уведомление юриста 
об оплате

Архивирование 
документов по сделке КОНЕЦ

Подтверждение 
завершения операции

Согласование с клиентом 
даты посещения 

регистратора

Сопровождение клиента 
при посещении 

регистратора

Уведомление помощника 
о выполнении услуги

Уведомление помощника 
о принятии заказа

Рис. 1. Бизнес-процесс предоставления услуги по регистрации физического лица-предпринимателя
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с последующим использованием 
проектного подхода к организа-
ции и контролю их выполнения в 
рамках обслуживания конкретного 
клиента. 

Структурирование основных 
бизнес-процессов оказания юриди-
ческих услуг. Структурирование 
бизнес-процессов заключается в де-
лении процесса оказания услуг на 
последовательность взаимосвязан-
ных этапов (задач, мероприятий). 

Многие услуги, предостав-
ляемые юридическими компания-
ми, являются регулярно повторяю-
щимися. Для кого-то регулярной 
является услуга обжалования нало-
говых решений-уведомлений. Кто-
то на постоянной основе оказывает 
услуги по регистрации юридиче-
ских лиц и физических лиц-пред-
принимателей. Повторяющиеся 
услуги легко поддаются описанию в 
виде бизнес-процессов. 

Менее типовые услуги также по-
ддаются процессному структуриро-
ванию в той части, которая связана 
с коммуникацией юристов, техни-
ческого персонала и руководите-
лей компании. Конечно же, боль-
шинство хозяйственных споров по 
сути являются индивидуальными 
проектами. Но в части организации 
взаимодействия сотрудников юри-
дической компании в них немного 
уникальных составляющих – испо-
лнители готовят документы, осуще-
ствляют коммуникацию с клиентом 
и судом, выставляют счета на оп-
лату гонораров и т.п. Это означает, 
что процесс выполнения подобных 
услуг также может быть структури-
рован и частично формализован.

Основные подходы к оптимиза-
ции бизнес-процессов юридической 
компании можно рассмотреть на 
примере бизнес-процесса оказания 
достаточно простой юридической 
услуги – сопровождения клиента 
при регистрации физического лица 
- предпринимателя (рис.1). Неко-
торые этапы (подписание договора, 
оформление актов выполненных 
работ) пропущены умышленно, 
чтобы упростить блок-схему.

С технической точки зрения, 
регистрация физического лица - 

предпринимателя включает мак-
симум три этапа: 1) формирование 
пакета документов; 2) подача доку-
ментов регистратору / нотариусу; 
3) проверка регистрации в государ-
ственном реестре. Организационно 
же, как видно из блок-схемы, эта 
достаточно простая услуга включа-
ет значительно большее количество 
шагов.

Структурирование бизнес-про-
цессов включает три ключевых эта-
па.

Во-первых, выделение всех зна-
чимых этапов предоставления услу-
ги. В перечень важно включить все 
действия сотрудников, которые 
влияют на конечный результат.  На-
пример, в нашем примере важно 
своевременно согласовать с клиен-
том дату посещения регистра-
тора / нотариуса. Необходимо с 
определенной периодичностью на-
поминать клиенту о необходимости 
выполнения им своих обязательств 
– подаче информации, оплате сче-
тов. Бизнес-процесс оказания услу-
ги нужно завершать архивацией 
документов по сделке и т.п. Четкое 
выделение всех этапов снижает риск 
пропуска сотрудниками важных 
шагов выполнения бизнес-процес-
са: «забыл выставить счет», «забыл 
согласовать дату посещения реги-
стратора/нотариуса» и т.п.

Во-вторых, распределение задач 
между ролями исполнителей. В на-
шем примере – между юристом и его 
помощником. На блок-схеме видно, 
какие действия должен выполнить 
каждый из них. Распределение за-
дач позволяет обозначить моменты 
перехода ответственности от одного 
исполнителя к другому. Такой под-
ход полностью устраняет конфлик-
ты по вопросам распределения зон 
ответственности. 

В-третьих, определение после-
довательности действий каждого 
участника. Каждый сотрудник до-
лжен понимать, что нежелательно 
переходить к следующему этапу 
бизнес-процесса, если не завершен 
предыдущий. Например, помощ-
ник юриста не должен направлять 
юристу подготовленные для реги-
страции документы до тех пор, пока 

не получит от клиента подтвержде-
ние корректности заполнения всех 
реквизитов. Это снижает потери 
времени на неэффективную ком-
муникацию внутри команды.

Использование проектного 
подхода к организации и контро-
лю выполнения бизнес-процессов. 
Стандартизация бизнес-процессов 
повышает эффективность деятель-
ности, но одновременно создает 
риск избыточно формального, фа-
бричного подхода к обслуживанию 
клиентов. Чтобы этого не случи-
лось, важно сохранять принципы 
проектного подхода к обслужива-
нию клиентов. 

На старте нового проекта фор-
мализованная структура одного 
или нескольких бизнес-процессов 
должна трансформироваться в са-
мостоятельный проект, с назначе-
нием организующего его выполне-
ние проектного менеджера.

