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дять провідні експерти галузі.
Комітети проводять регулярні
засідання, вносять пропозиції
з удосконалення профільного
законодавства та обговорюють
практику застосування законодавства.

ВІДДІЛЕННЯ

Жінки у законі:
лідерки
в професії

З квітня 2019 року Асоціація правників України почала
проводити онлайн-трансляції
засідань комітетів для членів
регіональних відділень.
«Ми формуємо потужну
спільноту, тому нам важливо
обмінюватися думками, практикою та налагоджувати комунікацію регіональних членів
Асоціації з лідерами юридичного ринку. Наша мета — міцна
та розгалужена мережа колегюристів по всій країні. Не важливо, в якому регіоні проживає
член АПУ, ми дбаємо про рівні
можливості для реалізації власного потенціалу», — зазначила
виконуючий директор Олександра Егерт.
В АПУ функціонують 25
комітетів, до складу яких вхо-

22-24

Відділення АПУ у Львівській області підписало меморандум про партнерство з
двома юридичними компаніями.
Партнерами Відділення
стали — Юридична компанія
Amigo Partners та Адвокатське об’єднання KPLT. Amigo
Partners створена в 2009 році
як підприємство по роботі з
корпоративними клієнтами.
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Компанія об’єднує більше 15
талановитих юристів, сфера
практичної діяльності яких
охоплює всі галузі права.
Адвокатське об’єднання
KPLT створене на базі корпоративної практики АО «Адвокатська компанія «Павленко, Стаценко і Осінчук»
(пізніше — АО «Павленко і
Партнери»), яке існувало з
1996 року.

За умови сплаченого членського внеску ви можете отримати доступ до перегляду відео
більше ніж 200 засідань комітетів на рік. Для цього надішліть
посилання на власну сторінку у
Facebook на amaksimov@uba.ua.

ПЕРЕМОГА

Член АПУ — серед
16 стипендіатів
Єльського
університету
Олена
Сотник, народний депутат
від
«Самопомочі», стала першою
жінкою
з
України, яка
братиме участь у програмі World
Fellows Єльського університету в
США.
Програма World Fellows — це
глобальна ініціатива Єльського
університету з розвитку лідерів.
Щороку університет визначає
групу стипендіатів для інтенсивного чотиримісячного періоду
академічного навчання.
Олена Сотник з 2006 року є
членом АПУ, а у 2011 — 2015 роках
перебувала у складі Правління
Асоціації.
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НОВИНИ
Вітаємо членів Правничої
Асамблеї АПУ!
Виборча комісія АПУ за підсумками розгляду
питань про делегатів від відділень і секцій
до Правничої Асамблеї 26 лютого та
8 квітня 2019 року затвердила склад Правничої
Асамблеї АПУ на 2019 — 2021 роки

П

равнича Асамблея — вищий представницький
орган Асоціації, який
приймає рішення з найважливіших питань діяльності
організації.
24 травня 2019 року у Харкові
Правнича Асамблея обиратиме
Президента, Віце-президента та
Правління АПУ.
Члени Правничої Асамблеї АПУ
від відділень:
Відділення у Вінницькій області
Мартинюк Назар Романович.
Відділення в Дніпропетровській
області
Маслов Денис В’ячеславович.
Відділення в Донецькій області
Курило Юлія Володимирівна.
Відділення в Житомирській області
Омельян Олексій Сергійович.
Відділення в Закарпатській області
Янєв Микола Олександрович.
Відділення в Запорізькій області
Гладкий Дмитро Вікторович.
Відділення в Івано-Франківській
області
Кузик Вікторія Володимирівна.
Відділення в Київській області
Пшенична Ольга Володимирівна.
Відділення в місті Києві
1. Резніков Олексій Юрійович.
2. Яремко Володимир Володимирович.
3. Лисовець Тетяна Василівна.
4. Смірнов Сергій Валерійович.
5. Оджиковський Віталій Олегович.
6. Ігнатовський Сергій Юрійович.

7. Лук’яненко Олександр Леонідович.
8. Атаманова Юлія Євгенівна.
9. Линник Олена Анатоліївна.
10. Шевченко Ігор Леонідович.
11. Каба Дмитро Васильович.
12. Швець Наталія Олександрівна.
13. Федоренко Ігор Люсикович.
14. Спєров Денис Костянтинович.
15. Бухаленков Сергій Сергійович.
Відділення у Львівській області
1. Швець Дмитро Юрійович.
2. Матвіїв Сергій Ігорович.
Відділення в Одеській області
1. Байдерін Олександр Анатолійович.
2. Молодецький Ростислав Анатолійович.
Відділення в Полтавській області
Колотілова Ілона Олександрівна.
Відділення в Рівненській області
Удовиченко Сергій Володимирович.
Відділення в Сумській області
Чупрун Євген Вікторович.
Відділення в Харківській області
Чумак Роман Васильович.
Відділення в Херсонській області
Бондар Володимир Борисович.
Відділення в Черкаській області
Кузьмінський Олексій Олександрович.
Відділення в Чернігівській області
Миланич Андрій Михайлович.
Члени Правничої Асамблеї АПУ
від секцій:
Секція адвокатів та практикуючих правників
1. Волянська Олена Юріївна.
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2. Грушовець Євген Анатолійович.
3. Дитинко Оксана Володимирівна.
4. Єніч Володимир Сергійович.
5. Колток Олексій Іванович.
6. Костін Ілля Павлович.
7. Линник Ігор Володимирович.
8. Мартинюк Мар’ян Васильович.
9. Москаль Роман Богданович.
10. Сергєєва Світлана Йосифівна.
11. Сердюк Віталій Анатолійович.
12. Солодко Євгеній Вікторович.
13. Троценко Ольга Вікторівна.
14. Шкаровський Денис Олегович.
15. Шкребець Євгеній Федорович.
Секція державних службовців
1. Ніжинський Сергій Сергійович.
2. Глущенко Світлана Володимирівна.
Секція науковців та освітян
1. Бірюков Олександр Миколайович.
2. Кройтор Володимир Андрійович.
Секція нотаріусів
Красногор Олександр Володимирович.
Секція працівників прокурорських, слідчих органів, органів
МВС та СБУ
Штундер Лілія Вікторівна.

Секція суддів
Гребенюк (Суярко) Тетяна Дмитрівна.
Секція судових експертів
Педь Ірина Валеріївна.
Секція юрисконсультів
1. Стройко Ірина Анатоліївна.
2. Крушинська Інна Володимирівна.
3. Довгополюк Тамара Олександрівна.
4. Рішко Мар’яна Михайлівна.
Окрім того, зазначимо, що членами Правничої Асамблеї АПУ за посадою є члени Піклувальної ради,
Президент, Віце-президент, члени
Правління, члени Ревізійної комісії, а також члени Виборчої комісії
організації.

Нагадуємо, що
Правнича Асамблея
обиратиме нове
керівництво АПУ
24 травня у Харкові
під час
VIІ Східноукраїнського
юридичного форуму
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XV Щорічний юридичний
форум АПУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

Ф

22 березня 2019 року у м. Києві
вже п’ятнадцятий рік поспіль
Асоціація правників України
провела Щорічний юридичний
форум «Розвиток ринку
юридичних послуг в Україні»

орум — найбільший і найавторитетніший захід, який
не лише пропонує цінну та
актуальну інформацію про
розвиток юридичного ринку
країни, але й виступає чудовою платформою для встановлення корисних ділових
контактів.
Форум зібрав керівників та партнерів
юридичних фірм — від молодих компаній
до визнаних акул зі світовим ім’ям, успішних адвокатів та лідерів практик, директо-

4

рів з розвитку бізнесу та загалом усіх, хто
цікавиться розвитком юридичного ринку
країни.
Захід розпочав Президент АПУ Андрій
Стельмащук, який привітав учасників
та зауважив, що цей форум присвячений
темі ролі України на глобальному ринку
юридичних послуг, злиття та поглинання,
адвокатури та загалом визначенню, куди
рухається майбутнє юридичної професії.
окрім того, Андрій Стельмащук висловив
особливу подяку від Асоціації правників
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України генеральному партнеру «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» та партнерам
Baker McKenzie, LCF, MORIS GROUP.
У форматі Keynote speech Олександр
Хвощинський, cтарший
експерт LS
Institute — Центру вивчення професійних
юридичних послуг та перспективних правових досліджень, керуючий партнер Legal
Stratagency, розповів, що насправді обговорюють та про що мовчать партнери. Спікер порушив і важливе питання, чи встигає
Україна за світовим ринком юридичних послуг, та поділився з учасниками секретами
виживання в умовах жорсткої конкуренції
на юридичному ринку.
«Кожен правник повинен розуміти, що
навіть якщо ви працюєте на національному
ринку, то до вас у будь-який момент може
надійти запит, вирішення якого потребуватиме знання трендів сьогоднішнього
глобального ринку національних послуг», —
наголосив пан Олександр.
Перша сесія, яку модерував Андрій
Стельмащук, проходила у форматі питаннявідповідь та була присвячена темі злиття і
поглинання компаній. Президент АПУ зауважив, що дуже ретельно готувався до цієї
сесії та перечитав усі інтерв’ю, що давали
партнери компаній ЗМІ, щодо об’єднання
їхніх фірм із іншими.
Сергій Боярчуков, керуючий партнер
«Алєксєєв, Боярчуков та партнери», розповів про те, чому шляхи їхньої фірми з Trusted
Advisors після недовгого часу співпраці розійшлися: «Завжди казав та буду казати, що
ідеєю моєї команди є залучення до спільної
роботи не одного юриста, а об’єднання кількох і більше фахівців, адже нам усім відоме

www.uba.ua | Асоціація правників України

заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

прислів’я: «Один в полі — не воїн». Щодо
нашого злиття, то варто зауважити, що
наші дві фірми виявилися двома різними
світами. З Trusted Advisors у нас різні підходи, різні цінності. Урок, який я засвоїв для
себе, такий: я постарів, а вони молоді, тому
наші різні світогляди ні до чого хорошого не
призвели. Хоча наголошую на тому, що іноді
такі різні погляди навпаки допомагають, бо
фірми доповнюють одна одну. На жаль, так
не сталося у нашому випадку».
«Особисто ми не слідували за трендами.
Просто хотіли зростати та декілька років
йшли до цієї мети. Дійсно, Asters проходила
крізь низку таких об’єднань, але у кожного
були свої історії та свій контекст. Одне можу
сказати точно — це безцінний досвід!» — зауважив Маркіян Ключковський, партнер
Asters.
Також своїм поглядом на цю тему поділилися Ігор Свечкар, партнер Asters, Амінат Сулейманова, співкеруючий партнер
AVELLUM, та Гліб Бондар, старший партнер
AVELLUM.
Під модеруванням Володимира Саєнка,
партнера Sayenko Kharenko, пройшла друга
панель заходу. Її ключовою темою стала етика й антиестетика юридичного бізнесу.
Тему Rule of Law, його зв’язок з професійною етикою і цінностями в епоху

технічної революції розкрила Ірина Паліашвілі, керуючий партнер RULG-Ukrainian
Legal Group.
За приклад експерт взяла Мартіна
Шольца, який завершив свою каденцію
президента IBA наприкінці минулого року
(до речі, Мартін — чех, перший президент
IBA з нашого регіону Центральної Європи).
Одним із головних пріоритетів протягом
двох років своєї діяльності він вважав Rule
of Law: «На останніх річних зборах IBA у
Римі він оголосив нову кампанію з просування та захисту Rule of Law під гаслом:
Look after Rule of Law, and it will look after
you (Подбайте про верховенство права, і
воно подбає про вас). IBA підготувала кілька
відеороликів на цю тему та виклала їх у відкритий доступ, запропонувавши усім членам поширювати їх у своїх країнах».
«Хочу зупинитися на ситуації у США,
де реальним бар’єром перед хаосом та беззаконням стало Rule of Law. Навіть інституції, суспільна мораль та система checks
and balances (стримувань та противаг)
дають збої за нинішньої ситуації: інституції можна руйнувати зсередини, уряд
— закрити (на 35 днів — рекорд в історії
США), мораль — підірвати. Але єдине, що
ще міцно тримається сьогодні — це закон
та суди, тобто Rule of Law. Вважаю, що слід
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приділити увагу у своєму виступі серйозним проблемам із професійною етикою
(не кажучи вже про порушення закону) у
середовищі адвокатської спільноти у США,
які розкрилися під час розслідування спеціального прокурора Мюллера», — акцентує пані Ірина.
Наприкінці свого виступу Ірина Паліашвілі наголосила, що Rule of law — це не
репресивний механізм, це саме втілення
демократії, якої так потребує міжнародний
юридичний ринок.
Дар’я Каленюк, виконавчий директор
Центру протидії корупції, розповіла про
яскраві факти порушень етики адвокатами
(зокрема у сфері корупції), навела приклади
«корупційних кейсів» з оточення американського президента, які свого часу прогриміли на весь світ.
Під час дискусії експерт запропонувала
поміркувати над питанням про те, де межа
між захистом клієнта та співучастю у злочині.
«У мене погляд збоку — я не є частиною
юридичної професії і адвокатури, але це дає
мені можливість бачити багато прикладів,
коли юристи, і в першу чергу адвокати, які
мають адвокатську ліцензію і певні імунітети, просто зловживають своїми адвокатськими правами для того, щоби покривати
недоброчесні дії своїх клієнтів», — зауважила пані Дар’я.
Маргарита Карпенко, керуючий партнер київського офісу DLA Piper, та Ігор Олехов, партнер МЮФ Baker McKenzie, також
поділилися своїми думками щодо цієї теми.
Про юридичний ринок, адвокатуру та її
розвиток говорили під час третьої сесії, яку
модерував Андрій Костін, директор адвокатської компанії «ПРАВО», заступник голови Ради адвокатів Одеської області.
Андрій Вишневський, член Правління
Асоціації правників України і Transparency
International Ukraine, адвокат, розповів про
майбутнє адвокатури в Україні та тіньовий
звіт «Адвокатура України: уроки перших
років самоврядності».
«Є три можливі опції як варіанти вирішення тих проблем, які представлені у
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тіньовому звіті: лідерство у сфері етичних
стандартів бере на себе вища ліга юридичного бізнесу; нові адвокати з новими
цінностями; АПУ як Всеукраїнська громадська організація могла би здійснювати
м’який позитивний тиск на НААУ, заохочуючи до вирішення проблем», — наголосив
спікер.
Денис Бугай, Президент Асоціації правників України 2013 — 2017 років, партнер
VB PARTNERS, адвокат, розповів про очікування та сподівання від нової української
адвокатури, а також порушив питання, чи
наближає нас до них законопроект №9055.
Зоя Ярош, президент ВГО «Асоціація
адвокатів України», керуючий партнер АК
«Маршаллєр та партнери», адвокат, також
долучилася до дискусії та поділилася своїми
думками щодо нової адвокатури.
Родзинкою заходу став інтелектуальний
обід за участі спеціальних гостей — Оксани
Забужко, письменниці, поетеси, есеїстки і
публічної інтелектуалки, та Лариси Денисенко, української письменниці, адвоката,
ведучої Громадського радіо. Мова йшла про
суспільство та країну загалом і маніпуляцію
мистецтвом та історією.
«На жаль, ми народилися, виросли та
живемо в неправовій державі. Самого концепту державного права ми не маємо. Відповідаючи на питання, що таке Європа, я
можу з упевненістю сказати, що це Рим,
Париж та Каносса. Поясню чому: Рим — це
верховенство права, Париж — декларації
прав громадянина, Каносса — розмежування духовної та світської влади. Заглиблюючись в історію, відомо, що королі були
слухняними та мали духовний авторитет,
чого не мають сучасні політики. Не можна
не згадати сьогодні про історію, що сталася з автором книги «Кремлівські мережі у
Франції» Сесіль Весьє, яка писала книжку з
аналізом, викриттям, а на неї подали 6 позовів до суду. Вердикт у справі буде оголошено 31 травня. По завершенні дебатів, які
відбулися напередодні, прокурор запропо-

нував виправдати автора книги, але поки
доля цієї справи невідома», — наголосила
пані Оксана.
Вимір регіонального ринку — тема, яку
порушили під час четвертої сесії. І її модератором виступив Артем Стоянов, старший партнер юридичної групи LCF.
Спікери Тарас Бачинський, керуючий
партнер АО «Бачинський та партнери», Сергій Матвіїв, керуючий партнер АО «Матвіїв
і Партнери», адвокат, Олександр Рябець,
керуючий партнер Legal Partner, голова
правління ГО «Спілка юристів Одеської
області», та Тетяна Тітаренко, керуючий
партнер Legrant, адвокат, детально розповіли про свій секрет успіху і роботу з клієнтами. Обговорили, як успішно вкорінитися
у столиці та що чекає класичні юридичні
фірми на стику поколінь.
Перед цікавинкою форуму — відвертим
інтерв’ю з провідними гравцями ринку, —
співкеруючими партнерами Asters Олексієм Дідковським та Сергієм Свирибою,
на чолі з Іриною Нікітіною, консультантом
зi стратегії та розвитку, iдеологом і дослідником LegalTalents.Report — танцювальна
пара представила учасникам пристрасну
румбу. Такий творчий сюрприз допоміг
присутнім перевести дух та приступити до
наступної панелі, під час якої порушили
тему щодо інсайдів створення найбільшої
юридичної фірми в історії України.
Legal Tech між луддизмом і хайпом обговорили на п’ятій сесії, модерували яку
Діма Гадомський, CEO Axon Partners, адвокат, та Денис Іванов, співзасновник Kyiv
Legal Hackers, гостьовий лектор/консультант з інновацій Школи права Українського
Католицького Університету.
Під час цієї частини спікери говорили
про те, як соціальні медіа впливають на судову владу і чи не є ми свідками створення
квазі, а також як правила адвокатської етики впливають на Legal Tech.
Серед експертів: Ігор Головань, керуючий партнер АО «ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ»,

Любомир Кузюткін, керуючий партнер
EXPATPRO, та Олександр Мартиненко,
старший партнер київського офісу CMS
Cameron McKenna Nabarro Olswang.
За підтримки Axon Partners відбулася
презентація юридичних стартапів, з ідеєю
яких учасники знайомилися протягом усього форуму та за допомогою наліпок логотипу АПУ обрали трьох найкращих до другого
туру голосування. Шляхом онлайн-голосування обрали переможця — WOODPCKR. Це
платформа для боротьби бізнесу з порушеннями авторських прав в Інтернеті, яка надаватиме можливість знаходити порушення
та автоматично направляти повідомлення про них усім порушникам одночасно.
Команда отримала 500 євро від спонсора на
подальший розвиток. За словами Дмитра
Гадомського, для юристів це, можливо, й
малі гроші, але для стартапів вони стануть
у нагоді.
Наприкінці учасники дізналися, як захистити дані й не потрапити до тенет зловмисників. Заключну сесію модерував Андрій Романчук, керуючий партнер MORIS
GROUP, адвокат.
Віталій Якушев, операційний директор 10Guards, запевнив, що кібербезпека стосується кожного, а кібергігієна —
обов’язковий курс сучасного юриста.
Ігор Коцюба, партнер/R&D та технології
CyberDesk, розповів про юристів, які, на
його думку, є головними стейкхолдерами в
потужних та складних проектах з кібербезпеки. Єгор Аушев, співзасновник Hacken та
cyberschool.tech, розповів про Bug Bounty
платформи як сучасний спосіб кіберзахисту за допомогою «етичних хакерів». У свою
чергу, Єгор Папишев, керівник напряму
кібербезпеки Datas Technology, зіставив дикий Bug Bounty та український бізнес.
АПУ вдячна всім присутнім та вірить,
що через рік на XVI Щорічному юридичному форумі ми знову всі зберемося та обговоримо актуальні питання правничого світу. До нових зустрічей!
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Odessa Legal Business Forum:

як залишатися конкурентоспроможним серед кращих?

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

М

1 березня 2019 року в Одесі у
перший день весни Асоціація
правників України провела перший
масштабний захід року — Odessa
Legal Business Forum

и живемо у прогресивному
світі, а значить, нічого не стоїть на місці, зокрема і юридичний ринок. Підходи до
організації роботи в колективі
та просування бренда постійно вдосконалюються. І у такому круговороті необхідно
йти в ногу з часом, щоб залишатися конкурентоспроможним серед кращих.
На форумі зібралися керівники юридичних практик, власники юридичних
фірм, директори розвитку бізнесу, адвока-
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ти, практикуючі юристи та всі, хто приділяє
особливу увагу розвитку юридичних послуг,
аналітиці та практиці успішного ведення
бізнесу.
Із вітальними словами до гостей звернулися члени Правління АПУ Денис Бугай,
Президент АПУ 2013 — 2017 рр., та Ігор
Свечкар, а також Голова Відділення АПУ в
Одеській області Олександр Байдерін.
Не обійшлося і без урочистостей, адже
під час заходу відбулося вручення Почесної
відзнаки «За честь і професійну гідність»
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Асоціації правників України Йосипу Бронзу, Заслуженому юристу України, Голові
Ради адвокатів Одеської області, віце-президенту нового Міжнародного союзу (співдружності) адвокатів.
«Вдячний дуже за нагороду! Я віддав
більше 50-ти років адвокатурі. Ставлю завжди собі за мету наблизити людей, які
отримали адвокатське посвідчення, до
справжніх адвокатів. Мабуть, усі знають
вираз Костянтина Станіславського: «Театр
начинается с вешалки», а ось адвокати, за
моєю версією — зі свого внутрішнього світу.
Завжди наголошую на тому, що найголовніше для правника — це вміння говорити та
писати. Адже, як казав Сократ: «Заговори,
щоб я тебе побачив». Треба йти далі, роботи
у нас із вами ще дуже багато. Ми — за адвоката майбутнього, який не буде володіти негативними якостями, якими наділені
юристи сьогодні», — зауважив Йосип Бронз.
Перша сесія була присвячена юридичним трендам, а модерувала її Тетяна Тітаренко, керуючий партнер Legrant.
Про основні тренди маркетингу та просування юридичних послуг розповіла Анастасія Позова, директор із маркетингу та PR
ЮФ EVRIS.
Актуальну тему порушила й голова АО
«Юріс Феррум» Анна Гніздовська: «Як зробити юридичний текст доступним і цікавим
для клієнта». Експерт запевнила, що для
підготовки хорошого матеріалу треба дотримуватися таких пунктів: обрати стилістику, писати простою та зрозумілою мовою,
грамотно формулювати текст, розказувати
історії, застосовувати так званий юридичний сторітеллінг, закликати до дії.
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Про підходи та методику формування
юридичних рейтингів розповіла Анна Родюк, заступник головного редактора «Юридичної газети».
Денис Бугай та Ігор Свечкар доповіли на
тему: «Переваги бутіковості та Full service
law firms». Разом вони намагалися з’ясувати,
яких компаній більше на юридичному ринку: нішевих, що зосереджені на окремих
спеціалізаціях, чи універсальних? А також
якими наразі є переваги та труднощі у веденні бутікового бізнесу, які маркетингові
інструменти найкраще підходять для просування бутіків і як бути сильним гравцем
на ринку, щоб забезпечити широке коло інтересів.
«Особисто для мене, головною перевагою бутіковості є можливість займатися
тим, що ми любимо, та отримувати за це
гарні кошти, з іншого це: капіталізація ваших знань і навичок та рентабельність. Не
можу не наголосити на чотирьох головних
обов’язках, які повинна виконувати фірма-бутік. Перш за все, це глибокі знання та
досвід, розуміння трендів, активна участь у
професійному середовищі. Пам’ятайте, що
комплексність знань та експертизи і розмови з клієнтом простою мовою — ваш шлях
до успіху!» — зауважив Денис Бугай.
«Серед мінусів великих юридичних
фірм: неоднорідність стандартів якості,
адже неможливо вести усі практики на
одному високому рівні; велика кількість
інтересів; нерозмірність доходів та необхідність субсидування (задля підтримання повного циклу послуг без субсидування
не обійтися) — цей пункт можна назвати
й позитивним, бо бувають погані часи у
кожного, а ми як партнери завжди підтримуємо один одного. Серед плюсів, крім
останнього, ще кросселінг (якщо маєш
доступ до якогось клієнта, то намагаєшся
продати йому більше практик своїх колег)
та мультисервіс (клієнти великих фірм мають тенденцію формувати панелі із юри-

дичних фірм, аби вони закривали велику
кількість галузей права)», — розповів Ігор
Свечкар.
Після кава-паузи учасники форуму
зібралися на панельну дискусію, під час
якої на чолі із Григорієм Тріпульським,
керуючим партнером ЮКК «Де-Юре», обговорили внутрішню кухню юридичної
фірми.
Артем Волков, керівник практики морського та транспортного права ЮФ «АНК»,
порушив питання, пов’язані з відшкодуванням витрат на правову допомогу українськими судами з урахуванням останніх змін
у процесуальному законодавстві (новим
ГПК України, який вступив у дію 15.12.2017
року), а також судовою практикою. Зокрема,
спікер розповів, як правильно аргументувати та задокументувати витрати на правову допомогу, щоб досягти успіху при їх
відшкодуванні у судовому порядку, та проаналізував ТОП-5 судових справ щодо цієї
теми.
Микола Мельников, партнер Interlegal,
Роксолана Костур, партнер АО «Матвіїв і
Партнери», разом із Романом Чумаком,
керуючим партнером ЮК «Арес», обговорили особливості ціноутворення, фінансовий
розподіл, особливості залучення регіональних партнерів, білінг.
«Однією з вимог сьогодення, з якою повсякчас стикається регіональна юридична
компанія, є необхідність тісної взаємодії
з колегами з інших регіонів. Залучення на
умовах субпідряду — важлива складова комунікації. Примітно, що саме Асоціація дає
можливість налагодження стійких професійних зв’язків та створює потужну мережу
правничої спільноти по всій країні», — наголосив Роман Чумак.
Зі спеціальною доповіддю в про захист
права власності та професійну юридичну
етику як запоруку успіху фірми виступив
онлайн-режимі Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС «Право-JUSTICE».

Під модеруванням Тетяни Бенько,
партнера Legal Marketing Solutions, дослідниці та ідеолога LegalTalents.Report, пройшла третя сесія, що була присвячена особливостям роботи з персоналом.
«У сучасному світі мотивувати людей
просто гарними словами та обіцянками неможливо. Кожна людина хоче рости та розвиватися у професії. Більш того, зараз ріст
означає не просто номінальне підвищення у
службі, премії від керівництва, але й можливість регулярно покращувати свої фінансові
показники. Окрім цього, кожному працівнику хочеться розуміти та відчувати, що його
цінують та прагнуть створити для нього
найбільш комфортні умови праці. Для цього
ми використовуємо такі фішки, як корпоративний відпочинок у Єгипті та вільний
графік. У нас в офісі працює ще й психолог,
який допомагає співробітникам правильно
налаштуватися, аби їхні особисті проблеми не відображалися на функціональних
обов’язках», — запевнив Олександр Рябець,
керуючий партнер Legal Partner.
Євген Ріяко, керуючий партнер ЮК
RIYAKO&PARTNERS, Максим Андрєєв,
керуючий партнер ЮК AS Legal, та Ігор
Маркевич, засновник Amigo Partners, розповіли, як на початку роботи їхніх фірм їм
вдалося знайти хороших спеціалістів.
«Наша компанія ще молода, їй сьогодні
виповнилося всього 2 роки. Коли ми створили Amigo Partners, то одразу виклали вакансію у соціальних мережах без вимог щодо
вищої освіти чи юридичної освіти загалом.
Головним для нас було знання іноземної
мови та бажання розвиватися. За дуже короткий час до нас надійшло близько 400
резюме. Сьогодні наша команда налічує 18
юристів. Ми беремо на роботу й студентів,
адже працюємо з іноземними компаніями, а
їхньому праву в наших навчальних закладах
не вчать. Тому вони отримують знання та досвід у нас, вивчаючи англійське, право Сінгапуру тощо», — поділився Ігор Маркевич.
ЗА ПІДТРИМКИ

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ
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IX Західноукраїнський
юридичний форум у Львові

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

П

ерший день форуму був присвячений обговоренню двох ключових тем: взаємодія та подолання
відриву між правничою освітою
і практичною діяльністю юриста
та інвестиційний клімат юридичного ринку
країни.
Асоціація правників України висловлює вдячність генеральним партнерам заходу: «Василь Кісіль і партнери» та AXELO,
партнерам: AverLex, Ario Law Firm, Esquries,
KPLT, а також креативному партнеру
Matviyiv&Partners. Окрема подяка Проекту
ЄС «ПРАВО-Justice» за сприяння.
На відкритті заходу виступили члени
Правління Асоціації правників України Артем Стоянов та Андрій Романчук, а також
Голова Відділення АПУ у Львівській області
Роксолана Костур.
Про потреби сьогодення та орієнтир для
змін у юридичній освіті учасники мали нагоду почути під час першої сесії. Її модератором виступив Максим Шевердін, голова
Комісії з питань удосконалення юридичної
освіти, керуючий партнер АО «Шевердін і
партнери».
«Ми готові обговорювати тенденційні
та стратегічні теми, такою є тема юридичної освіти. Кожному керуючому партнеру
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реформування юридичної освіти. Документ
містить перегляд змісту освітніх програм,
організації освітнього процесу, положення
КРЕАТИВНИЙ
ПАРТНЕР
щодо професійного розвитку тощо.
Спікер висловив свої сподівання на
отримання зворотного зв’язку щодо проекту від усіх учасників освітнього процесу до
25 квітня, аби разом розробити суспільний
документ, який допоможе змінити юридичсьогодні доводиться проводити співбесіди з
ну освіту в Україні.
випускниками. Та виявляється, що, на жаль,
Іван Городиський, директор Школи
їхній рівень знань залишає бажати кращоправа Українського Католицького Універго. Варто розуміти, що випускники через
ситету, наголосив на тому, що правничий
5-7 років практично будуть формувати всю
ринок за останній час «помолодшав», та
правову політику державу. Це означає, що
висловив свою думку щодо цієї Концепції.
юридична освіта, безперечно, впливає на
Пан Іван сказав, що деякі пункти проекту є
розбудову держави з верховенства права», —
надміру ускладненими, але виділив і багато
наголосив модератор.
позитивних. Сфера науки, на його думку, не
Іван Шемелинець, керівник експертної
повинна входити до Концепції юридичної
групи з правової освіти Директорату з прав
освіти, адже це зовсім інший важкий пролюдини, доступу до правосуддя та правової
цес, торкнувшись якого, можна зруйнувати
обізнаності, презентував зміст Концепції
все.

28 березня 2019 року у м. Львові
відбувся найбільший
регіональний
ЗА ПІДТРИМКИ
захід — Західноукраїнський
ПАРТНЕРИ
юридичний
форум, який вже
в дев’ятий раз збирає лідерів
правничого ринку!
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Іван Городиський

Довидас Віткаускас

Директор Школи права Українського
Католицького Університету

Керівник Проекту ЄС «ПРАВО-Justice»
«Нові кодекси ввели багато принципових
підходів. Більш того, ми отримали преамбулу (пояснення) до цих документів, що
буває в Україні досить рідко. Але проблеми залишаються. Існують деякі міфи, в які
вірять в Україні та не сприймають у Європі. Один із них стосується активності судді.
У Європі він активний в управлінні та менеджменті. Також не потрібно думати, що
хтось про вас подбає. Завжди пам’ятайте
про те, що захист прав залежить від самої
людини, а не судді. Суд допомагає тільки
тоді, коли вже всі варіанти вирішення ситуації вичерпані».

«За останні 3 роки юридична освіта
в Україні зробила три позитивних та
дуже вагомих кроки, одним із яких є
складання ЗНО при вступі на магістратуру, завдяки чому студенти отримують
реальну академічну мобільність».

Тарас Бачинський, партнер АО «Бачинський та партнери», оприлюднив власне
соціологічне дослідження. Було проведено
опитування студентів, випускників ВНЗ та
практикуючих юристів щодо приватних
правничих курсів оффлайн і онлайн. Виявилося, що студенти та випускники юридичних
спеціальностей потребують більше знань,
що стосуються юридичної англійської мови
та IT права. Зокрема, практикуючі правники
зазначили, що їм хотілося б детально вивчати судову практику та курс корпоративного
права. Також пан Тарас розглянув аналітичні дослідження Мін’юсту за 2018 рік щодо
рівня знань кандидатів юридичних наук.
У свою чергу, Артем Шаіпов, юридичний радник Проекту USAID «Нове правосуддя», прокоментував результати національних опитувань правників у 2018 році.
«Я хотів би оглянути ситуацію щодо
юридичної освіти збоку, тому що приймати
рішення доведеться вам. Ми можемо тільки
порадити вам, як краще зробити, та навести позитивні приклади реформи освіти у
Європі. Немало українських студентів навчаються за кордоном, тому вам потрібно
подумати про те, як ви зможете вирівняти
можливості навчання у вашій країні та інших країнах світу», — сказав Гінтарас Сведас, експерт Проекту ЄС «Право-Justice».
Інвестиційний клімат та актуальні
практики при вирішенні міжнародних ко-

мерційних спорів обговорили на другій сесії. Модерував її Сергій Матвіїв, керуючий
партнер АО «Матвіїв і Партнери».
Маркіян Мальський, к.ю.н., адвокат,
партнер, керівник Західноукраїнської філії
АО Arzinger, Почесний консул Австрійської
республіки у м. Львові, провів огляд нещодавніх законодавчих змін, що сприяють інвестиційній привабливості та розвитку іноземного бізнесу.
За його словами, доцільні зміни стосуються валютного контролю, серед нововведень: збільшення вдвічі граничного строку
здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами — до 365 днів; збільшення ліміту на перекази іноземної валюти
за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб — з 15 до 150 тис. грн на рік; уніфікація переміщення валютних цінностей через
кордон (для юридичних та фізичних осіб).
«Варто згадати й про корпоративну
реформу. Завдяки цьому відбулося кардинальне реформування інституту товариств
з обмеженою відповідальністю (прийняття
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).
Значна зміна пройшла в регулюванні акціонерних товариств шляхом запровадження
механізмів Squeeze Out та Sell Out (ЗУ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товари-

Даріуш Домагальський
Керуючий партнер ЮК AXELO

«Українські фірми почали входити зі своїми інвестиціями на польський ринок. Яскравими прикладами є кондитерські фабрики
Roshen та АВК, фірма METINVEST, яка займається металургійною
промисловістю, тощо. Чому ж такі відомі українські компанії інвестують в Польщу? Люди, які керують такими серйозними фірмами,
мабуть, тямлять на тому, як заробити гроші. Вони задають певну
тенденцію, тому можна сподіватися, що інші українські компанії
також захочуть розпочати інвестиційну діяльність в Польщі. Головною та вагомою причиною є сприятливий інвестиційний клімат, а
саме: відсутність корупції, позитивний підхід державних органів та
змога заснування господарської діяльності. Не менш важливим є
те, що Польща є членом Європейського Союзу з 2004 року».
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ствах»). Зокрема, запровадження інституту
корпоративного договору (ст. 7 Закону «Про
ТОВ та ТДВ») як ефективного механізму
врегулювання відносин між учасниками», —
наголосив пан Маркіян.
Тетяна Коротка, заступник бізнес-омбудсмена, поділилася спостереженнями
Ради бізнес-омбудсмена в контексті вирішення міжнародних комерційних спорів.
Ігор Маркевич, партнер Amigo Partners,
розповів, як привести в Україну інвестора,
який навіть не чув про Україну: «Ми провели коротеньке опитування серед наших
клієнтів і з’ясували, чому вони обрали саме
Україну. Виявилося, що цьому слугує наше
правове регулювання, принцип UP OR OUT
(іншими словами — в нашій країні є вільні
ніші) та наявність хороших кадрів».
Даріуш Домагальський, керуючий
партнер ЮК AXELO, запевнив, що Польща —
це ринок для інвестицій та вікно для українських компаній на ринок ЄС.
Наталія Якібчук, партнер АО KPLT, розповіла про інвестування українцями з/за
кордон: КІК, BEPS. А Максим Жуков, адвокат SBH Law Offices, розглянув празькі правила або правила ефективної організації
процесу в міжнародному арбітражі. Андрій
Косило, к.ю.н., адвокат, керуючий партнер
Kosylo&Partners, порушив тему можливості
участі українського адвоката у судах Польщі.
Завершився перший день форуму доповіддю Анни Адамської-Галлант, головного міжнародного експерта Проекту ЄС
«ПРАВО-Justice», яка розповіла про особливості добору у Верховний Суд.
Другий день заходу вітальними словами
відкрили Денис Бугай, член Правління Асоціації правників України, Роксолана Костур, Голова Відділення АПУ у Львівській області, Сергій
Прилипко, член ВККСУ, та Володимир Лісний, партнер українського офісу ЮК AXELO.
«Наша мета — міцна та розгалужена мережа колег юристів по всій країні. Ми маємо
бути спільнотою всеукраїнського масштабу,
в якій кожна і кожний має можливості реалізації», — зауважив Денис Бугай.
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Сергій Прилипко розповів про результати роботи ВККСУ і плани на майбутнє:
«Пройшло два конкурси у ВС у 2016 році
та нещодавно було оголошено конкурс на
зайняття 80 вакантних посад суддів. Найближчим часом буде оголошений конкурс і
до Апеляційних судів, тому що людей критично не вистачає. Планів дуже багато, тому
нам є до чого прагнути».
Перша сесія другого дня була присвячена процесуальним кодексам та результатам
руху, а модерували її Роксолана Костур та
Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС
«ПРАВО-Justice».
«Не так давно ми працюємо за новими
Цивільним та Господарським процесуальними кодексами України. За цей час особи, які
були причетні до процесу, зробили для себе
певні висновки», — розпочала пані Роксолана.
Про завідомо безпідставні відводи та
відшкодування судових витрат очима судді
і адвоката говорив Олег Качмар, партнер
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери». Андрій
Кравчук, адвокат, старший юрист ESQUIRES,
розглянув тему підтвердження повноважень
адвоката на представництво в суді. Роман
Чумак, керуючий партнер ЮК «Арес», розглянув дискреційні повноваження суду в адміністративній юрисдикції. У свою чергу, Вікторія Бучківська, суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області, оглянула допустимість доказів як одну з гарантій
справедливого судового розгляду згідно зі
ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини.
Нещодавно Проект ЄС «ПРАВО-Justice»
створив шість регіональних рад реформ правосуддя у кількох містах по всій Україні. Залучали колег до опитування щодо імплементації нових Цивільного та Господарського
процесуальних кодексів, результати моніторингу якого оприлюднив Довидас Віткаускас.
Після кава-паузи із доповіддю про колективні позови в Україні та світі виступила Ірина Кепич, адвокат АО «Коларес». За
словами спікера, головними ознаками групового позову є позов про захист великої
групи осіб, які є учасниками однієї групи

правовідносин. А також коли особи-позивачі опинилися в однаковій ситуації.
Про новели банкрутства говорили під
час другої сесії, модерував яку Сергій Боярчуков, керуючий партнер «Алєксєєв, Боярчуков та партнери».
Своїми думками щодо цього питання
ділилися Руслан Сидорович, народний
депутат України, Юліан Хорунжий, партнер Ario Law Firm, Юрій Колос, радник ЮФ
«Василь Кісіль і Партнери», Наталя Тищенко, керуючий партнер ЮФ Nobili, та Роман
Шаргало, арбітражний керуючий, радник
АО «Кролевецький та партнери».
За словами спікерів, банкрутство — це
окрема сфера юридичної діяльності та інструмент, який працює на задоволення потреб, визначених замовником.
Разом спікери порушили питання процесуальних змін у процедурах банкрутства,
законодавчих новел та перспектив продажу
майна боржника і захисту прав кредиторів.
Зокрема, розглянули субсидіарну та солідарну відповідальність за новим Кодексом
України з процедур банкрутства.
Зі спеціальною доповіддю перед учасниками форуму виступив Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який
розповів про онлайн-сервіси юстиції у сфері реєстрації як важливий інструмент залучення інвестицій.
На чолі з модератором Володимиром
Кравчуком, головою АРССУ, суддею Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду, пройшла сесія, присвячена корпоративним спорам.
Микола
Максимов, адвокат, керівник
корпоративної
практики
ЮК
RIYAKO&PARTNERS, оглянув останні тенденції судової практики у сфері визнання
недійсними та розірвання договорів купівліпродажу корпоративних прав. На думку пана
Миколи, щодо цієї теми є три проблеми:
«Перша пов’язана з юрисдикцією зазначеної категорії справ, друга стосується підстави для визнання недійсними та розірвання

договорів купівлі-продажу корпоративних
спорів. Третя проблема — правові наслідки
визнання недійсними та розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав».
Олена Рим, адвокат, к.ю.н, доцент кафедри соціального права ЛНУ ім. Івана Франка, розповіла про співвідношення трудового та корпоративного права у відносинах
з керівниками господарських товариств.
Богдан Крук, керуючий партнер АО «Корпоративна адвокатура», розглянув механізм
squeeze-out, який передбачає обов’язковий
продаж акцій міноритарними акціонерами
на вимогу мажоритарного.
У заключній сесії йшлося про практичні кейси виграних справ. Модератором якої
виступив Володимир Рудниченко, радник,
керівник практики кримінального права
МЮФ Integrites, адвокат.
Артем Дроздов, партнер AO AVER LEX,
говорив про методи вилучення інформації з
мобільних пристроїв, безпеку використання та особливості судових експертиз.
«Якщо ви помітили якісь підозрілі речі,
що відбуваються з вашим мобільним пристроєм, то перейдіть до налаштувань телефона, аби зрозуміти, у чому річ. Якщо ситуація погіршується, то потрібно провести
дослідження телефона. Спілкуйтеся безпечно!» — порадив Артем Дроздов.
Євген Грушовець, адвокат, партнер
Ario Law Firm, поділився з учасниками думками щодо екстрадиції: «У п. 2. ч. 1. ст. 5
йдеться про те, що видача особи або ж екстрадиція — це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної
відповідальності або виконання вироку».
На завершення адвокат Валерія Коломієць
порушила цікаву тему: «Задовольнити клопотання прокурора неможливо задовольнити клопотання адвоката».
Асоціація правників України безмежно
вдячна кожному партнеру, спікеру, учаснику, що ці два дні ви провели з нами!
До зустрічі на ювілейному X Західноукраїнському юридичному форумі!
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ЗА ПІДТРИМКИ

ПАРТНЕРИ
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Митний форум АПУ: підсумки
15 березня 2019 року
Асоціація правників України
започаткувала Форум з
митного права та міжнародної
торгівлі, який пройшов у
конференц-залі АПУ

Т

радиційно до учасників заходу
звернувся Президент Асоціації Андрій Стельмащук, який подякував
партнерам, учасникам та організаторам заходу за те, що сьогодні усі
мають змогу обговорити актуальну тему, що
турбує правничий світ.
«Кінцевим завданням реформи ДФС має
стати зменшення, аж до відсутності, адміністративного тиску на чесних та прозорих
платників податків, які виконують свій конституційний обов’язок. Водночас, фіскальні
органи мають концентрувати свої зусилля
на нових якостях у роботі: попередженні несплати та ранньому реагуванні, інтенсивній
міжнародній співпраці з нашими партнерами
із обміну інформацією та запобіганню транскордонним зловживанням на інтелектуальній та швидкій роботі із трансфертним ціноутворенням», — саме ці слова Сергія Верланова, заступника Міністра фінансів України,
стали ключовим повідомленням I Форуму з
митного права та міжнародної торгівлі.
Під час першої сесії, яку модерував Олександр Вовк, партнер правничої групи Colares
порушили тему: «Барометр української митниці: реальний стан та перспективи». Експерти Тетяна Острікова, народний депутат
України VIII скликання, та Сергій Верланов
говорили про плюси та можливі наслідки для
бізнесу.
Валерій Луговець, радник ICC Ukraine з
митних питань та спрощення процедур торгівлі, розповів про аспекти міжнародного
співробітництва та обміну інформацією між
митними органами. За його словами, митниця втратила незалежність у 2005 році та
напрацювання тих людей, які були частиною

центру апаратної митної служби. Саме вони
стояли біля витоків законодавства у митній
сфері.
Денис Шендрик, керівник митної практики PwC Україна, співголова Митного комітету Європейської Бізнес Асоціації, розглянув
міжнародні угоди про вільну торгівлю та приєднання України до конвенції Пан-Євро-Мед.
У свою чергу, Ярослав Грегірчак, заступник
бізнес-омбудсмена, говорив про імплементацію системних рекомендацій РБО в митній
сфері крізь призму інституційної реформи
ДФС.
Друга сесія була присвячена темі митного
оформлення та контролю, їх правовим аспектам. Модерував її Герман Тасліцький, керуючий партнер Delta International Services.
«Коригування митної вартості: закон
чи формальні торги?» — тема, яку порушила
Оксана Кобзар, партнер Axon Partners. Ігор
Соколовський, старший юрист практики вирішення спорів Advice Group, розповів про
правові проблеми класифікації товарів згідно
з УКТ ЗЕД. Віталій Оджиковський, радник
Sayenko Kharenko, розглянув питання і практику проведення митного постаудиту.
Емал Бахтарі, керівник проектів та програм Департаменту відкритих ринків Національного банку України, говорив про валютний контроль по-новому, а саме — до чого
слід бути готовим: «Після вступу в дію Закону
України «Про валюту і валютні операції» було
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знижено норму обов’язкового продажу валюти бізнесом з 50% до 30%, скасовано вимогу
щодо попереднього резервування коштів у
гривні для купівлі валюти (так звану Т+1), надано можливість бізнесу репатріювати дивіденди за 2018 рік включно (у сумі €7 млн в місяць), скасовано індивідуальні ліцензії — замінено системою е-лімітів (€2 млн в рік — для
юридичних осіб, €50 тис. в рік — для фізичних
осіб), а також скасовано ліміт на дострокове
погашення зовнішніх зобов’язань».
Другий блок розпочався із доповіді Олексія Гащицького, заступника начальника
управління — начальника відділу захисту
прав ІВ управління організації заходів нетарифного регулювання ЗЕД Департаменту
організації митного контролю та оформлення ДФС, на тему: «Інтелектуальна власність та
митне оформлення». Артем Ярмола, заступник директора юридичного департаменту
Fozzy Group, розповів про складності повернення надміру сплачених митних платежів.
Про розгляд та супровід митних справ бізнесомбудсменом говорив Андрій Боднарчук,
інспектор Ради бізнес-омбудсмена.
Третя сесія форуму відбулася у форматі
панельної дискусії за участі суддів адміністративних судів, яку модерувала Тетяна Лисовець, старший партнер, керівник судової
практики АО «Соколовський і Партнери».
Учасниками сесії стали: Ігор Олендер,
суддя Касаційного адміністративного суду у
складі Верховного Суду, Оксана Епель, суддя Шостого апеляційного адміністративного
суду, Романа Хобор, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду, Олена Букіна, суддя Солом’янського районного суду
міста Києва, та Дмитро Ткаченко, суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської
області.
Вони розглянули справи про порушення митних правил, оскарження рішень про
коригування митної вартості та визначення
коду товару, а також обговорили судову практику з питань постаудиту.

№3-4 (155-156) Березень — Квітень 2019 року

13

Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Жінки у законі:
лідерки в юридичній професії
21 березня 2019 року Асоціація
правників України провела
першу панельну дискусію
зустріч «Фемпаурмент:
жіноче лідерство в юридичній
професії», якою розпочала
власне дослідження та аналіз
лідерства в юридичному світі
України

C

еред запрошених — Крістіна
Блекроуз, віце-президент Асоціації юристів Англії та Уельсу. Зі
174 президентів, які очолювали
цю організацію, вона стала лише
п’ятою жінкою. Вона вивчала юриспруденцію в Оксфорді і заснувала низку юридичних фірм, зорема і віртуальну. Крім цього,
Крістіна веде активну соціальну діяльність
та очолює урядову юридичну технологічну
комісію.
Під час дискусії вона зазначила, що є
значна проблема дискримінації на юридичному ринку у всьому світі. Руйнування сталих стереотипів вона бачить у спеціальних
тренінгах і запровадженні «сліпого найму»
працівників.
Світлана Мусієнко, партнер Sayenko
Kharenko, зізналася, що для неї модерувати
дискусію про жіноче лідерство в юридичній
професії — велика честь. Говорили про стереотипне сприйняття жінки успішні у своїй
діяльності в різних сферах юридичного життя Ганна Вронська, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду;
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Маргарита Карпенко, керуючий партнер
київського офісу DLA Piper; Ірина Мусійчук, керівник юридичного відділу компанії
McDonald’s в Україні; Світлана Панаіотіді,
державний уповноважений Антимонопольного комітету України; Ольга Просянюк,
керуючий партнер АО AVER LEX; Вікторія
Пташник, народний депутат України.
Як зазначила Світлана Мусієнко: «Ми
запросили яскравих і сильних жінок-лідерів. Тих, кому точно є що сказати про лідерство і про те, як вести за собою: вони так живуть і так працюють. Вони щодня доводять,
що потенціал таланту в нашій професії розкривається незалежно від гендеру».
Як зауважила Вікторія Пташник, у ВР
збереглося середньовічне сприйняття жінок.
Про суть лідерства та рівність професійних можливостей говорила Ганна Вронська.
Вона зазначила, що в юридичному бізнесі
важливо правильно вибудовувати баланс
між жіночими і чоловічими ролями, враховуючи унікальні здібності кожної людини,
не зважаючи на стереотипи, які існують у
суспільстві.
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Світлана Панаіотіді підкреслила, що у
цьому питанні важлива жіноча підтримка
одна одної і об’єднання усіх жінок.
Щодо економічної рівності можливостей жінок і чоловіків думки розділилися. Зокрема, як зазначила Ірина Мусійчук, у транснаціональних компаніях є інша тенденція —
коли роботодавець шукає виключно жінку.
Однак більшість роботодавців акцентують
увагу лише на рівні професіоналізму, гендер
їм байдужий. Їй апелювали Ганна Вронська
та Вікторія Пташник, які впевнені, що існує
диспропорція щодо рівня доходів юридичних партнерів різних статей. Часто буває,
що партнери-жінки заробляють менше, ніж
партнери чоловічої статі.
Для того щоб досягти висот у юридичному бізнесі, жінка має «стати чоловіком» —
це найпоширеніший міф, з яким дуже часто
стикаються жінки в юридичному бізнесі.
Як красномовно свідчить статистика, співвідношення жінок і чоловіків в українських
юридичних фірмах приблизно однакове,
але жінок серед керуючих партнерів — лише
третина.
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Про результати роботи та перспективи
розвитку комітетів АПУ
2 квітня 2019 року. Асоціація
правників України традиційно
зібрала голів комітетів і секцій
для того, щоб підсумувати
діяльність за попередній рік та
обговорити плани на майбутнє.

З

устріч розпочалася з вітального
слова Андрія Стельмащука, Президента АПУ. Він привітав присутніх та подякував за роботу.
Результатами за 2018 та початок 2019 року поділилася керівник напряму
«Спільнота» Вікторія Краснова. Вона зазначила: «Нам є чим пишатись! У 2018 році
комітети провели 205 засідань, на початок
цього року ми маємо вже 65 заходів. Окрім
цього, вперше залучили фінансових партнерів до діяльності комітетів. Це свідчить
про високий рівень експертності наших заходів, що дає змогу Асоціації рухатися до
нових звершень».
«Хто хоче — шукає способи, а хто не
хоче — шукає причини, а показники — це ж
не номінальна кількість засідань, а кількість
людей, які приходять до нас, гострота дискусії», — наголосила Ольга Просянюк, член
Правління. За її словами, годі було й уявити
сьогоднішній результат з високими показниками, контентом, спікерами, бо колись
це здавалося мрією.
Ольга Лопушанська, координатор законопроектної роботи, подякувала представникам підрозділів Асоціації за плідну
співпрацю у напрямі GR, поінформувала

про поточні ініціативи та плани. Крім того,
вона запропонувала активізувати взаємодію відділень і комітетів для залучення до
ініціатив Асоціації колег із регіонів.
Учасники заходу обговорили суттєві здобутки у співпраці регіональних відділень та
комітетів. Євгеній Солодко, голова Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права, зауважив: «Націленість
на регіони — це важливий аспект. Пропоную
залучати регіональних представників до роботи в радах комітетів. Це дасть можливість
аналізувати процеси по всій Україні».
Денис Бугай, Президент АПУ 2013 —
2017 років, пропонує працювати горизонтально, коли всі комітети працюють у кожному регіоні, а регіони мають співпрацювати один з одним.
Також окрему увагу присутні приділили питанням розвитку експертності та
лідерства. Олександра Егерт, виконавчий
директор АПУ, зауважила, що Секретаріат активно працює над залученням нових
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лідерів, їх підтримкою у спільноті. Кожен
член Асоціації має рівні можливості для
реалізації лідерського потенціалу у межах
роботи комітетів, відділень та секцій.
Асоціація правників України відкрила
новий розділ на сайті — «Експертна думка».
Олександра запросила учасників зустрічі
долучатися до його наповнення. «Асоціація
створила чудовий майданчик для того, щоб
лідери думок, експерти та наші доповідачі
ділилися своїми знаннями і баченням, а члени АПУ зможуть отримувати досвід та розширяти світогляд», — коментує Олександра.
Учасники обговорили та схвально
сприйняли нововведення — з початку квітня 2019 року всі заходи комітетів будуть
транслюватися онлайн для регіональних
членів АПУ.
Член Правління Владислав Соколовський звернув увагу на фінансові аспекти
роботи АПУ. Також учасники обговорили
питання комунікації та дали відгуки щодо
роботи Секретаріату.
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15

Заходи
комітетів
Самоврядування
Адвокатура

Україна потребує ратифікації
Римського статуту МКС
20 березня 2019 року Комітет з міжнародного
права АПУ спільно з Українською асоціацією
міжнародного права (УАМП) провели круглий
стіл, присвячений обговоренню необхідності
ратифікації Україною Римського статуту
Міжнародного кримінального суду

П

рограмними координаторами заходу
виступили
Анна
Буквич, к.ю.н., заступник Голови Комітету з міжнародного права
АПУ, та Антон Кориневич,
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
За словами Надії Волкової,
голови організації Ukrainian
Legal Advisory Group (ULAG), та
Аліни Павлюк, Ukrainian Legal
Advisory Group (ULAG), ратифікуючи РС, Україна:

— зробить потужну зовнішньополітичну заяву, якою продемонструє прихильність України міжнародному праву, миру
і безпеці;
— зміцнить свої позиції на
арені міжнародної дипломатії в
якості надійного партнера у зовнішніх відносинах;
— сприятиме запобіганню
і стримуванню майбутніх тяжких злочинів на своїй території
тощо.
Катерина Бусол, к.ю.н.,
юрист британського юридичного партнерства Global Rights
Compliance, запрошена спеціалістка Міжнародного кримі-

нального суду у 2018 році, розповіла про процесуальні переваги ратифікації Римського
статут.
Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської Спілки з
прав людини (сприяє розвитку
гуманного суспільства, що базується на повазі до людського
життя, гідності та гармонійних
стосунків між людиною, державою і природою через ство-

рення платформи для співпраці
між членами Спілки та іншими
учасниками
правозахисного
руху), розглянула стан дослідження Офісом прокурора МКС
ситуації в Україні.
Сергій Гришко, партнер
Redcliffe Partners, член Ради Комітету з процесуального права
АПУ, порушив тему внесення
змін до законодавства, що необхідна у зв’язку з ратифікацією
Римського статуту МКС.

Україна націлена на
імплементацію правил BEPS
26 березня 2019 року на засіданні Комітету
АПУ з податкового та митного права порушили
тему «Що BEPS прийдешній нам готує?»

Г

оловна тема заходу
була присвячена BEPS
або ж Base erosion and
Profit Shifting — розмиванню бази оподаткування й виведенню прибутку
з-під оподаткування.
Андрій
Реун, партнер,
керівник податкової практики ЮФ EVRIS, запевнив, що
BEPS — це покращення в сфері
трансфертного
ціноутворення: «Існує план дій BEPS, який
складається 15 кроків, що охоплюють різні сфери протидії агресивному податковому
плануванню. Саме 15-м кро-
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ком є Multilateral Instrument
(MLI) — це багатосторонній
інструмент, що розроблений
ОЕСР для швидкого внесення
змін до угод про уникнення подвійного оподаткування».
Юлія Федосюк, координатор практик податкового та
корпоративного права ЮК ASA
GROUP, розповіла про багатосторонню конвенцію MLI, а
саме про її майбутнє: «Ця конвенція про виконання заходів,
які стосуються угод про оподаткування з метою протидії розмиванню бази оподаткування
та виведення прибутку з-під
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оподаткування — інструмент,
що дає змогу країнам-підписантам одночасно внести зміни до всіх або деяких угод про
уникнення подвійного оподаткування».
Світлана Мусієнко, партнер Sayenko Kharenko, розгля-

нула перспективи правового
регулювання в Україні відповідно до плану BEPS. А Едуард
Голодницький, адвокат, CEO
legaltech проекту Firm24, назвав
ТОР 5 BEPS-ризиків у 2019 році
в міжнародному податковому
структуруванні.
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Заходи
відділень
Самоврядування
Адвокатура

Регіональні відділення
поновлюють свою роботу
Після тривалої перерви
поновили свою діяльність
регіональні відділення АПУ
в Черкаській області та в
Донецькій області

У

березні в Черкаській області на
засіданні, яке провели спільно
з Комітетом з аграрного права,
порушили питання законодавчого врегулювання безпечності
харчових продуктів та агровиробництва.
Мануел Айрапетов, юрист SBH Law Offices,
у своїй доповіді висвітлив такі теми:
— Доступ до ринку виробництва та охорона об’єктів санітарних заходів. Зокрема,
законодавчо передбачені інструменти регулювання, державна реєстрація потужностей
та експлуатаційний дозвіл.

— Безпека харчових продуктів. Новели законодавства. НАССР, а саме принципи
імплементації, етапи впровадження та їх
державний контроль.
— Рослинництво та застосування ветеринарних препаратів у тваринництві.
Мануел Айрапетов зазначив: «Ця тема є
актуальною та, як ми бачимо, має багато опорних точок, на які варто звернути увагу при
організації усього процесу виробництва».
У березні в Бахмуті Відділення АПУ в
Донецькій області спільно з Артемівським
міськрайонним судом Донецької області
провели семінар щодо питань судової медіації, особливостей її проведення в Україні та за кордоном. Це перший захід Відділення АПУ в Донецькій області за тривалий
час. Модерували захід Ольга Чопик, суддя
Артемівського міськрайонного суду Доне-

цької області, Ольга Конопленко, суддя
Артемівського міськрайонного суду Донецької області, та Галина Профатіло,
юрисконсульт ТОВ «Бахмут-Енергія». Про
судову медіацію та особливості її проведення в Україні та закордоном доповідала
Світлана Петрова, сертифікований медіатор, директор компанії Conflicta.net,
голова правління ГО «Центр права та посередництва», постійний експерт та тренер з медіації та фасилітації діалогу OSCE
Project Co-ordinator in Ukraine, USAID, Норвезької ради у справах біженців, UNDP, GIZ,
International Alert, Ukraine та інших міжнародних організацій.

Законодавство про банкрутство:
сучасний стан та перспективи
12 березня 2019 року у Харкові у Східному
апеляційному господарському суді відбувся
круглий стіл, присвячений актуальним
проблемам застосування законодавства про
банкрутство та пошуку шляхів їх вирішення

З

ахід був організований Проектом ЄС
«Право-Justice» та Відділенням АПУ в Харківській області.
Провідною темою обговорення став інститут банкрутства
фізичних осіб. Першим виступив Арне Енгельс, представник
з Німеччини, адвокат з питань
банкрутства. У своїй доповіді він
поділився досвідом вдосконалення Німецького кодексу про
банкрутство, розкрив тонкощі
процедурної сторони в процесі
відправлення судочинства у цій
сфері та вказав на основні нормативні положення німецького
законодавства, які доцільно застосовувати
на конкретному
етапі розгляду справи по суті.

Законодавчі новели та перспективи у контексті продажу
майна боржника та захисту
прав кредиторів стали наступним предметом дискусії. Свої
думки висловив Роман Шаргало, арбітражний керуючий,
радник АО «Кролевецький та
партнери». Доповідач зробив
порівняльний аналіз чинного
законодавства у сфері банкрутства та Кодексу з процедур банкрутства.
Доповідь Олександра Авраменка, адвоката ЮК «НормаЛекс», проходила у нестандартному форматі. Він навів фабулу,
розгляд якої проводився у формі
дискусії з іншими учасниками.
Станіслав Міньковський,
суддя
Господарського
суду
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Харківської області, проаналізував судову практику щодо
обговорюваної тематики та акцентував увагу на важливості
правильного розуміння і застосування ст.ст. 68, 70, 71, 78 та 86
нового Кодексу.
Март Бріссет-Фуко, прокурор із Франції, розповів про
позицію прокурора у Французькому провадженні. Він розкрив
особливості господарських судів,
наголосивши, що суддями апеляційної інстанції останніх є,
здебільшого, не професійні судді,
а бізнесмени, обрані спеціальною колегією. І така практика до-

сить ефективна, адже, як зазначає Март Бріссет-Фуко, кількість
справ, що подаються у касаційне
провадження, є мізерною.
Наталя Мартюхіна, суддя
Східного апеляційного господарського cуду, розповіла про
практику судів щодо процедури
продажу майна банкрута. Вона
зазначила, що апелянтами у
цих справах найчастіше є банки
та факторингові компанії. Пані
Наталя також наголосила на
проблематиці розпорядження
та оспорювання майна, яке знаходиться на території АТО, нині
ОСС.
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«Особиста відзнака в рейтингу —
це не досягнення окремих юристів,
це перемога всієї команди», —
Олександр Лук’яненко
Асоціація правників України
не припиняє знайомити вас
із членами, які вже багато
років віддані їй та щороку
доводять — професійність
українських правників
високо оцінюється на
міжнародному ринку!

З

найомимо вас із діяльністю
Олександра Лук’яненка, адвоката, одного з партнерів
VB PARTNERS.
Чи змінилася ситуація з
дотриманням IP-права в Україні за останні роки, які перспективи розвитку справ
WCC та чого вдалося досягти за роки праці в юриспруденції — про це та інше читайте нижче.
— Олександре, що у своїй діяльності
особисто Ви вважаєте основним досягненням, яке допомогло увійти до міжнародного рейтингу та отримати інші
відзнаки?
— Мені важко виділити одне або декілька ключових досягнень. На мою думку,
саме багаторічна безперервна практика в
межах VB PARTNERS та особистий шлях
від молодшого юриста до партнера —
це запорука успіху та визнання.
Також із бізнесом треба говорити
«однією мовою». Важливо чітко розуміти
бізнес-процеси своїх клієнтів, правила
корпоративного світу, специфіку роботи іноземних компаній і національного
бізнесу. Формат вузькоспеціалізованого
юридичного бутіка, яким є VB PARTNERS,
передбачає екстра рівень експертизи,
стандартів і сервісу.
Час не стоїть на місці, необхідно постійно удосконалюватися, розвивати всі
існуючі навички та здобувати нові. Середовище, в якому ми працюємо, змінюється максимально швидко, й ми маємо змінюватися разом із ним.
Крім того, слід зазначити, що особиста відзнака в рейтингу — це не досягнен-
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ня окремих юристів, це перемога всієї
команди. Без єдиного цілісного механізму,
підтримки колег та партнерів неможливо
досягти жодних висот.
— Наразі Ви розвиваєте новий напрям — кримінальне переслідування
за порушення прав на інтелектуальну
власність та антимонопольного законодавства. Наскільки змінилася ситуація з
дотриманням ІР-прав в Україні за останні
5 років? Чи є випадки зловживання правом інтелектуальної власності, які найбільш поширені типи позовів у цій галузі?
— ІР-право — це одна із найбільш перспективних практик на сьогоднішній день.
І якщо для України це відносно нова галузь, а з більшістю проблем ми стикаємося вперше, то для західних правових систем — це вже давно окремий повноцінний
напрям.
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Безперечно, одним із визначальних
етапів розвитку ІР-права як галузі в Україні є створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Водночас, іноді
ефективним є захист прав інтелектуальної
власності не у судах, а саме у правоохоронних органах.
Так, у випадку, якщо незаконним використанням торговельних марок завдано значну матеріальну шкоду, то винна
особа несе кримінальну відповідальність. При цьому саме кримінально-правовий інструментарій дає ширші можливості для захисту своїх прав. Саме в межах кримінального провадження можливо
ініціювати вилучення контрафактної
продукції, її арешт, обрання запобіжних
заходів та застосування інших заходів
забезпечення не лише безпосередньо
до виконавців, а й до організаторів злочинних схем.
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Кримінальний процес дозволяє знищення контрафактної продукції, а також
знарядь вчинення злочинів — обладнання, підроблених торговельних марок.
Саме в цьому і полягає кінцева мета —
припинення подальших можливих порушень прав інтелектуальної власності.
Так само максимально дієвим є кримінально-правовий інструментарій у сфері
порушень антимонопольного законодавства. Судовий і позасудовий захист є досить обмеженим та не дозволяє максимально коротко й ефективно зупинити ті чи
інші порушення, а також попередити нові.

сфері антимонопольного регулювання,
службові розтрати тощо) у кримінальноправову площину.
Ще однією з переваг такого підходу є
реальна, а не фігуральна можливість стягнення збитків з винної сторони. Як правило, порушники не володіють жодними активами, а компанії, що займаються контрафактною продукцією, зареєстровані на
номінальних осіб. У зв’язку з цим відшкодувати завдані збитки приватно-правовими механізмами практично неможливо.
Водночас, встановлення «кінцевого
бенефіціара» злочину та розшук його ак-
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тивів, зокрема, через міжнародно-правові
механізми, дозволяє відновити порушені
права потерпілого.
Одним із визначних наших досягнень
у цій практиці стало не лише притягнення до кримінальної відповідальності осіб,
винних у збуті контрафактної продукції,
але й знищення обладнання, на якому виготовлялася така продукція. Для нашого
клієнта — топової компанії і одного з найбільших платників податків в Україні —
знищення обладнання дозволило попередити майбутні збитки на сотні мільйонів
гривень.

29 травня 2018 р., №21-22 (623-624) Юридична Газета


— Які можна навести яскраві приклади з Вашої практики у реалізації справ
WCC в Україні? Які перспективи розвитку цього напряму?
— На сьогоднішній день кримінально-процесуальне законодавство України
є досить прогресивним і надає широке
коло прав потерпілим. Так, потерпілі можуть підтримувати справи приватного
обвинувачення, ініціювати проведення
слідчих дій та застосування заходів забезпечення, таких як арешт майна, збір
доказів тощо. Все це сприяє переведенню спорів начебто приватно-господарського характеру (щодо захисту прав
інтелектуальної власності, відносин у
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Футуристичний погляд
на професію правника
8 лютого 2019 року у м. Києві
відбулась Третя щорічна
конференція випускників
та учасників Програми
«Адвокат майбутнього»
під назвою: «Професія
правника. Футуристичний
погляд». Захід пройшов
за підтримки Відділу з
правоохоронних питань (INL)
Посольства США в Києві

К

онференція була приурочена до старту третього сезону
Програми «Адвокат майбутнього». Впродовж року сотня
учасників, відібраних на конкурсній основі, удосконалюватимуть свої soft
skills та формуватимуть нове покоління агентів змін в суспільстві.
Керівник Програми «Адвокат майбутнього» Андрій Вишневський нагадав, що Програма — це не лише тренінги, це, насамперед, унікальна платформа для професійного
спілкування та мережування. За його словами, Програма є інкубатором для зрощення
якісно нової генерації правників, для яких
найвищими цінностями є верховенство права, етика та справедливе правосуддя.
«Ми віримо в силу права і в те, що якість
юридичної професії та спільноти може бути
або фактором стримування реформ, або
фактором їх прискорення. На жаль, нещодавні тенденції в українському правосудді не
дають нам великого оптимізму вважати, що
юридична спільнота вже стала рушієм змін.
Саме тому ми реалізуємо Програму «Адвокат
майбутнього» вже третій рік поспіль і сподіваємося продовжувати й надалі її реалізацію», — зазначив Андрій Вишневський на
відкритті заходу.
Своє захоплення Програмою та її цінностями висловила Ї.В. Марі Йованович, Посол
США в Україні: «Ми пишаємося своєю участю в Програмі, адже віримо, що всі ви відображаєте назву Програми, ви — майбутнє
правничої професії в Україні. Роль адвоката
є основоположною у всіх суспільно вагомих
явищах, будь-то розробка нових законів чи
захист у суді. Саме тому адвокати повинні
бути наділені всіма якостями, які допоможуть
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їм якнайкраще виконувати свою поважну
функцію».
Пані Посол висловила сподівання, що
участь у Програмі збагатить учасників критично важливими навичками, які наразі не
викладаються у вищих навчальних закладах
на правничих факультетах. Мова йде про
ефективну комунікацію — не лише всередині спільноти, але й з клієнтами та широким
загалом громадян, які можуть не розуміти
складні юридичні принципи та категорії, а
також із представниками ЗМІ в часи, коли соціальні мережі стають потужними платформами для комунікації.
Іншою стороною комунікації є майстерність письмового слова. На думку Ї.В. Марі
Йованович, точність та переконливість на
письмі є однією із запорук успіху адвоката.
Врешті, третім «стовпом» Програми є питання етики. «Якби нам потрібно було б робити
вибір лише між добром і злом, чорним і білим, життя були б набагато простішим. Етика є дороговказом, що вчить нас приймати
складні рішення, які знаходяться у «сірій»
зоні», — констатує вона.
***
Якою буде правнича професія майбутнього та з якими викликами доведеться мати
справу вже найближчим часом — своїми думками щодо цього приводу ділився Вілфрід
де Вевер, генеральний директор Humanity
Solutions (Бельгія).
Свою доповідь пан Вілфрід розпочав
презентацією сучасних цифрових сервісів —
програми Court Quant, яка робить припущення щодо ваших шансів на виграш у суді,
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вказує, які фактори можуть мати визначальне значення та радить, до якого юриста вам
краще звернутися з цього питання. «Це вже
відбувається в наш час і є частиною новітніх
сервісів, що приходять на допомогу юристам
у їх роботі», — підсумував експерт.
Ще один напрям, девже помітні значні
зміни — це забезпечення доступу до правосуддя широких верств населення. І ці процеси, за словами пана Вілфріда, відбуваються
вже в Україні — не лише шляхом підготовки
адвокатів майбутнього, а й завдяки використанню новітніх технологій.
Одні з перших законів, які мають осягнути адвокати майбутнього, це закони фізики
та біології — світу, який нас оточує. «Населення Землі зростає невимовними темпами,
і разом з ним зростають і виклики, з якими
нам доводиться мати справу», — експерт вів
розмову про суть процесів, які відбувають
на планеті. Математичні формули доповнюються новими кодами, які створюють програмісти. Юристам, які мають тримати руку на
пульсі цих подій, стає все важче розумітися
у цьому полі, прогнозувати зміни, адаптувати
свою практику відповідним чином. «Зусилля,
які ви докладаєте сьогодні, можуть стати даремними завтра», — тому експерт запропонував спершу поглянути на глобальні тренди, які впливатимуть на розвиток світу.
Очікується, що до 2050 року 25% населення проживатиме в Африці, на Сході проживатиме 5 мільярдів людей. 20% населення
до 2030 року досягне віку 65 років (у США
та більшості світу). Ми вже використовуємо
ресурси Землі на чверть більше за норму,
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а кліматичні зміни стають все помітнішими.
Для адвокатів ці тренди означають нові можливості щодо встановлення професійних
зв’язків з юристами з інших країн, особливо
в питаннях міграції, очікуваний ріст потреби у
фахівцях зі спадкового та пенсійного права,
а також великі можливості для росту екологічної практики з огляду на географічні та
природні можливості України. Стрімкий розвиток штучного інтелекту дає поштовх для
юристів готуватися до прийдешніх днів.
«Мабуть, ви думаєте, що ці глобальні
тренди поки не впливають на вашу роботу,
однак вони ставатимуть все відчутнішими
впродовж наступних 10 років», — зауважив
керівник Humanity Solutions.
У якості поради Вілфрід запропонував
слухачам подумати над тим, від чого можна
відмовитися вже зараз, що стане непотрібним
у майбутньому і навпаки, що можна застосувати вже сьогодні, щоби бути успішним завтра.
Переходячи до більш профільних питань, пан Вілфрід зупинився на інноваціях,
які приходять в юридичну практику. Відповіді з аудиторії показали, що адвокати поки
не відчули значних змін у практиці, окрім
переходу на індустріальну спеціалізацію, використання онлайн платформ та цифрових
сервісів. У відповідь спікер навів декілька
цифр: глобальний ринок юридичних послуг налічує 650 трлн дол. США, а на частку
онлайн послуг припадає 7 трлн дол. На його
думку, з перспективи глобального інвестора
Україна є привабливим ринком з огляду на
наявність великої кількості високопрофесійних юристів та фахівців у галузі ІТ. Тому це
може відкрити ще одне вікно можливостей
для адвокатів майбутнього.
Ще один світовий тренд — віртуалізація
надання юридичних послуг. Компанії починають відмовлятися від послуг дорогих
юридичних фірм на користь переведення
на аутсорс або розширення власного штату
чи взагалі отримання таких послуг альтернативним способом. Тому юридичні послуги
все більш глобалізуються, стають міжнародними, виникають нові системи білінгу. Окрім
цього, Legaltech залучає все більше інвестицій, постійно створюються нові продукти,
ця індустрія стрімко розвивається. Окуляри
віртуальної реальності, через які можна спілкуватися з юристом, великі потужності хмарних сервісів, у яких можна зберігати масиви
інформації — це все вже реалії сьогодення.

Святослав Вакарчук,
Громадський діяч

«Якщо ми не створимо моральний фундамент, якщо ми не виграємо війну за мораль, то вся держава програє».

У цьому контексті пан Вілфрід порадив
обрати одну технологію чи інструмент, які є
найбільш цікавими для юридичної практики,
знайти відповідних партнерів та застосувати
у своїй практиці.
Технології — не єдина запорука успіху.
Не менш важливим елементом, за словами
експерта, є лідерство. Як саме ви можете
допомогти своїй компанії підготуватися до
майбутнього? І як може ваша компанія допомогти вам підготуватися до майбутнього?
Стати лідером — одне із ключових завдань
вже сьогоднішнього дня. З лідерством нерозривно пов’язані питання етики та суспільної користі: яке значення ця справа має для
суспільства? Що я можу зробити, щоби принести користь суспільству? Задумайтеся зі
своєю командою над цими питаннями.
***
Під час панельної дискусії, до якої долучився пан Вілфрід, адвокати доводили, що
у майбутньому «виживуть лише закохані».
Представники Bot & Partners Андрій Удовиченко та Микита Підгайний, представник
HiiL в Україні Дмитро Форемний, радник та
керівник практики з інтелектуальної власності, АО «Василь Кісіль і Партнери» Іларіон
Томаров разом з модератором Дмитром Га-

домським, СЕО Axon Partners ділилися своїм
баченням майбутнього в юридичній професії.
До дискусійних питань потрапили: поняття
«юрні» та її шкода професії; корисні інструменти, які не використовують адвокати; навички
кодування та просування особистого бренду,
розуміння прекрасного в дизайні та професії
майбутнього — тут учасники замахнулися аж
на 2049 рік. Найкорисніші поради дискусійної
панелі вже готуються до вашої уваги.
Таємничим гостем наприкінці конференції став відомий співак та громадський діяч
Святослав Вакарчук, сесію спілкування з
яким промодерувала директор Української
школи політичних студій Світлана Матвієнко.
Святослав зазирнув у майбутнє справедливості: «Справедливість — це більше здорового глузду». Гість говорив про важливість
змін та готовність приймати рішення: «Без
моралі можна виправдати все. Тому важливо
боротися за мораль та цінності».
За його словами, у більшості розвинутих
країн представники правничої професії асоціюються з поняттям національної еліти, яка
стоїть на варті суспільної моралі. Адвокати в
Україні можуть стати основою такої еліти, беручи за основу успішні приклади у світовій історії,
зокрема, історії Сполучених Штатів Америки.

Матеріали, викладені у цій статті — це особисті погляди спікерів заходу. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників
України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади та Посольства США в Україні.
«Адвокат Майбутнього» — дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих етичних
стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.
Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016 — 2017 рр. за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з
експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським
об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова
допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.

Асоціація правників України | www.uba.ua

№3-4 (155-156) Березень — Квітень 2019 року

21

ЛІГА СТУДЕНТІВ

VІ Всеукраїнська школа
з договірного права

Т

23-24 березня 2019 року у Харкові пройшла
VІ Всеукраїнська школа з договірного права

радиційно захід відкрив Голова
Харківського осередку Ліги студентів АПУ Владислав Євтіхеєв.
З вітальним словом також виступили партнери школи — керуючий
партнер ЮК «Арес» Роман Чумак та керуючий партнер АК «Житченко і партнери»
Дмитро Житченко.
Першим спікером виступив Дмитро
Житченко та поділився лайфхаками, які
повинен враховувати кожен юрист при
складанні договорів: обов’язковість перевірки договорів на можливість оскарження,
контроль істотних умов договорів та інше.
Від Ольги Сімсон, директора ILTI,
учасники дізналися про договори в креативних індустріях. Спікер переконала усіх,
що ці види договорів стають все популярнішими та навела приклади «договорів на
креативі».
Наступною на заході була панельна дискусія від представників Юридичної компанії Riyako&Partners Євгена Ріяко, Миколи
Максимова, Олексія Панова та судді Наталії Новікової. Вони розкрили питання
про валютні особливості укладення договорів, аспекти інфляційних утримань, а також
способи доказування в суді укладення договору.
Далі учасники мали змогу почути виступ гості з Києва — юриста A.S.A Group Дарії Євтушенко, яка висвітлила проблемні
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аспекти договорів при оформленні трудових правовідносин та поділилась досвідом
захисту комерційної таємниці та інтелектуальної власності компаній.
Після перерви на обід Аліна Аджиєва,
юрист Aurum, прояснила питання врегулювання в договорі заборони «переманювати»
співробітників.
І на завершення першого дня VІ Всеукраїнської школи з договірного права виступив CEO Bot&Partners Микита Підгайний. Він розглянув питання дизайну договорів і продемонстрував на прикладах, які
тонкощі необхідно враховувати, щоб зробити договір максимально простим.
Другий день заходу відкрили панельною дискусією від представників ЮК
Krolevetskyi&Partners Кирила Кролевецького й Олександра Омельченка та суддів
Михайла Слободіна та Ольги Ємельянової. Спікери обговорили тенденції вирішення судами договірних спорів та розкрили проблемні аспекти в міжнародних
економічних контрактах.
Наступний спікер — засновниця Golden
Rule Law Studio Олена Жилінкова — побудувала свій виступ у форматі сase study.
Учасники мали змогу дізнатися про уявну
ліцензію в ІТ договорах. Окрім того, від пані
Олени було розіграно дві книги The Litigator
та знижки 15% та 25% на курси з вивчення
юридичної англійської мови.
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Представники Synegor Law Firm Максим Архангельський, Микола Пушинський та Микола Подолін розкрили специфіку укладання зовнішньоекономічних
контрактів та питання договірної відповідальності в умовах блокування ПН. Наступним на школі виступив адвокат, керуючий
партнер Адвокатського бюро Андрія Натини Андрій Натина з темою укладення договорів позики і окремими аспектами щодо
їх виконання і захисту інтересів клієнта
при їх виконанні.
Завершальним був виступ керуючого
партнера ЮК «Кобрін та партнери» Максима Кобріна на тему: «Коли юрист стає
конкурентним розвідником?». Спікер навів
приклади безкоштовних або таких способів
перевірки суб’єктів господарювання, які потребують мінімальних затрат.
Висловлюємо подяку партнерам, без яких
захід не став би настільки масштабний та особливий! А саме: річним партнерам осередку:
LF Riyako&Partners, адвокату Олені Сібільовій,
ILTI та Golden Rule Law Studio; генеральним
партнерам осередку: LF Krolevetskyi&Partners,
ЮФ AURUM; партнерам заходу: ЮК «Арес»,
ЮК «Шевердін і партнери», АБ Андрія Натини, АК Zhytchenko&Partners, ЮК ASA GROUP,
LF Synegor, юридичному виданню «ЮрКнига»
та ЮК «Кобрін та партнери».
Окремо дякуємо голові Східного апеляційного господарського суду Павлу Тихому
та голові ліквідаційної комісії, заступнику
керівника апарату Харківського апеляційного господарського суду Жанні Бойко за
підтримку в організації заходу.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

ХІХ Всеукраїнські змагання з
господарського права та процесу
На ХІХ Всеукраїнські змагання з
господарського права та процесу
зареєструвалося 17 команд, представники
різних ВНЗ України. З дванадцятьма командами
ми зустрілися вже 22 березня у Господарському
суді Вінницької області

П

ершого дня пройшов півфінальний етап змагань, який
розпочався з жеребкування для
визначення, яку зі сторін — позивача чи відповідача — представлятимуть команди та номер суддівської колегії, яка слухатиме кожну пару
команд. До складу суддівських колегій
входили практикуючі юристи: адвокати,
судді, юрисконсульти. Після виступів кожної з команд сім з них пройшли до фінального етапу.
Фінальний етап розпочався другого дня,
де оцінювання виступів всіх команд оцінювалося однією судовою колегією.
За результатами фінального раунду
змагань:

1 місце
Категорія «Кращий позивач»:
Вадим Пилявець та Сергій Петрушко —
учасники команди «Танго і Кеш».
Категорія «Кращий відповідач»:
Олег Рудик та Ольга Слюсар — учасники команди Interlegal.
2 місце
Категорія «Кращий позивач»:
Марія Сахарова та Максим Ільницький — учасники команди «Гармонія і порядок».
Категорія «Кращий відповідач»:
Єлизавета Слободянюк та Анастасія
Колесник — учасниці команди «Белые воротнички».

3 місце
Категорія «Кращий позивач»: Ганна Самородова та Катерина Савчук, учасниці
команди «A&K Partners».
Категорія «Кращий відповідач»: Катерина Колотуха та Іванка Петровська —
учасниці команди In vino veritas!.
Категорія «Кращий оратор»: Ольга
Слюсар, учасниця команди Interlegal.
Категорія «Символ змагань»: Максим
Ільніцький, учасник команди «Гармонія і
порядок».
Вітаємо фіналістів та бажаємо ще більших здобутків на їхньому кар’єрному шляху!
До зустрічі на ювілейних ХХ Всеукраїнських змаганнях з господарського права та
процесу імені професора С.З. Михайліна!

IX Правнича Асамблея Ліги студентів АПУ
Команда Ліги студентів повернулася із
VII Зимового з’їзду із багажем позитивних
емоцій і спогадів та поспішає поділитися з вами
незабутніми враженнями

А

самблея… Це особлива подія, що знаходить відгук у серцях
сотень лігівців.
Це місце, де свого кінця добігає напружений
рік роботи Ліги студентів. Де
хтось прощається зі своїм лігівським періодом життя, а
для когось починається новий,
абсолютно незвіданий, але
надзвичайно цікавий і насичений час.
Це доленосна подія, коли
Ліга отримує своїх нових лідерів,
які протягом цілого року будуть
вести її до висот і примножувати
успіхи попередніх Правлінь.

Це місце зустрічі старих
друзів і нових знайомств. Місце, де твориться майбутнє і народжуються спогади, які залишаться з нами на все життя.
Асамблея вже зовсім близько і ми з радістю готові запросити на неї кожного лігівця!
Дата: 3-5 травня 2019 року,
м. Вінниця
Вартість участі:
— Для делегатів — 900 грн.
— Для учасників — 1000 грн.
Делегат — це обраний
представник окремого осередку, що володіє правом голосу
та користується пільгами при
сплаті організаційного внеску.
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Правління Ліги студентів
АПУ визначає кількість квот для
кожного осередку. Безпосередньо вибір делегатів покладається на членів осередку.
Учасник — це особа, яка зареєструвалась на захід та не володіє
правом голосу та пільгами при
сплаті організаційного внеску.
Кількість місць обмежена.
У разі надходження великої

кількості реєстраційних заяв на
участь, учасники будуть відібрані за мотиваційними листами.
Тож позначте 3-5 травня червоним і до зустрічі на
IX Правничій Асамблеї Ліги
студентів АПУ!
Реєстрацію
вже відкрито
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Всеукраїнська школа
з Legal Writing

2-3 березня 2019 року Львів вітав найамбітніших та
найактивніших студентів-правників, а також топових юристів
України на І Всеукраїнській школі з Legal Writing

В

ідкриття Школи розпочалося з
вітальних слів організаторів заходу, а саме Мар’яни Зелінської
— голови Львівського осередку
Ліги студентів Асоціації правників України та Ярини Заяць — голови
Студентської ради юридичного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Про шлях позовної заяви від канцелярії
до суду розповіла Ірина Мандрусяк, помічник судді Західного апеляційного господарського суду. Окрім того, спікер детально
пояснила про усі тонкощі подання позовної
заяви, забезпечення позову і пред’явлення
позову.
Наступним спікером першого дня інтенсиву стала Ліда Климків, партнер Axon
Partner, яка розповіла про те, як зробити
юридичну мову простою і доступною для
всіх. Також, Ліда Климків детально та доступно розкрила тему написання юридичних статей і поділилася цікавим лайфхаком
про порядок складання договорів.
Багато цікавого про Moot Court Society
Lviv розповіли його представники — Ната-
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лія Савула, Марта Павлишин і Катерина
Ілєєва. Спікери говорили про техніку написання меморандуму та як можна застосовувати навички написання ідеального
меморандуму в звичайному житті. А також
поділилися своїми думками про те, які аргументи в суді є найбільш дієвими.
Тетяна Гірник, суддя у відставці та
викладач Національної школи суддів, розповіла про помилки в юридичному письмі суддів та юридичному письмі загалом.
Учасникам запам’яталися поради про те, як
правильно складати рішення в суді. Спікер
також детально роз’яснила чому якість юридичного письма є важливою.
Перший день Школи закривала Наталія Білостоцька, HR МЮФ Integrites, лекцію з якою було проведено в режимі відеоконференції. Учасники дізналися секрети
успішного резюме та скільки потрібно часу
досвідченому HR, щоб дізнатись чи підходить кандидат на певну посаду.
Друга частина І Всеукраїнської школи
Legal Writing була дуже насиченою, адже
розпочалася вона з двох воркшопів, на
яких учасники отримали не тільки прак-
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тичний досвід в складанні документів, а
й солодкі (і не тільки) подарунки за свої
старання. Андрій Удовиченко, CPO в
Bot&Partners та Вадим Козьма, представник з ILF, провели так званий Plain English
challenge, де розповіли як правильно спрощувати текст, щоб не втрачався його зміст,
але документ не був великим за обсягом.
Микита Підгайний, СЕО в Bot&Partners,
розповів про правильне складання договору та його дизайн.
Про аналіз норми та структури тексту
обґрунтування пояснила Оксана Колумбет,
директор Центру розвитку юридичної освіти ESLAW. Спікер навчила виділяти з тексту
частини, тобто головне в документі, і також
поділилася секретами правильної побудови
аргументів.
Заключним спікером став Олег Кириєвський, партнер Advice Group, який розтлумачив поняття «юридичного письма» та
розповів про стан речей в Україні та світі.
Спікер навів конкретні приклади поганого
юридичного письма та разом з учасниками
намагався виправити такі документи.
Львівський осередок Ліги студентів АПУ
та Студентська рада ЛНУ імені Івана Франка вдячні за допомогу в організації та підтримку заходу партнерам AO Advice Group,
Axon Partners, кондитерським виробам «Добрий вечір», а також Голові Відділення АПУ
у Львівській області — Роксолані Костур.
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SocialАПУ
Адвокатура
ЗАХОДИ

UBA RUN CLUB.
Давайте бігати разом!
5 квітня 2019 року, напередодні відкриття сезону
марафонів, в АПУ презентували UBA RUN CLUB.
Для чого бігати в клубі, якщо можна взагалі не
бігати, або бігати самостійно?

О

собистими історіями
про підвищення продуктивності
роботи
після пробіжок та марафонів, рекомендаціями щодо розвитку Клубу поділилися Олена Кібенко, Олександра
Оніщенко, Артем Крикун-Труш,
Андрій Гуменчук, Віталій Кордон, Дмитро Шаповал.
Часто правникам, а особливо
суддям зауважують: «Чому Ви ще й
бігаєте, скільки ж справ не завершено?» Олена Кібенко коментує,
що судді, правники також люди і
якщо працюєш 24 год на добу, то
через 2 тижні продуктивність роботи дорівнюватиме нулю. Біг —
це можливість зберегти розумові
здібності.
Клуб налічує 69 учасників.
Хтось бігає щотижнево, хтось
може подужати марафони, та всіх
об’єднує спільна мета. Традиційні
локації — Труханів острів, Оболонська набережна, ВДНГ, Ботанічний
сад імені М.М.Гришка, НСК «Олімпійський». Члени клубу практикують забіги на 3 км, 5 км, 10 км, а
потім спілкування. Перше важливе досягнення UBA RUN CLUB — це
участь у марафоні — 5 км від Wizz
Air Kyiv City.
Олександр Оніщенко почав
бігати ще в 90-х роках. «Коли біжу,
то відключаюсь від реальності. А
після бігу приходять рішення проблем», — розповідає Олександр. Біг

з UBA RUN CLUB, у першу чергу, це
збільшення продуктивності роботи мозку, зняття стресу, отримання нових знайомств.
Андрій Гуменчук: «Чому пропагую біг у клубі? Це навик ніколи не здаватися. Коли бігаєш сам
для себе, то спокуса зійти за наступним поворотом маячить перед тобою, ти вже голодний, тобі
душно, а за рогом парковка, тут
дідусь тебе обганяє… А так з тобою
біжить команда і відповідальність
підвищується. Довгі дистанції, марафон — це життя, яке ти проживаєш, коли обганяєш когось, тебе
обганяють».
Біг зручний для юриста. Ним
можна займатися будь де і особливого оснащення не потрібно, взяв
кросівки і гайда знімати стрес. Та
Віталій Кордон, як професійний
бігун, радить для бігу:
— зручний одяг, що пропускає
повітря і відводить вологу, бажано
без бавовни;
— взуття має бути на один розмір більше;
— одягатися, ніби на подвір’ї
температура на 15°C вище;
— знайти однодумців, або біговий клуб;
— Strava — бігове співтовариство;
— ставити цілі;
— правильно відновлюватись
— здоровий сон, харчування, розминка, масаж, баня.

нас ПОНАД 7200
До лав АПУ приєдналися 96 членів та 41 кандидат

Березень

Квітень

У березні та на початку квітня 2019 року до Асоціації
правників України вступили 96 членів та 41 кандидат.
З повним переліком нових членів можна ознайомитися на
сайті АПУ
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Адреса: вул. Хрещатик, 6,
2 поверх, м. Київ, 01001
Телефон/факс:
+380 44 492-88-48
Е-mail: info@uba.ua
Web-site: www.uba.ua

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

Виконавчий
директор
Олександра
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oegert@uba.ua
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Андрій
Стельмащук
president@uba.ua

Віце-президент
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Вікторія
Краснова
vkrasnova@uba.ua
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фінансових питань
Віктор Шелест
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