Ключевая задача проектного ме-
неджера – учитывая индивидуаль-
ные характеристики запроса клиен-
та, координировать взаимодействие 
участников каждого проекта, своев-
ременно устранять возникающие 
по ходу их выполнения проблемы 
и препятствия, безотлагательно ин-
формировать руководство о сбоях, 
которые не поддаются урегулиро-
ванию в рамках проектной коман-
ды. 

Структурирование бизнес-про-
цессов предоставления юридиче-
ских услуг позволяет компании со-
хранять и накапливать командный 
опыт их выполнения, раз от раза 
повышая эффективность и качество 
обслуживания клиентов.

Использование проектного под-
хода к выполнению организации и 
контролю выполнения бизнес-про-
цессов обеспечивает свежий взгляд 
на привычную деятельность с уче-
том индивидуальных особенностей 
каждого клиента.

Разумное сочетание двух по-
дходов позволяет юридическим 
компаниям избавляться от орга-
низационного хаоса, поддерживая 
стабильность бизнес-процессов и 
сохраняя при этом гибкость ко-
мандной коммуникации. 
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Участь у проекті  ААУ «Каталог 
адвоката» дає можливість кожній 
особі знайти для себе професійно-
го захисника-адвоката, а адвокату 
показати свої знання та досвід, та 
розширити коло своєї діяльності.

Адвокат, член ААУ, має мож-
ливість взяти участь у проекті за-
повнивши АНКЕТУ на сайті ААУ 
після авторизації. 

Детально ознайомитися з По-
ложенням «Про Каталог адвока-
тів» можна на сайті ААУ:
www.uaa.org.ua.

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ПРЕЗЕНТУЄ ДО ВАШОЇ 
УВАГИ НОВИЙ ПРОЕКТ «КАТАЛОГ АДВОКАТА»

НОВИЙ ПРОЕКТ ААУ

АНКЕТА

Прізвище ім’я по батькові – адвоката, члена ААУ 

        Прізвище

                Ім’я

     По батькові

№ свідоцтва на право заняття адвокатською дяльністю та орган, який видав
                  №

 Орган видачі

               Дата

Стаж (досвід) роботи _____________________

Спеціалізація (галузі права, не більше 3-х)  

Форма здійснення адвокатської діяльності     

Контактна інформація (адреса, регіон)

                                                                                                                           
                                                                                                                            

Дані про оплату      1 он-лайн     1 через банк (№ квитанції та дата оплати)  

Дата заповнення анкети___________________

Строк дії анкети – один рік з моменту оплати. Даю згоду на використання та обробку персональних даних.
Асоціація адвокатів України не несе відповідальності за інформацію, яку адвокат вказує в анкеті.
Дані анкети будуть активовані протягом 5 робочих днів з моменту оплати.

1 Аграрне
1 Адміністративне 
1 Банківське
1 Господарське

1 Кримінальне
1 Міжнародне
1 Медичне
1 Податкове

1 Сімейне
1 Трудове
1 Цивільне
1 інше

1  Індивідуально 1 Адвокатське бюро 1 Адвокатське об’єднання

тел.(факс)

e-mail

вул.

місто (смт., с.)

регіон (обл.)

Ф
от

о.
 Р

оз
м

ір
 н

е 
бі

ль
ш

е 
10

0 
КБ

, 

в 
ф

ор
м

ат
і .

JP
G

 1
30

*2
00

 (Ш
хВ

)



 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

30 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийом 
до Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити внесок до прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів). 
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає  50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО “Асоціація адвокатів України” 
Поточний рахунок отримувача – 26001153697 
Найменування установи банку – АТ “Райффайзен Банк Аваль”
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php.   

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                  

Вступний внесок                                                                   300.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                                    400.00   

                                                                                                                           
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.

Комітет з антимонопольного права

Комітет з цивільного права та процесу 

Комітет з медичного права 

Комітет з банківського права 

Комітет з трудового права 

Комітет з корпоративного та конкурсного права

Комітет з сімейного права та майнових спорів

Комітет з кримінального права та процесу

Комітет з господарського права

Комітет з інтелектуальної власності 

Комітет з організації та маркетингу адвокатської  діяльності 

Комітет з міжнародного права

Комітет взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатів

Комітет з транспортного та митного права

Комітет з нерухомості та будівництва

Комітет з юридичної освітньої політики

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності
                                                                                                                           
                                                                                              ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків) 

1 банківський переказ                                             1 он-лайн

Більш детальна інформація щодо роботи комітетів за посиланням: http://www.uaa.org.ua/about/komitety/ 
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ПАРТНЕРИ ААУ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПАРТНЕРИ КЛУБУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ ААУ

МЕДИЧНИЙ ПАРТНЕР ААУ СОЦІАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ

Мета видання: 
поширення юридичних, 
адвокатських  і наукових знань, 
інформування про діяльність ААУ 
та з правових питань

Періодичність: 6 разів на рік.
Статус видання: вітчизняне.
Сфера розповсюдження: 
загальнодержавна, зарубіжна

www.uaa.org.ua:




