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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
виконавчий директор Асоціації
Олександра Егерт.

В АПУ функціонують 25 комітетів, до складу яких входять
провідні експерти галузі. Комітети проводять регулярні засідання, вносять пропозиції з удосконалення профільного законодавства та обговорюють практику
застосування законодавства.
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24 квітня 2019 року на
черговому засіданні Правління
Асоціації правників України запропонувало Правничій Асамблеї, вищому органу управління
Асоціацією, такий проект порядку денного XVІІ чергового
засідання:
1. Про річний звіт Президента і Віце-президента, а також
Річний звіт Асоціації правників
України.
2. Про річний звіт Ревізійної комісії Асоціації правників
України.
3. Про внесення змін до Статуту АПУ.
4. Про внесення змін до Положення Асоціації правників
України про Ревізійну комісію.
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5. Про звіт Виборчої комісії
2017 — 2019 рр. про результати
підготовки виборів керівних органів Асоціації.
6. Про обрання Виборчої комісії Асоціації правників України.
7. Про обрання Ревізійної комісії Асоціації правників України.
8. Про обрання Президента
та Віце-президента Асоціації
правників України.
9. Про обрання Правління
Асоціації правників України.
Нагадуємо, що чергове засідання Правничої Асамблеї відбудеться 24 травня 2019 року у
Харкові під час VII Східноукраїнського юридичного форуму.

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 адресу:
amaksimov@uba.ua.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ще вісім членів
АПУ стали
суддями
Верховного Суду
Новопризначені
судді Верховного Суду склали
присягу. Усього Президент
України призначив 75 суддів
Верховного Суду. Із них до Касаційного адміністративного
суду — 25 суддів, до Касаційного господарського суду — 15
суддів, до Касаційного кримінального — 13 суддів, Касаційного цивільного — 22 судді.
Серед новопризначених
суддів — вісім членів АПУ,
а саме: Микола Гусак, член
Піклувальної ради АПУ; Альберт Єзеров; Наталія Мартинюк; Андрій Жук; Олексій
Случ; Ірина Колос; Ірина Воробйова; Валентина Сердюк.
Спільнота АПУ щиро вітає колег та пишається здобутками! Бажаємо вам натхнення та сподіваємося, що
ви сформуєте ефективну
команду суддів!
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ЗАХІД

ПІДСУМКИ 139-ГО ЗАСІДАННЯ
ПРАВЛІННЯ АПУ

ЗАКАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВИЛО
РОБОТУ

16 квітня 2019 року відбулося засідання Правління
АПУ, на якому було затверджено проект порядку денного XVII чергового засідання
Правничої Асамблеї АПУ та
затвердили відкриті звернення АПУ.
Сергій Коннов, голова
Піклувальної ради АПУ, ви-

Асоціація правників України
в Закарпатській області активно
відновлює свою роботу. 18 квітня
2019 року у м. Ужгороді юристи
провели круглий стіл щодо відшкодування витрат на правову
допомогу.
До організації долучились адвокати Професійного адвокатського об’єднання CONSENSUS, які були
ініціаторами проведення заходу.
З вітальним словом виступили Вікторія Новікова, модератор
заходу, Ольга Лотоцька, координатор західних відділень АПУ,
та Микола Янєв, керуючий партнер ПАО CONSENSUS.
Тетяна Скраль, суддя Закарпатського окружного адміністративного суду, Андрій Заболот-

словив думку щодо можливості внесення змін до Статуту АПУ.
Також члени Правління затвердили два відкритих звернення АПУ, перше — про розслідування фактів насильства
щодо адвоката; друге — щодо
підтримки Концепції реформування юридичної освіти.

ний, суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, Любомир Андрейчук, суддя
господарського суду Закарпатської
області, а також адвокати Дмитро
Швець, партнер АО «Мицик і Партнери», та Дмитро Костяков, партнер ПАО CONSENSUS, поділилися з
учасниками заходу своїм досвідом
щодо відшкодування витрат на
правову допомогу.
Учасники зустрічі обговорили специфіку відшкодування
витрат на правову допомогу в
адміністративному, цивільному
та господарському процесі, проаналізували основні новели процесуального законодавства та відмінності від попередніх редакцій
процесуальних кодексів.

Запропонуйте кандидатуру лауреата Почесної
відзнаки АПУ «За честь та професійну гідність»!
Асоціація правників України пропонує вам висунути кандидатуру
визначного юриста на нагородження Почесною відзнакою
«За честь та професійну гідність» 2019 року.
Почесна відзнака «За честь та професійну гідність» є найвищою
нагородою Асоціації правників України, яка щорічно присуджується
видатному правникові за вагомий внесок у розвиток правничої
професії, юридичної науки та практики, за честь і гідність у своїй
професійній діяльності.
Подання може зробити будь-який член Асоціації правників України
не пізніше 10 вересня 2019 року.
Бути номінованим на Почесну відзнаку може будь-який правник, не
залежно від того, чи є він членом Асоціації правників України.
Форму подання ви зможете знайти на сайті АПУ або отримати,
надіславши листа на адресу: pr@uba.ua. Контактна особа —
Гаяне Удовенко.
Вручення Почесної відзнаки АПУ «За честь та професійну
гідність» відбудеться під час урочистостей, присвячених відзначенню
професійного свята Дня юриста та Відкриття Року Права.
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Міжнародна конференція з IT права:

ЮРИСТ І ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

З

ПАРТНЕРИ

ахід у цьому році набув статусу міжнародного, адже проходив
за підтримки International Bar
Association і зібрав понад 300 представників IT юристів, які у своїй
щоденній роботі стикаються з питаннями
комерційної таємниці, IT безпеки та ін.
Вітальними словами розпочав конференцію віце-президент АПУ Володимир
Саєнко, який висловив подяку генеральним партнерам заходу — AEQUO, Sayenko
Kharenko, партнерам — Baker McKenzie,
AXON, MORIS GROUP, GBP Partners,

4

12 квітня 2019 року відбулася
Конференція з IT права
Асоціації правників України
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Arzinger, JUSCUTUM та партнеру вечірнього
прийому — Asters.
Про гроші і мотивацію, вміння слухати
людей і натхнення до роботи, яке неможливо записати у контракті, про необхідність інвестування в людей, адже «люди
— це ідеї», говорив спеціальний гість із
Південної Африки Ронні Аптекер, радник
Thinkst Applied Research.
Перша сесія заходу була присвячена
правовим викликам нових технологій. Анурак Бана, головний юридичний радник відділу правової політики і досліджень в IBA,

розповів про Інтернет речей як концепцію
обчислювальної мережі фізичних предметів («речей»), до яких вбудовані технології
для взаємодії один з одним та із зовнішнім
середовищем, що здатні перебудувати економічні та суспільні процеси без участі людини. Доповідач зупинився на питаннях кібератак, брічінгу та інформаційної безпеки,
а також навів рекомендації від Міжнародної асоціації правників, що були розроблені
саме для юристів.
Дарія Брашкіна, юридичний керівник
у регіонах СНД Microsoft (Німеччина), говорила про штучний інтелект крізь призму
етичних викликів для юриста. За її словами, для правників актуальним є питання
розробки керівних положень діяльності цих систем, адже залежно від того, які
принципи людина закладає в його роботу,
це вона й отримає в майбутньому. Вона наголосила, що Microsoft при розробці продукту керується правилом «не зашкодь».
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Про право на забуття і як його застосовують у ЄС, США та Туреччині розповіла Берум Каюм, партнер Kayum & Demir
Attorney Partnership (Туреччина). Вона зосередилась на суперечливості права на забуття та свободу слова, а ще пояснила, як
змусити Google або Facebook видалити інформацію з мережі.
Друга сесія проходила одночасно у двох
секціях: у першій за модеруванням Юлії
Семеній, партнера Asters, говорили про кібербезпеку, у другій, яку модерував Олексій Столяренко, радник Baker McKenzie —
про приватність та бізнес.
У першій секції Саша Прес, радник
SKW Schwarz з Німеччини, розповіла про
європейський досвід захисту комерційної
таємниці та IT безпеки. Вона зазначила, що
юрист, який розбирається в регулюванні
IT галузі і вміє створити необхідні правові конструкції, цінується не менше, а часто й більше, хорошого програміста. Гості з
Польщі Войцех Дзіомдзіора, радник ЮФ
DZP, та Пьотр Марчук, директор з корпоративних відносин Microsoft ЦСЄ, розповіли про своє бачення сучасних викликів у
сфері права та комплаєнсу та розмірковували, як захищати стандарти демократії в
умовах глобальної цифровізації.
У другій секції гість із Австрії Джорж
Міхаель Баєр, менеджер з питань ІВ в
NXP Semiconductors, аналізував додаток
для мобільних платежів WeChat на предмет його відповідності GDPR. А Мартін
Шірмбахер, партнер ЮФ HÄRTING, розповів про досвід Німеччини щодо 11 місяців
GDPR-комплаєнсу в дії. А Цейлін Бейлі,
керуючий партнер ЮФ СBL, виступила із
доповіддю про турецький підхід до захисту
даних та виклики для іноземних компаній,
що працюють у країні.
На третій сесії, яку модерували Вікторія Полякова, керуючий партнер GBP
Partners, та Артем Афян, керуючий партнер Juscutum, говорили про єдиний цифровий ринок та FinTech.

У першій секції гість з Ірландії ДжейПі МакКарті, редактор онлайн-контенту в Taxamo, розповідав про практичний вплив правил ПДВ ЄС на продавців
цифрових послуг. Він зазначив, що для
розвитку бізнесу варто знати глобальні
правила ПДВ на цифрові послуги: «Адже
незнання може призвести до жорстких
штрафів. Наприклад: в Естонії — термін позбавлення волі до 7 років, в Норвегії — штраф у розмірі 3,8 млн доларів США за несплату ПДВ на електронні послуги, у Польщі невиконання
може призвести до штрафу в розмірі до
3,7 млн євро», — зазначив МакКарті.
Кагрі Цетінкая, партнер турецької АК
Çetinkaya & Pehlivan, говорив про правила локалізації даних та глобальні онлайнкомпанії. Зокрема, зробив порівняльну
характеристику законодавства ЄС, США та
Туреччини у сфері захисту даних. У свою
чергу, гість із Австрії Леонхард Рейс, адвокат, розповів про нові правила ЄС щодо
електронної комерції та навів приклади
необґрунтованого геоблокування.
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У другій секції третьої сесії першим
слухали виступ Томаса Рума, партнера
SCWP Schindhelm з Австрії, про правове регулювання FinTech в ЄС. Доповідач зазначив, що Європейський центральний банк
визначив термін FinTechBank. Ердорст
Пехліван, партнер Çetinkaya & Pehlivan з
Туреччини, у своїй доповіді зосередився
на AML та KYC та обмеженні локалізації даних. Він навів цікаві статистичні дані щодо
глобалізації та використання Інтернету.
«Населення світу становить 7,6 млрд,
а в Інтернеті — 4,3 млрд користувачів. У
2017 році електронна комерція відповідала близько 2,3 трлн доларів. У 2018 році — 3 трлн доларів. Очікується, що в 2021
році розробки електронної комерції становитимуть 4,5 трлн. Водночас, скоротилося
використання традиційних платіжних систем внаслідок їх повільності, насамперед, і
меншої гнучкості та доступності. Щодо використання мобільних пристроїв (eWallets
& MPA, API, відкритий банкінг, QR-коди,
NCR), прогнозується, що половина транзакцій у 2019 році буде здійснена в режимі
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онлайн або мобільного телефону», — зазначив Ердорст Пехліван.
Ентоні Провасолі, партнер, керівник
фінтех групи МЮФ Hassans, розповів про
особливості регулювання діяльності блокчейн компаній на Гібралтарі, де з 1 січня
2018 року набули чинності Положення про
DLT. Гібралтар — перша юрисдикція в Європі й одна з перших у світі, де встановили
режим ліцензування для підприємств DLT.
Основні можливості щодо правил DLT
гнучкі і забезпечують подальший розвиток промисловості та технологій, що дає
можливість зосередитися на захисті клієнтів та репутації Гібралтару. Пан Провасолі
також розповів про особливості оподаткування на Гібралтарі: «Ставка податку на
прибуток становить 10% від прибутку. Капітальний збір — номінальна сума 10 фунтів стерлінгів на початковий акціонерний
капітал компанії та на будь-які подальші
збільшення. Ніяких податків на виплату
відсотків або дивідендів. Жодного податку
з дистрибутивів, зроблених нерезидентам
бенефіціарів Гібралтарського трасту». Доповідач також підкреслив, що цього року
Гібралтар впроваджуватиме регуляторні
правила з продажу символів для регулю-

вання ICO/ITO. Гібралтар стане юрисдикцією, де підприємства зможуть проводити
ICO/ITO в безпечному, прозорому та юридично певному середовищі.
На четвертій сесії говорили про виклики цифрових технологій. Перша секція, яку
модерувала Катерина Олійник, партнер
Arzinger, була присвячена IP в епоху цифрових технологій. Другу секцію під назвою:
«Технології, спеціальності і люди: як владнати?» модерувала Ілона Чута, Digilaw
CEO/Founder.
Про відповідальність постачальників
посередницьких послуг в ЄС розповідала Елеонора Роcаті, радник з питань ІВ
Bird&Bird (Італія/Великобританія). Зокрема, вона зазначила, що в Європі активно
йде дискусія щодо того, які зобов’язання
мають платформи, на яких порушуються
IP. І водночас збільшується тенденція накладання відповідальності на платформи
(Youtube, The Pirate Bay). В ЄС частіше посередник несе відповідальність за порушення третьої сторони.
Далі Анастасія Чуваєва, радник з ІР
питань Wargaming, та Наталія Юр’єва,
юридичний радник Kino-mo, HYPERVSN
(Білорусь), говорили про права на публічне

використання в цифровому світі. Звернули увагу на основні принципи укладання
угод, що можуть торкатися інтелектуальної
власності, та зазначили, що відсутність одного слова може мати серйозні наслідки.
Наступний доповідач Міхал Савіцький, архітектор з управління активами
у сфері IT в Atos Polska S.A., розповів про
управління програмними активами — все,
що має відбутися до підготовки звіту про
відповідність програмного забезпечення.
У другій секції Дмитро Левченко, головний юрист з цифрових питань ПрАТ
«Київстар» групи VEON, розглянув вимоги
GooglePlay щодо конфіденційності мобільних додатків та принципи конфіденційності, які базуються на повазі користувачів
та їхньої приватності, зокрема:
— дозвольте людям переглядати, переміщувати або видаляти свої дані;
— ніколи не продавайте особисту інформацію наших користувачів;
— зрозумійте, які дані ми збираємо і
чому;
— спростіть процес контролю своєї
конфіденційності;
— наведіть приклад для просування
онлайн-безпеки для всіх;
— створюйте найсильніші технології
безпеки в наших продуктах.
Надєжда Хаданович, радник, голова
IP/IT практики «Степановський, Папакуль
та Партнери» (Білорусь), відповідала на
питання про те, як сучасні ІТ компанії працюють з проблемними клієнтами.
Томас Сеппель, адвокат Hedman
Partners з Естонії, зупинився на популярній темі сьогодення — про те, що технології змінюють роботу адвоката, не говорять
тільки ліниві правники. «Дослідження
інвестиційного банку Investec виявили,
що у 2018 році близько 1 млрд доларів
було інвестовано в юридичні технології
та пов’язані з ними компанії NewLaw. Вже
скоро багато функцій юристів будуть автоматизовані», — підкреслив він.
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ
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Ювілейна конференція
корпоративних юристів: підсумки

19 квітня 2019 року Асоціація правників України провела
ювілейну X Щорічну конференцію корпоративних юристів
(юрисконсультів) у готелі Radisson BLU

З

вітальним словом до гостей
звернувся Андрій Стельмащук,
Президент АПУ, та подякував
партнерам конференції: AVER
LEX, AVELLUM, Юридичній фірмі
EVRIS та VB PARTNERS.
Розпочали обговорення з панельної
дискусії на тему новацій у законодавстві.
Під модеруванням Вадима Медведєва, партнера податкової практики
AVELLUM, своїм досвідом поділилися провідні фахівці галузі. Першим доповідь про
встановлення адвокатської монополії та
електронний суд презентував Ярослав
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Яровий, старший юрист DLA Piper, і наголосив: «Зміни в законодавстві, зокрема
процесуальному, мають позитивний, упорядкований характер. Але для того, щоб
отримати компенсацію, до суду подається
попередній розрахунок адвокатських витрат. Якщо зібрані всі підтверджуючі документи (договір, акти виповнених робіт),
то суд вважає своїм правом самостійно
визначати і рецензувати суму компенсації. Це зменшує можливість справедливої компенсації та стимулює недобросовісних клієнтів і далі не виконувати
зобов’язання».

Серед переваг електронного суду пан
Ярослав назвав можливість не стояти в
черзі, а за декілька хвилин подати документи онлайн, швидко отримати повістку
і неможливість ухилення від вручення,
можливість не виходити з офісу і брати
участь у засіданні, електронний документообіг між учасниками судового процесу,
зниження витрат на відрядження та канцелярію, контроль клієнта за діями адвоката,
знижка 20% на судовий збір. Зауважив, що
вже подано більше 1 тис. електронних заяв
за короткий термін. Підтримала думку про
електронні суди і Вікторія Огриза, керівник юридичного департаменту PepsiCo в
Україні. Вона зауважила, що поряд з технічними моментами треба підвищувати рівень довіри між всіма учасниками для реалізації електронного документообігу. Також вона прокоментувала перші наслідки
Закону «Про ТОВ». «Ідея створення цього
Закону — слідувати Закону про Акціонерне
товариство. Сьогодні Закон дає спрощене написання Статуту, що полегшує роботу», — пояснює доповідач.
Про взаємодію ринку і регулятора та
важливі аспекти операцій із залучення зовнішнього фінансування говорив Ростислав Матяш, член Правління «Укрсоцбанк». Він наголосив на ключових моментах лібералізації: «Перехід від системи
тотального валютного контролю кожної
операції до системи валютного нагляду,
побудованого за принципом: «Більше ризиків — більше уваги, менше ризиків —
менше уваги».
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Першу сесію завершила Тетяна Лисовець, старший партнер, керівник судової
практики АО «Соколовський і партнери»,
адвокат, яка розповіла про податкові спори
крізь призму нових кодексів. Спікер нагадала про зміну строку оскарження: «Якщо
останній день оскарження випадає на свята, то переноситься на робочий день, але
виплати йдуть без переносу на свята. Так
виникає податковий борг».
Після невеликої перерви відбулася
панельна дискусія про те, як амбітність
правника перетворити на успіх. Модератор Сергій Бенедисюк, партнер, керівник
практики корпоративного права та M&A
Evris, запросив до розмови колег для обміну досвідом. Одразу звернулася із запитанням до аудиторії Ольга Лук’янова,
начальник юридичного відділу/комплаєнс-офіцер групи компаній «Хенкель» в
Україні: «Наскільки юристу потрібно мріяти стати керівником компанії?» Пояснює,
що керівника варто вирощувати: «Я вважаю, що лідер має бути готовим до нового і неповинен бути стандартизованим.
Самоконтроль та самомотивація — запорука успіху. Прислухайтеся до себе: якщо
є шалене бажання, то думайте, як можете
бути корисними компанії, і грайте на випередження».
Надія Білоус, керівник відділу корпоративних правових питань субрегіону UCCAB
(UCCAB Area Head of LEX) «Бритіш Американ Тобако Україна», повідала про лідерство
юридичної професії у різних бізнес-культурах. Для неї справжній лідер — це особистість, яка знає, куди рухатись, і усвідомлює
зроблені помилки. Розповідає, що часто роботодавець не може зрозуміти, хто лідер на
інтерв’ю, тому радить краще приглядатися
протягом певного часу до нового співробітника. Пані Надія наголошує на новій ролі
юриста, який має знати більше, аніж можливо, зважаючи на стрімкий розвиток технічного прогресу.

Про українських юрисконсультів як підкорювачів іноземних ринків розповів Максим Бугай, старший юридичний радник
TNT Express (FedEx Corp) Eastern Europe. Пан
Максим поділився корисними навичками,
що привели його до роботи в міжнародній
компанії: ефективна комунікація, знання
усіх процесів, розуміння принципів регуляції індустрії, проактивність, знання мов та
місцевої культури, тайм-менеджмент.
Ірина Мусійчук, керівник юридичного
відділу компанії McDonald’s в Україні, підготувала доповідь про розвиток in house
експертизи vs залучення зовнішнього юридичного радника. Вона зауважила, що очікування бізнесу підсилено як ніколи. Для
ефективного розвитку бізнесу рекомендує
почути колег. «Якщо йому подобається займатися податками, то нехай ними і займається — не забирайте цієї можливості.
Забезпечте зону комфорту і не забувайте
про користь зовнішньої експертизи», — рекомендує пані Ірина.
Дискусію про індустрію безпеки модерував Євген Грушовець, партнер Ario Law
Firm, адвокат.
Що ж таке кібербезпека розповів Олег
Літвінов, начальник юридичного департаменту Vodafone Україна. Він зазначив, що
законодавством передбачено створення
урядової команди реагування CERT-UA, які
надає технологічну підтримку.
Далі тему продовжив Денис Шкаровський, радник VВ PARTNERS, адвокат. За
його словами, в Україні досить обмежений
інструментарій боротьби із шахрайством.
Щоб звести ризики до мінімуму, він радить
бізнесу постійно проводити перевірки,
оцінку, переоцінку ризиків у бізнес-процесах; ознайомлювати співробітників з
їхніми обов’язками, внутрішніми документами; проводити облік ресурсів, коштів,
активів компанії. Будь-який рух має документуватися. У разі підозри застосовувати
нестандартні підходи до розслідування,

використовувати різні інструменти, зокрема КПК, та фіксувати результати розслідування. Хоча, як показує практика, мало хто
при виникненні інциденту вживає необхідних заходів. Внаслідок відсутності довіри до правоохоронних органів та судової
системи, закритої політики компанії та небажання негативного розголосу шахраї не
караються належним чином і мають спокусу робити це знову і знову.
З цією думкою погоджується й Ігор
Федоренко, партнер AVER LEX, адвокат.
Він наголосив на зовнішніх та внутрішніх
ризиках. Радить не забувати про зовнішні
ризики не тільки від «зовнішніх злочинців», але й від контролюючих та правоохоронних органів, дії недобросовісних
конкурентів та контрагентів. Пан Ігор наголосив, що варто не боятися формувати
публічну позицію, залучати спеціалістів
та ЗМІ.
Завершив тему кібербезпеки Олександр Онуфрієнко, партнер Asters. Розповів про те, як захиститися від зовнішніх і
внутрішніх звинувачень юрисконсульту.
Пан Олександр пропрацював 20 років в in
house, з власного досвіду знає, що кожну
зустріч треба фіксувати записами в протоколі. Олександр Онуфрієнко також радить
дуже важливе рішення не приймати за декілька секунд, а почекати 10 хв, 1 год, адже
поспішне рішення може призвести до наслідків.
Завершився захід панельною дискусією «Юристи майбутнього: як розвиток
digital змінює професію юриста» під модеруванням Дарини Сидоренко, координатора групи IT та кібербезпеки Sayenko
Khrapenko.
В обговоренні взяли участь Ігор Олехов, партнер МЮФ Baker McKenzie, Андрій
Гаврилюк, заступник директора юридичного департаменту FOZZY GROUP, та Ольга
Прокопович, директор з правових питань
регіону Євразія групи Veon.

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ | WWW.UBA.UA

№5 (157) ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ

9

ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Комплаєнс клуб АПУ
відновлює роботу
22 квітня 2019 року за
підтримки ЮФ Kinstellar
відбулося засідання
Комплаєнс-клубу АПУ, яке
відновило його роботу

У

зустрічі взяли участь члени юридичної спільноти, комплаєнс-активісти, представники юридичного бізнесу та in-house експерти, зокрема: Марина Ромась,
Павло Беспалов та Аріо Дехгхані.
Ініціатором відновлення Клубу стала Ірина Ніколаєвська, радник, голова
комплаєнс-практики Kinstellar.
Що відомо українським компаніям про
комплаєнс та чим допоможуть комплаєнс-програми для ефективності бізнесу?
«Україна стоїть на порозі чогось нового,
якщо ми хочемо максимально підвищити
ефективність бізнесу, вийти на європейський ринок, то мастхевом є комплаєнс».
Вона поділилась міжнародними статистичними даними використання комплаєнсу. За її словами, високорозвинені країни,
особливо Великобританія, уже давно формують спеціальні програми. Це не просто
внутрішня культура компанії, вона підтримується на законодавчому рівні.
Про світові тренди комплаєнсу розповів
Павло Беспалов, радник Philip Morris (Україна, Грузія, Вірменія та Молдова), співголо-

ва Комплаєнс-клубу Американської торговельної палати, редактор та співзасновник
Compliance Periscope. «У США, наприклад,
зобов’язують не приховувати заробітну плату. Хоча раніше нерозголошення фіксувалось
у контракті, і за невиконання умов вводилося покарання», — пояснює Павло.
Дуже часто в компанії не прописуються
норми поведінки, тому у разі виникнення інцидентів офіційних покарань може не бути.
«Люди працюють за принципом: все, що
не заборонено, те дозволено», — зауважила
Марина Ромась, керівник відділу етики та
ділової доброчесності ТОВ «Санофі-Авентіс
Україна», голова Комітету з питань доброчесності Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу.
Вона наголосила на важливій ролі
комплаєнс-офіцера в компанії та порадила робити акцент на моральних принципах: «Корпоративна культура часто працює
ефективніше, ніж правила». Також серед
сучасних трендів називає формат контролю в digital, тому що ми не можемо поставити біля кожного співробітника монітор спостереження, а система блокування

переліміту, недостачі документів завдяки
ефективній роботі IT захистить компанію
від неправомірних дій.
В Україні компанії хочуть мати гарну
репутацію, тому і неправомірність не повинна замовчуватись — це ще один з пріоритетів комплаєнсу: «Чим більша компанія, тим
більше міжнародних контрагентів, тим більше вона слідує комплаєнсу, але і законодавство має слідкувати за політикою компанії,
щоб були зобов’язання», — наголошує Аріо
Дехгхані, радник Redcliffe Partners, співголова Комплаєнс-клубу Американської торговельної палати.
Отже, завдяки налагодження роботи
комплаєнс-офіцера, прийняттю закону,
мотивації компанія може зайняти найвищі рейтинги в міжнародній економіці.
А завдання Комплаєнс-клубу АПУ: «Навчити
кожного бути комплаєнс-офіцером на своєму місці», — завершує Марина Ромась.
Спільнота АПУ висловлює вдячність всім
колегам, які відгукнулися та виявили жвавий
інтерес до цієї теми. Ваша активність та запропоновані ідеї надихають працювати над
відновленням Клубу ще наполегливіше.

ОФІЦІЙНО

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
Асоціація
правників
України
(далі — Асоціація) як провідна правнича
спільнота, метою якої є впровадження
принципу верховенства права та розвиток
правничої професії, звертає увагу на важливість реформування юридичної освіти.
Асоціація вважає одним зі своїх пріоритетних напрямів роботу над реформою
системи освіти правників в Україні і долучається до цього процесу у межах роботи
Комісії Асоціації з питань удосконалення
юридичної освіти.
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АПУ неодноразово звертала увагу на
важливість відповідності навчального
процесу запитам і потребам ринку, необхідність активізації співпраці між юридичними школами України та професійним юридичним середовищем, а також
модернізації змісту навчання правника.
Міністерство юстиції України спільно з Міністерством освіти і науки України підготували Концепцію реформування юридичної освіти. Мета документа — створення умов для встановлення

стандартів доступу до регульованих
видів правничої діяльності, підвищення
конкурентоспроможності
випускників
правничих шкіл, а також підвищення рівня обізнаності з питань професійної етики та прав людини.
Асоціація вітає таку ініціативу профільних міністерств, висловлює підтримку
ключовим тезам, зазначеним у Концепції
реформування юридичної освіти, та закликає експертів-практиків долучатися до подальшої роботи у впровадженні реформи.
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ДУМКА
ЕКСПЕРТА
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Юридична освіта:
перешкоди на шляху змін
Максим Шевердін, керуючий партнер
АО «Шевердін і партнери»,  координатор
Комісії АПУ з удосконалення вищої юридичної
освіти, розповів про Концепцію реформування
юридичної освіти, перспективи та перешкоди
на шляху її впровадження

«Концепція — це лише програмний документ, його прийняття є початком великого шляху, який необхідно пройти для
того, щоб наповнити вищу юридичну освіту новим змістом», —
переконаний Максим.
Упродовж багатьох років
розроблялися різні концепції
реформування вищої юридичної
освіти, проте жодна з них не знайшла схвалення на державному
рівні. За словами Максима Шевердіна, причина полягає у відсутності політичної волі, зокрема в Кабінеті Міністрів України.
Через страх змін, побоювання
проводити кардинальне реформування системи вищої освіти і
неготовність брати на себе відповідальність за ці зміни ризик
провалу нової Концепції зберігається і наразі.
У березні поточного року
була представлена Концепція
реформування юридичної освіти, головною цінністю якої є
можливість на державному рівні
констатувати проблеми, у вищій
юридичній освіті, а саме: зниження «порогу входу» в професію і, відповідно, перенасичення ринку «людьми з дипломом
юриста», які не мають ні відповідних знань, ні навичок, а також
наявність величезного розриву
між теоретичними знаннями,
що надаються, та практичними
навичками, які необхідні в професії.
Концепція
передбачає
впровадження наскрізної моделі здобуття юридичної освіти.
Тобто студент самостійно визначає власну траєкторію навчання, а вища школа має надати
йому можливість обрати, окрім

обов’язкових дисциплін, додаткові дисципліни на вибір. Система гарантії якості підготовки додатково передбачає залучення
юристів-практиків до процедур
акредитації освітніх програм та
інституційної акредитації вищих
навчальних закладів.
Пан Шевердін виокремив декілька основних напрямів реформування вищої юридичної освіти:
1. Необхідно «навчати навчати», тобто значну увагу приділяти підготовці молодих викладачів. Саме вони мають стати
«агентами змін» у системі вищої
освіти.
«Системну освіту та знання
можуть надати лише заклади
вищої освіти. Тож нам необхідно відшукувати і виховувати
тих прогресивних викладачів
та молодих вчених, які зможуть
відповідно до зазначених вимог
навчати студентів новому», — пояснює експерт.
2. Необхідність приділяти
більше уваги з навчання так
званим гнучким навичкам (soft
skills), розширенню кругозору
правника як члена суспільства.
Студент-правник повинен розвинути навички, які дозволять
йому навчатися протягом всього
життя і підвищувати свій професійний рівень. Цьому і має вчити
ВНЗ.
3. Підвищення ролі бібліотек
в освітньому процесі: бібліотека
має виконувати не роль «місця
зберігання книжок», а бути освітньо-дослідницьким центром з
доступом до електронних баз
знань та режимом роботи 24/7.
4. Роль студентських організацій недооцінена саме з боку
навчальних закладів. Навчальні
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Максим Шевердін

Координатор Комісії АПУ з удосконалення вищої
юридичної освіти
«Асоціація правників України як провідна правнича спільнота,
чий голос чують і в уряді, і на ринку праці, виступила із відкритим
зверненням щодо підтримки цієї Концепції. З Лігою студентів АПУ
ми також проводили обговорення Концепції і почули схвальні відгуки. Голос юридичної та студентських спільнот разом неможливо
не почути, тож я вважаю, що впровадження Концепції — це лише
питання часу».

заклади не ставляться серйозно
до студентських організацій, не
прислухаються до них, хочуть
мати лише керовані, «кишенькові» органи студентського самоврядування.
Студенти мають об’єднуватися
і наполегливіше висловлювати
свої потреби на адресу адміністрації навчальних закладів — тоді до
них почнуть прислухатися.
5. Вибіркові дисципліни мають бути дійсно вибірковими. Це
сприятиме формуванню здорової конкуренції серед викладачів та кафедр, що підвищуватиме якість освіти.

Студент має визначати свою
траєкторію навчання, а ВНЗ —
надати можливість йому обрати,
окрім обов’язкових, опанування
певних вибіркових дисциплін,
які могли б «заточити» студента
під ту чи іншу спеціалізацію.
6. Необхідно впроваджувати
нові форми викладання: вчитель
має «запалити факел, а не наповнити чашу». Тобто викладач повинен навчити студентів ставити
запитання та шукати на них відповіді, а не просто передавати
знання. Критичне мислення має
бути покладене в основу освітнього процесу.
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ЗАХОДИ
КОМІТЕТІВ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Комітет АПУ з міжнародного права
презентував International Law Club
23 квітня 2019 року відбулося відкрите
засідання Комітету АПУ з міжнародного права
спільно з Відділенням Ліги студентів АПУ
в місті Києві

Н

а засіданні Амінат
Сулейманова, Голова
Комітету з міжнародного права, та Анна
Буквич,
заступник
Голови Комітету з міжнародного
права АПУ, презентували проект
International Law Club.
За словами спікерів, головною метою проекту є об’єднання
експертів, практиків та студентів для обговорення актуальних
проблем у сфері міжнародного
права, де кожен член Клубу матиме рівні права для пропозицій
щодо його діяльності.

Зокрема, Анна Буквич зазначила, що робота Клубу буде полягати в:
— огляді практичних кейсів
з питань публічного та приватного права;
— роботі професійної дискусійної платформи;
— менторській програмі;
— співпраці з іншими осередками з міжнародного права;
— розвитку програми професійного навчання студентів.
«Не важливо, чи є ви членом АПУ, студентом або практикуючим
юристом. Якщо

у вас є ініціатива — ви нам
потрібні!» — підкреслює Амінат
Сулейманова.
За її словами, створення
проекту має також на меті перетворення закритого Комітету на
відкритий Клуб, що дозволить
винести розгляд актуальних пи-

тань не лише міжнародного права на новий рівень. International
Law Club буде консолідованим
майданчиком з усіма можливостями як для спільного вирішення нагальних проблем правової
площини, так і обміну досвідом
та сумісного розвитку.

Українські приватизаційні спори
за англійським правом
24 квітня 2019 року за
ініціативи Комітету АПУ з
альтернативних вирішень
спорів відбулись арбітражні
дебати на тему: «Українські
приватизаційні спори за
англійським правом в
міжнародному арбітражі»

С

тартували дебати з коротких семихвилинних виступів кожного
спікера, після яких відбувалася коротка сесія «питання-відповідь» і
гості заходу мали змогу поставити
питання учасникам дебатів. Модератором
дебатів був Олександр Волков, заступник
голови Комітету з альтернативних вирішень
спорів, старший юрист «Астерс».
Перед початком та наприкінці розгляду
кожного питання відбувалося голосування
залу «за» чи «проти».
Першим розглянули питання: «Реформа
питання арбітрабельності приватизаційних спорів: арбітраж чи національні суди?».
Думка залу була майже одностайною — за
арбітраж.
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За нього виступила і Оксана Карел,
член Ради Комітету з альтернативних вирішень спорів, старший юрист, керівник
групи міжнародного вирішення спорів та
арбітражу АО Arzinger.
Її опонентом став Дмитро Шемелін,
радник Asters та прихильник національних
судів: «Хто знає, що таке карго-культ? Це
таке сприйняття, коли технічними діями
об’єкт ніби і має відношення до предмета,
але майже не впливає на кінцевий результат. Арбітраж у нашій країні щодо приватизаційних суперечок — це приклад каргокульту. Річ навіть не в тім, наскільки арбітраж чудовий та чи можна передавати туди

якісь приватизаційні суперечки, а в тім,
наскільки це ефективно. Поки не буде процедури його визнання, яка завершується в
українських судах, він, на жаль, на практиці
великого значення мати не буде».
Другим до розгляду було представлене питання: «Застосовуване право у приватизаційних контрактах — українське чи англійське».
Щодо нього дискутували: за англійське
право — Сергій Гришко, член Ради Комітету з процесуального права, партнер ЮФ
Redcliffe Partners, за українське — Павло
Бєлоусов, радник AEQUO, керівник практик
міжнародного арбітражу та транскордонних судових процесів.
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ЗАХОДИ
ВІДДІЛЕНЬ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Юридичні дебати: декриміналізація
статті про незаконне збагачення
24 квітня 2019 року у
Харкові відбулися дебати
між адвокатами. Предметом
дискусії стало рішення
Конституційного суду щодо
декриміналізації статті про
незаконне збагачення
ПАРТНЕР ВІДДІЛЕННЯ

М

одератором було запрошено
Кирила Кролевецького, керуючого партнера АО «Кролевецький та партнери».
Вітальним словом відкрив
дискусію Євген Ріяко, член Ради Відділення АПУ в Харківській області, керуючий
партнер ЮК Riyako&Partners.
Дмитро Остапенко засвідчив, що рішення КСУ є логічним та законним. Декриміналізація ст. 3682 КК України є результатом недолугої роботи саме законодавців, а
не суддів. Представники Феміди, на його
глибоке переконання, просто добре виконали свою роботу. Під час своєї доповіді Дмитро Остапенко оперував фактами
з Конвенції про боротьбу з корупцією від
2003 року, за якою незаконне збагачення
повинно визнаватися злочином. Також

звернувся до історіографії імплементації
цього положення, посилаючись на зміни,
які були внесені до КК України в 2011, 2014,
2015 роках. Наприкінці він наголосив на
важливості застосування презумпції невинуватості саме як основоположної гарантії
захисту.
Артем Донець зазначив, що критикувати рішення КСУ — це майже те саме, що
битися із вітром, адже відсутня будь-яка
можливість подальшого оскарження. Як
опонент він вважає недалекоглядним та
недолугим не саме рішення КСУ як акт, а
ті правовідносини, які декриміналізовані
у нашому суспільстві. Адвокат висловив
цілком логічне питання: «Чому ми надаємо
за рахунок бюджету, за рахунок зарплатні
суддів КСУ індульгенцію тим людям, які
фактично гальмують розвиток держави?

Кава з юристом:
одесити в гостях
у миколаївських колег

18 квітня 2019 року Відділення
Асоціації правників України
у Миколаївській області
відновило свою діяльність

З

а сприяння та ініціативи Комітету
з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Інтернету
правники Миколаєва зібралися за
чашкою кави та плідно провели час
спільно з Ілоною Чутою, членом ради Комітету, та адвокатом Максимом Саєвським.

Доповідачі розповіли про те, як відкривати і реєструвати бізнес, з якими складнощами стикається засновник, поділилися
власними напрацюваннями щодо актуальних питань авторського права, контрактів у
ІТ сфері, подискутували та поспілкувалися в
дружній атмосфері.
Жвава дискусія та активне обговорення не залишили байдужим жодного учасника. Вдячні колегам, які приєдналися до
заходу та, зокрема, Дмитру Куліченку,
який долучився до відновлення роботи
Відділення!
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Навіщо ми власноруч створюємо для них
шпарину?».
Далі виступили експерти: Юрій Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ, Василь Киричко,
к.ю.н., доцент кафедри кримінального права № 1 НЮУ імені Ярослава Мудрого, Іван
Кучер, керівник практики антикорупційного комплаєнсу, адвокат кримінальної практики АО «Кролевецький та Партнери», Віра
Михайленко, суддя Вищого антикорупційного суду України.
Відкрите голосування показало, що учасники розділилися у своїх думках порівну.
Насамкінець усі присутні мали можливість заслухати варіант Ст. 3682 КК України
в редакції Юрія Кравченка, який, можливо,
буде покладено в основу нового закону про
внесення змін до КК України.

Ранкова кава
з народним
депутатом
4 квітня 2019 року Відділення Асоціації
правників України в Рівненській області за
чашкою ранкової кави провело зустріч з народним депутатом, розробником та натхненником багатьох законопроектів Русланом
Сидоровичем.
Учасники зустрічі обговорили новели
Кодексу про банкрутство з одним із його авторів та почули про важливі нововведення
«з перших вуст». Бесіда торкнулась також
питань реформи приватних виконавців та
адвокатури.
Модератором заходу був Микола Бляшин, адвокат, депутат Рівненської міської
ради та член АПУ в Рівненській області.
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ДУМКА
ЕКСПЕРТА
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

«Бізнес почав усвідомлювати проблему
шахрайства та боротись з нею», —
Денис Шкаровський
Як великий український
бізнес бореться з
корпоративним
шахрайством?
Чи збільшуються випадки
злочинів в українських
компаніях? Чому compliancефункція життєво необхідна
для бізнесу? Про це і не
тільки ми попросили
розповісти Дениса
Шкаровського
Денис Шкаровський, член АПУ з 2013
року, випускник Програми «Адвокат Майбутнього», зараз у VB PARTNERS керує проектами із захисту бізнесу в галузі white-collar
crime та вирішення спорів.
Ви прийшли працювати у VB PARTNERS
ще у студентські роки, і не так давно Вас
призначили радником. Наскільки ви амбіційна людина і чи був цей шлях складним
для Вас? Де Ви себе бачите через 3 роки?
На мою думку, шлях від студента до
радника в одній з кращих юридичних компаній за 6 років — вже показник високих
амбіцій. Хоча сам напис на візитівці ніколи
не був для мене самоціллю. Посада радника
чи партнера в юридичній фірмі (якщо вона
правильно побудована) передбачає декількох складових: 1) експертність, 2) навики
управління персоналом та 3) навики розвитку бізнесу.
Ці вимоги підвищуються в юридичних бутиках, де клієнти вимагають надання послуг
найвищої якості.
Я завжди прагнув брати участь у складних та топових проектах, які не дозволяли
застосовувати стандартні підходи. Під керівництвом партнерів це дозволило отримати
унікальні знання та інтенсивно підвищувати
свою кваліфікацію.
Ви спеціалізуєтеся на боротьбі з корпоративними злочинами та комплаєнсі. Якщо
з боротьбою зі злочинами все зрозуміло, то
з комплаєнс-функцією в українських реаліях і роллю юриста при цьому досі все неоднозначно?
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Насправді краще, ніж здається. Великий
український бізнес вже усвідомив цінність
запобігання будь-яким порушенням (саме на
це і спрямований комплаєнс). Іноземний бізнес в Україні має цю функцію як обов’язкову
бізнес-одиницю.
Як на мене, питання compliance має існувати та працювати в компанії, як правила
гігієни. І хоча дуже часто посади Compliance
Officer та Head of Legal поєднані, на моє
переконання, це мають бути різні особи. І
зараз правильний бізнес знаходиться на
стадії усвідомлення цього. Юрист є підтримкою для запровадження та функціонування
compliance, як і інших структурних підрозділів бізнесу.
Ваша ключова практика — також послуги з розслідування шахрайства і корупції в
компаніях, захисту самого бізнесу та власників бізнесу, тому питання про сьогоднішній бізнес-клімат до Вас: який основний запит бізнесу зараз, і як він змінювався протягом останніх років?
Щодо шахрайства статистика відображає постійне збільшення випадків в українському бізнесі.
Однак, як на мене, це свідчить не про
збільшення шахрайства як явища, а про
посилення боротьби з ним. Бізнес почав
усвідомлювати цю проблему, запобігати
шахрайству та боротися з ним. Тому я не
думаю, що з погляду існування шахрайства
як явища Україна суттєво відрізняється від
інших країн.
Інша річ — роль держави в боротьбі з
шахрайством (я включаю в це поняття роз-

крадання, корупцію, викрадення комерційної таємниці тощо). На жаль, тут ситуація
дуже погана.
По-перше, правоохоронні органи повністю дискредитовані (за винятком ДБР та
НАБУ, які є новоствореними; вони не є дискредитовані як органи, тільки їх окремі працівники). Це результат провалених реформ
та політичного впливу на хід розслідувань.
При цьому рівень корупції в них не знизився.
Як наслідок, законослухняний бізнес має
декілька напрямів захисту:
1) відбиватись від постійних нападів прокуратури, СБУ, податкової міліції, поліції та
інших, розуміючи абсурдність підстав для
цього та звинувачень — це сприймається як
хронічна хвороба, яку необхідно заліковувати, з періодами загострення у вигляді допиту, обшуку тощо;
2) намагатись отримати захист як потерпілі, що майже неможливо, і в результаті відмовлятися від покарання винних;
3) відстежувати нові «тренди» в боротьбі
зі злочинністю та мінімізувати ризики, коли
звичайні бізнес-процеси називають схемами
ухилення від сплати податків, шахрайством чи
ще чимось (приклад — послуги аутстаффінгу).
Що стосується запиту бізнесу — в юридичній компанії клієнт хоче бачити кваліфікованого юридичного спеціаліста, який розуміється в бізнесі та бізнес-процесах, надає
консультації, виходячи з цього розуміння, та
розмовляє з ним однією мовою.

Повний текст інтерв’ю
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РОКІВ З АПУ

РОЗМОВА
З ІГОРЕМ
СВІЧКАРЕМ
Ігор Свечкар — член Правління АПУ,
партнер ЮФ «Астерс», визнаний
одним з найкращих у світі експертів
з антимонопольного права. Ігор бере
активну участь у житті професійної
спільноти правників України, виступає
ініціатором законодавчих
і регуляторних ініціатив

М

и поговорили з
Ігорем про його
бачення подальшого
розвитку
АПУ та рецепти
успіху у правничій професії.
— Ігорю, Ви є членом АПУ
з 2004 року. Розкажіть, будь
ласка, якою Ви пам’ятаєте Асоціацію 15 років тому? Як змінювалася АПУ?
— Я був одним із перших, хто
приєднався до Асоціації. АПУ
створював Ігор Шевченко, а я
у той час працював у юрфірмі
«Шевченко Дідковський і партнери». До роботи над створенням Асоціації як органу для підтримки юристів тоді долучились
всі співробітники фірми. І, що
цікаво, це відбувалося не у «добровільно-примусовому» порядку, а як повністю вільний вибір.
Тоді всі дуже позитивно
сприйняли
ініціативу
створення АПУ. Ми спілкувалися з American Bar Association,
International Bar Association і
хотіли на кшталт таких асоціацій
створити в Україні потужну силу,
що поєднувала б всю спільноту
і захищала інтереси правників
(не лише адвокатів).
АПУ створювалась на противагу тим органам адвокатського
самоврядування та Асоціації
адвокатів, що вже існували на
той час. За мету ставили більш

широке покриття: ми як бізнесюристи, співробітники юридичних фірм переважно не займались адвокатською діяльністю,
тож ідея створення Асоціації
якраз і полягала в об’єднанні
зусиль юридичних фірм, юрисконсультів («інхаузів») та інших
правників.
Я вважаю, що за 15 років
нам вдалося втілити цю ідею в
життя на 90%. В історії Асоціації
були різні етапи, різні керівники,
різна політика та пріоритети. Наприклад, колись ми уявляли, що
Асоціація об’єднуватиме здебільшого великий структурований юридичний бізнес. На практиці виявилося, що величезну
роль у розвитку АПУ відіграли
представники невеликих бутикових юрфірм. Це були професіонали, які змогли більше часу
приділити розвитку Асоціації.
— Ігорю, що у своїй діяльності особисто Ви вважаєте
основним досягненням?
— Вважаю, що мені пощастило, адже я почав роботу у галузі антимонопольного права,
коли ще ніхто цим не займався.
У 2001 р. в Україні прийняли
новий Закон про захист економічної конкуренції. Через рік він
вступив у дію, і я був одним з тих
небагатьох юристів, хто розвивав практику у цьому напрямі.
Тому хронологічна першість
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стала мені у нагоді. Попередніх
напрацювань не було, тому мені
вдалося органічно вийти на провідні позиції у цій практиці.
Своїм особистим найважливішим професійним визнанням
я вважаю відзнаку від Global
Competition Review. GCR — це
найвпливовіший рейтинг і видавництво в міжнародній антимонопольній спільноті. В них
є дослідження 40 Under 40
Survey, яке публікують кожні 4
роки і відзначають найкращих
у світі експертів-антимонопольників у віці до 40 років. Мене
відзначили в останньому на даний момент виданні цього дослідження. Поки — я єдиний серед
українських юристів у цьому
рейтингу, і цим пишаюсь.
— Ви пройшли шлях від
юриста до партнера юридичної
фірми. Що можете порадити
молодим юристам, які тільки
починають свою кар’єру?
— Перше — варто знайти
ментора, який тебе завжди буде
чомусь вчити. Тому що може
статися так, що ти швидко «доростеш» до певного рівня —
старшого юриста, радника чи
навіть партнера — і це буде твоя
«стеля», за яку більше не вийдеш.
Молоді юристи мають шукати можливості отримати досвід.
Я не закликаю постійно працю-

вати в одному місці, а рости і
розвиватись. Хоча сам завжди
працював в одній фірмі і не шукав, де краще. Але в цьому є і
недолік. У різних фірмах зона
комфорту змінюється, світогляд
ширшає, ти зможеш взяти все
найкраще від різних команд і середовищ, де працюєш.
Друге — це те, що спочатку
треба досягти ідеалу в технічній
роботі. Багато «джуніорів» —
помічників юристів, молодших
юристів — скаржаться, що така
робота їм зовсім не подобається, бо вона не інтелектуальна.
«Це рутинна робота, а я хочу
робити аналітичну», — сперечаються вони.
Але річ у тім, що поки не
навчишся ідеально робити технічну роботу — не зможеш піднятися на вищу сходинку. Якщо,
наприклад, не вичитаний текст,
то такі самі помилки робитимеш
і в юридичному аналізі. Все має
бути поетапно. Поколінням Y та
Z на початковому етапі кар’єри
варто закріплювати навички
елементарної роботи, бо без
цього не вийде досягнути успіху
на інших юридичних фронтах.
Все починається із системності
та уваги до деталей.

Повний текст
інтерв’ю
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Професійна етика у
віртуальному просторі
«Юридична Газета» в
межах програми «Адвокат
Майбутнього» продовжує
серію публікацій,
присвячених змінам до
Правил адвокатської
етики. Метою циклу є
спроба неупередженого
аналізу зазначених змін
з позиції необхідності їх
внесення, обсягу, відкритості
розробки та затвердження,
порядку оприлюднення,
змістовності, відповідності
міжнародним стандартам
адвокатської деонтології та
оцінки можливих ризиків
для адвокатської спільноти
України

С

воїми думками щодо цього
ділиться Дмитро Кухнюк, адвокат, к.ю.н., доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу та адвокатури КНУ ім. Тараса Шевченка, експерт
програми «Адвокат Майбутнього».
Як відомо, звітно-виборний з’їзд адвокатів України 09.06.2017 р. затвердив
нову редакцію Правил адвокатської етики, які лише 18.07.2017 р. були оприлюднені на офіційному веб-сайті НААУ. Примітно, що чергові зміни, внесені до ПАЕ
з’їздом адвокатів 15.02.2019 р., були оприлюднені лише 17.04.2019 р. (більш ніж два
місяці після прийняття).
Незважаючи на те, що змін зазнали 83,6% норм Правил адвокатської етики
від 17.11.2012 р., в юридичних ЗМІ та коментарях у професійних групах у соцмережах
вони обговорювалися переважно в частині
дотримання норм адвокатської етики у просторах мережі Інтернет. Поведінці адвокатів
у соціальних медіа та поширенню інформації в мережі Інтернет присвячено Розділ VIII
ПАЕ «Дотримання норм адвокатської етики
при використанні мережі Інтернет», який
складається з чотирьох статей (ст. 57 — 60).
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Невизначений
авторитет
Загалом, цей розділ визначає принципи поведінки адвокатів у соціальних
мережах та особливості їх дотримання.
Так, у ст. 57 ПАЕ визнається допустимою
участь адвоката у соціальних мережах,
наводяться приклади, в яких саме мережах, проте зазначається, що адвокат
може розміщувати й коментувати лише ту
інформацію, використання якої не завдає
шкоди авторитету адвокатів та адвокатури загалом.
Однак вказана норма ПАЕ не розкриває зміст понять «авторитет адвокатів» та
«авторитет адвокатури», а також не містить посилань на нормативні акти, де визначені такі поняття.

Адвокат та соцмережі
Отже, вже у першому реченні розділу ПАЕ, що розглядається (ч. 1 ст. 57 ПАЕ),
допустимість участі адвоката у соціальних
мережах визначається лише на основі
оціночних понять та залежить від розсуду
органів, наділених правом офіційного тлумачення ПАЕ та дисциплінарними повноваженнями.

У ч. 2 ст. 57 ПАЕ міститься імперативна норма, яка зобов’язує адвоката
під час користування соціальними мережами, інтернет-форумами та іншими
формами спілкування в мережі Інтернет
дотримуватися професійних обов’язків,
встановлених рішеннями З’їзду адвокатів
України та РАУ. Вичерпний перелік професійних обов’язків адвоката міститься
у ст. 21 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» від 05.07.2012
р. Зокрема, до них належить обов’язок
дотримання присяги адвоката України та
виконання рішень органів адвокатського
самоврядування (п. 1 та 6 ч. 1 ст. 21 Закону). При цьому Закон не передбачає можливості встановлення додаткових професійних обов’язків адвоката рішеннями
З’їзду адвокатів України та РАУ. Відповідні повноваження вказаних органів Законом не передбачені (ч. 7. ст. 54 та ч. 4 ст.
55 Закону).
Тобто, згідно з ч. 2 ст. 57 ПАЕ користування адвокатом соціальними мережами
залежить від дотримання додаткових професійних обов’язків, встановлення яких
не передбачається законодавством про
адвокатуру та адвокатську діяльність.
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Принципи адвокатської
етики та соцмережі
Відповідно до ч. 3 ст. 57 ПАЕ використання адвокатом соціальних мереж, інтернет-форумів та інших форм спілкування
в мережі Інтернет має відповідати таким
принципам: незалежність, професійність,
відповідальність, чесність, стриманість та
коректність, гідність, недопущення будьяких проявів дискримінації, толерантність
і терпимість, корпоративність та збереження довіри суспільства, конфіденційність.
Порівняння вказаних принципів з
основними принципами адвокатської етики (ст. 6 113 ПАЕ) свідчить про те, що лише
два з них збігаються (незалежність та конфіденційність). Отже, на думку розробників нової редакції ПАЕ, таких принципів як
професійність, відповідальність, чесність,
стриманість та коректність, гідність, недопущення будь-яких проявів дискримінації,
толерантність і терпимість, корпоративність та збереження довіри суспільства
адвокати повинні дотримуватися лише у
віртуальному житті. При цьому ст. 58 — 60
ПАЕ не розкривають зміст вказаних вище
принципів, а лише визначають особливості їх дотримання під час користування соціальними мережами, інтернет-форумами
та іншими формами спілкування в мережі
Інтернет.
Детальнішй аналіз вказаних норм ПАЕ
свідчить про те, що у процесі підготовки
Розділу VIII ПАЕ були частково використані Міжнародні принципи поведінки в
соціальних мережах для юридичних професій (IBA International Principles on Social
Media Conduct for the Legal Profession),
прийняті Радою Міжнародної асоціації
юристів 24.05.2014 р. (далі — Принципи
IBA) та Правила поведінки адвокатів в
інформаційно‑телекомунікаційній мережі
Інтернет, затверджені Радою Федеральної палати адвокатів РФ від 28.09.2016 р.
(далі — Правила ФПА РФ), які враховують
вказані Принципи.

Принципи IBA
Принципи IBA визначають шість базових принципів, які мають стати дороговказами для асоціацій адвокатів для подолання потенційних проблем у процесі
використання соціальних мереж, а саме:

незалежність, доброчесність, відповідальність, конфіденційність, зміцнення довіри
до професії в суспільстві та корпоративна
політика. При цьому зміст кожного із зазначених принципів детально визначений
у тексті вказаного документа.
Щодо принципу незалежності зазначено, що соціальні медіа створюють ситуації, в яких юристи можуть формувати
видимі зв’язки з клієнтами, суддями та
іншими юристами. Перед тим як вступати
в онлайн-відносини, юристи повинні оцінити професійні наслідки публічної демонстрації зв’язку з клієнтом. Інформація
та коментарі, які публікуються в мережі,
мають зберігати незалежність професії в
усіх її проявах, аналогічно до тих, які діють
в реальному житті.
Щодо принципу доброчесності вказано, що від юристів очікується дотримання
найвищих стандартів доброчесності в усіх
публічних проявах, враховуючи поведінку
в соціальних мережах. Асоціації адвокатів
та регуляторні органи мають заохочувати
юристів звертати увагу на наслідки, які
може нести в собі поведінка в соціальних мережах для їх професійної репутації.
Окрім того, прояви в мережі важко контролювати. Наприклад, якщо негативна публікація щодо юриста набере поширення,
нівелювати шкоду репутації та професійному реноме такого юриста буде дуже
складно. Повідомлення та коментарі, які
за своєю природою є непрофесійними
або неетичними, можуть сколихнути довіру суспільства до юридичної професії,
навіть якщо вони були опубліковані у приватному контексті.
Принцип відповідальності полягає у
відповідальному використанні соціальних
мереж, зокрема:
— знання правил використання мереж, специфічних налаштувань конфіденційності та повне усвідомлення наслідків
своїх дій незалежно від цих налаштувань;
— свідоме використання мереж, що
полягає у дотриманні правил професійної
етики, які діють у відповідній юрисдикції;
— дотримання належного використання мереж, зокрема аналізу контексту, потенційної аудиторії та вірогідності
неоднозначного чи неналежного сприйняття опублікованої інформації або коментаря;

— дотримання законів та інших нормативних актів щодо реклами професійних
послуг з додержанням всіх відповідних
правил та обмежень як у реальному житті,
так і онлайн;
— уникнення конфлікту інтересів щодо
клієнтів, зокрема уникнення світоглядних
конфліктів, які призводять до непорозумінь з клієнтами не лише на етичному, але
й на політичному чи ідейному підґрунті.
Принцип конфіденційності полягає
в усвідомленні, що соціальні мережі не
є належними платформами для роботи з
клієнтськими даними або іншою конфіденційною інформацією. Необхідно розглядати питання конфіденційної інформації клієнта у ширшому контексті.
Принцип зміцнення довіри до професії
в суспільстві полягає в необхідності однаково слідкувати за своєю поведінкою в
мережі Інтернет та реальному житті, застосовувати запобіжники та обмеження, аналогічні до тих, що діють у реальному житті,
для підтримання образу професіонала,
якому можна довірити конфіденційну інформацію та який діє незалежно і неупереджено. Всі публікації мають бути правдивими й такими, що не вводять в оману.
Принцип корпоративної політики полягає в поінформованості всіх співробітників юридичних компаній про чіткі та
зрозумілі правила й умови користування
соціальними мережами у разі їх корпоративного використання, запровадження
ефективної корпоративної політики щодо
соціальних мереж з метою транслювання
онлайн виваженої та цілісної картини діяльності компанії відповідно до правил
і вимог, закріплених у законах та інших
нормативно-правових актах.
Примітно, що майже в кожному із зазначених Принципів IBA відзначається
особлива роль асоціацій адвокатів та
регуляторних органів у роз’ясненні значення цих принципів з метою сприяння та
заохочення їх відповідального використання представниками юридичної спільноти, а також наголошується на тому, що
в онлайн-мережі необхідно застосовувати
запобіжники та обмеження, аналогічні до
тих, що діють у реальному житті.
ОПУБЛІКОВАНО У ТИЖНЕВИКУ
«ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА»

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.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Ліга студентів АПУ
обрала нове керівництво
У перші дні травня ми
підбивали підсумки
цьогорічної Правничої
Асамблеї Ліги студентів
АПУ — найвищого керівного
органу організації

О

сь і підійшла до завершення ще
одна дивовижна історія у Лізі
студенів АПУ та розпочалася
нова: з новими людьми, ідеями
та цілями. Наймасштабніший
захід Ліги студентів вийшов на новий, ще
вищий рівень.
Мова йде про IX Правничу Асамблею.
Про той захід, на якому Ліга не лише із сумом прощається з багатьма найкращим
членами організації, але й започатковує
старт для нових амбіційних людей.
Цього року місцем проведення Асамблеї стало одне із найкрасивіших міст
України — Вінниця, а точніше величезний
комплекс Butterfly. Також цього року на засідання завітали гості з Асоціації правників
України — Наталія Єрмоленко, координатор з питань членства в АПУ, та Вікторія
Краснова, керівник напряму «Спільнота»
в АПУ.
Перший день був присвячений звітам
голів напрямів та осередків Ліги студентів
АПУ. Особливістю став дещо змінений формат — кожен керівник напряму повинен був
розповісти про свою найбільшу невдачу в
роботі, поділитися висновками та отриманим досвідом. Окрім того, студенти хвалилися й успіхами за час своєї роботи в Лізі.
За найбільш захоплюючі та цікаві історії
доповідачі отримували приємні призи. І ми
висловлюємо вдячність за надані подарунки: Анні Монаховій, директору з розвитку
бізнесу VB PARTNERS; Ірині Нікітіній, досліднику та ідеологу Legal Talents.Report;
Денису Овчарову, керуючому партнеру АО
«Овчаров та партнери»; Вікторії Єсауленко, голові маркетингового департаменту
ЮФ Asters, та Анастасії Жуліній, директору
з маркетингу та PR EVRIS.
Другий день розпочався із презентації
програм діяльності кандидатів на посади у
Правління Ліги студентів АПУ 2019/2020 років та голосування делегатами. Урочистою
подією другого дня стало вречення нагород
за найкращі показники в роботі Ліги студентів АПУ. На Student’s League UBA Awards
2019 відзначились такі номінації:
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1. Школа року — V Всеукраїнська школа з IT та Інтернет права.
2. Проект року — League UBA Trip.
3. Змагання року — Ultima Ratio.
4. Прорив року — Локальний осередок Ліги студентів АПУ при НУ «Львівська
політехніка».
5. Перспектива року — Донецький осередок у м. Вінниці.
6. Найкращий осередок — Київський
осередок.
Найбільш інтригуючим та нервовим моментом були саме вибори нового правління
Ліги студентів АПУ. Ще ніколи не було такої
запеклої боротьби, коли вибір між кандидатами стає справді дуже складним і неоднозначним. Море сліз, радості та переживань —
це ті слова, що характеризують момент голосування за кандидатів.
Отже, можемо представити вам новий
склад Правління Ліги студентів АПУ:
Фандрейзер — Богдана Суботяк.
Менеджер з правничої кар’єри — Назарій Гук.
Менеджер з міжнародних відносин —
Богдан Соломаха.
Менеджер соціальних проектів — Маргарита Кінах.
Координатор заходів — Юрій Горун.
PR-менеджер — Валерія Щербина.
HR-менеджер — Назар Ковальчук.
Медіа-менеджер — Олександр Сняданко.

Голова комітету суспільної ініціативи —
Катерина Кондратьєва.
Менеджер з корпоративного розвитку —
Яна Кота.
Координатор Східноукраїнського регіону — Марина Лобко.
Координатор Південноукраїнського регіону — Діана Ляшенко.
Координатор Північноукраїнського регіону — Олег Мусій.
Координатор Західноукраїнського регіону — Юрій Пукавський.
Голова Ліги студентів АПУ — Вероніка
Годлевська.
Заступник Голови Ліги студентів АПУ —
Наталя Чоп.
Заступник Голови Ліги студентів АПУ —
Олександр Артьомов.
Вранці заключного дня заходу пройшло
відкрите засідання нового складу Правління Ліги студентів АПУ у розширеному форматі (з головами осередків). Студенти поставили перед собою чимало нових цілей,
для досягнення яких новий склад Правління старанно працюватиме цілий рік.
Висловлюємо величезну вдячність за
підтримку партнерам Ліги студентів АПУ:
ARIO, TOTUM та партнеру заходу — Юридичному бюро Сергєєвих.
Ліга — це не просто організація, це
СІМ’Я!
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Імітовані судові засідання
з інтелектуальної власності
Навіщо чекати 8 років, щоб
стати адвокатом, якщо можна
просто взяти участь в UBA
Students’ League Moot on
Intellectual Property 3.0?

Л

іга студентів Асоціації правників України 28 — 30 березня
2019 рокуу співорганізації з Патентно-юридичною компанією
IPStyle, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності вже вкотре надали можливість студенту-правнику відчути себе
юристом.
Розв’язати справу, складену справжніми
профі, і не просто як завдання на семінарі,
а прожити справу клієнта, захистити право
інтелектуальної власності у реальному судовому засіданні.
28 березня учасники заходу стали
слухачами дискусії «Більше, ніж юрист»,
модератором якої виступила Ірина Нікітіна, консультант зі стратегії та розвитку LegalTalents.Report. Разом зі спікерами панелі — Микитою Підгайним (CEO
Bot&Partners), Вікою Папаригою (комунікатор у Bot&Partners), Маріанною Толкачовою (старший юрисконсульт Fozzy Group)
та Наталією Соломахіною (спеціаліст галузі ІВ) — поспілкувались про тренди у праві ІВ, хайпи та стартапи, важливість персонального бренда юриста, а також розуміння
піару та розвиток комунікаційних навичок
у процесі роботи.
Протягом наступних двох днів на базі
Касаційного господарського суду у складі
Вищого Суду учасники змагалися за звання акули права інтелектуальної власності
та переможця UBA Students’ League Moot on
Intellectual Property 3.0.
Обирали найкращих справжні професіонали своєї справи: Анна Кравчук —
партнер Патентно-юридичної агенції «Синергія», Анна Огнев’юк, к.ю.н. КНУ ім. Тараса Шевченка, Антон Полікарпов, радник
AVELLUM, Вікторія Сопільняк, партнер
Патентно-юридичної агенції «Дубинський
& Ошарова», Владислав Білоцький, керуючий партнер АО Berylstone, Владислав
Подоляк, керуючий партнер «Подоляк і
Партнери», Ганна Прохорова, старший
юрист AEQUO, Данило Бенатов, партнер,

представник в Україні патентного бюро Dr.
Emil Benatov & Partners, Дмитро Кочерга,
юрист Sayenko Kharenko, патентний повірений в Україні, Ігор Стародубов, директор
Центру судової експертизи та експертних
досліджень, Ілля Новосельцев, к.ю.н НАУКМА, патентний повірений України, Катерина Олійник, партнер Arzinger, Катерина
Сопова, к.ю.н., заступник керівника Центру експертних досліджень НДІ ІВ НАПрН
України, Костянтин Зеров, к.ю.н. КНУ ім.
Тараса Шевченка, керівник з юридичних
питань KIVI, Любов Майданик, к.ю.н. КНУ
ім. Тараса Шевченка, юрист АО Novels, Людмила Запорожець, заступник начальника
Відділу сприяння захисту прав Укрпатенту,
член Апеляційної палати Мінекономрозвитку, Маріанна Толкачова, старший юрисконсульт Fozzy Group, Марія Ортинська,
керуючий партнер Патентно-юридичної
компанії IPStyle, Микола Рехлицький,
юрист Arzinger, Наталія Кисіль, засновник
проекту Expert&Technology, Олександр
Дорошенко, к.ю.н., заступник директора з
експертної роботи НДІ ІВ НАПрН України,
Олександр Мамуня, партнер ЮФ AEQUO,
Олексій Столяренко, радник ЮФ Baker
McKenzie, Олена Вардамацька, радник з
юридичних питань ПрАТ «Київстар», Олена Тверезенко, завідувач сектора НДІ ІВ
НАПрН України, Олена Тищенко, бюро
захисту інтелектуальної власності Global
Spirits, Петро Боровик, керуючий партнер Патентно-правової фірми «Боровик та
Партнери», патентний повірений, Пилип
Білицький, патентний повірений, Тарас
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Кислий, радник ЮФ Asters, Тетяна Харебава, головний юрисконсульт компанії
SpotLabs Group, Юрій Охромєєв, засновник
та керуючий партнер Патентно-юридичної
компанії IPjurix, Юлія Тесля, начальник
відділу захисту прав та судового представництва ПАТ «Фармак».
Переможцями змагання стали: команда
«IP і нічого особистого» (Бадьора Наталія
та Паливода Єлизавета, студентки Київського національного університету імены
Тараса Шевченка) — I місце; команда NLU
(c) (Максимович Тетяна та Михайловський Олександр, студенти Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого) — II місце; команда Justice (Бернас
Катерина та Сологуб Вікторія, студентки
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка) — III місце.
Moot Court став величезним поштовхом
для розвитку кар’єри, адже студенти :
— навчилися складати процесуальні документи;
— відстоювати свою позицію у суді;
— отримали вміння підлаштовуватися
під ситуацію;
— покращили свої ораторські навички;
— навчилися стати відомими у юридичному світі;
— і одна з найбільших переваг — це
вміння долати хвилювання та тримати себе
в руках.
Дякуємо всім учасникам, спікерам та
суддям і з нетерпінням чекаємо зустрічі в
наступному році!
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

IX Всеукраїнська школа
з морського права
20 — 21 квітня 2019 року
Одеський осередок Ліги
студентів АПУ вже вдев’яте
провів Всеукраїнську школу з
морського права

З

вітальним словом виступили Юрій
Сергєєв, керуючий партнер Генерального партнера Одеського
осередку Ліги студентів АПУ — АО
«Юридичне бюро Сергєєвих»; Валерія Іванова, юрист МЮС Interlegal; Тетяна Тітаренко, керуючий партнер ЮК
LEGRANT; Мілена Тетерятник, голова
Одеського осередку Ліги студентів АПУ та
Глеб Кубрак, голова оргкомітету Школи.
Протягом двох днів студенти вивчали
різні поняття, що належать до стихії морського права: що таке коносамент та які бувають його види, які існують типи чартерів,
обов’язки та права капітана морського порту, природа демереджа та диспача. Учасники
отримали нові знання, розглянули практичні
справи, а згодом, поділившись на команди,
обговорили шляхи вирішення проблем та
формували правові позиції.
Доповідачами були найдосвідченіші
юристи та адвокати у галузі морського пра-

ва. У перший день виступали Валерія Іванова
з коротким екскурсом в морське право, а також Сергій Платонов, юрист ЮК LEGRANT,
з лекцією про вступ до права міжнародної
торгівлі.
Другого дня учасники заслухали Юрія
Сергєєва, Олену Черепову, юриста АО «Юридичне бюро Сергєєвих», з темою: «Next of Kin
та виплата компенсації через смерть моряка під час дії трудового контракту», а також
Артема Волкова, керівника практики морського права юридичної фірми «АНК», який
виступив з доповіддю про види чартерів.
Звісно, найбільша вдячність партнерам — без них захід не пройшов би на такому
високому рівні: Генеральному партнеру —
АО «Юридичне бюро Сергєєвих», Генераль-

ному партнеру заходу — ЮК «АНК», ексклюзивному партнеру заходу — ЮК LEGRANT,
партнерам заходу — МЮС Interlegal, ексклюзивному партнеру Одеського осередку — ЮК
«Привілей», партнеру Осередку — Адвокатському бюро «Фішер Юлія», а також офіційному та річному партнерам Ліги студентів
АПУ — Ario та TOTUM LF.
Учасники послухали цікаві лекції, а також виграли пам’ятні подарунки — екосумки, футболки, іграшки та блокноти. Найактивніші також отримали призи від партнерів
— книги з морського права та можливість
пройти стажування.
Нехай наступного року десята — ювілейна — Школа з морського права стане ще
більш грандіознішою та яскравішою!

Круглий стіл щодо Концепції реформування
юридичної освіти
17 квітня 2019 року у м. Києві Ліга студентів
АПУ спільно з Міністерством юстиції
України провела круглий стіл щодо Концепції
реформування юридичної освіти

П

редставники
Міністерства юстиції
розповіли про стан
юридичної освіти
відповідно до проведених досліджень, реалії
юридичного ринку і глобальні
тренди, постійну комунікацію
Мін’юсту зі студентами, а також про основні положення
Проекту концепції реформування юридичної освіти.
Студенти висловили свої
думки щодо внутрішньої систе-
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ми забезпечення якості освіти.
Крім цього, у майбутніх юристів було досить багато вагомих
і цікавих пропозицій стосовно
реформи юридичної освіти.
Пропонували збільшити кількість soft skills і світоглядних
предметів, а також практичних
занять і практики (що, зокрема,
передбачено у Концепції); наголосили на необхідності ресурсної підтримки муткортів та реальної вибірковості предметів
та інше.
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Учасники зустрічі звернули
увагу на важливості бути активним і брати участь в організаціях та програмах за межах
університету. Власне кажучи,
юросвіті необхідні зміни, а навчальним курсам — адаптація
до сучасних потреб правників.

Круглий стіл залишив багато
нагальних питань для роздумів.
Водночас, за словами представників Міністерства юстиції, потреби студентів юридичних навчальних закладі будуть брати
до уваги при розробці Концепції
юридичної освіти.
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SOCIALАПУ
АДВОКАТУРА
ЗАХОДИ

Уже навіть роботи
почали бігати, а ви ще ні?
17 квітня 2019 року UBA RunClub провели черговий захід в офісі
Arzinger. Один із найдосвідченіших бігунів Тімур Бондарєв,
керуючий партнер Arzinger, розповів свою історію бігу та
поділився досягненнями

Ми дізналися ексклюзивні факти бігового шляху спікера:
— бігає давно, але системно і з розумінням та тренувальними планами — близько
6 років;
— прихильник трейлового бігу;
— досягнення — складний ультратрейл
GORE-TEX Transalpine-Run (258 км, більше
16 000 м набору), український ультратрейл
«Карпатія» (103 км, 6 640 м набору);
— марафони: 42nd BMW BERLIN
MARATHON 2016, TCS New York City
Marathon 2018, NN Marathon Rotterdam
2014 та MARATHON DES ALPES-MARITIMES
NICE-CANNES 2014.
Чому варто розпочинати бігати? Тімур
Бондарєв розповів офіційну статистику,
коли люди багато працюють і завершують
життя суїцидом. Правники не є винятком.
Малорухливий спосіб роботи в офісі, часті
відрядження, шкідлива їжа, стрес з часом
уповільнюють обмін речовин, люди стають
роздратованими, їм важче приймати рішення. «Тому, коли пробіг свій перший марафон,
кожен рік виходив на певні старти. Я знав
раніше, де знаходиться серце, бо під час роботи всі ми хвилюємось, а зараз я спокійний.
Біг допоміг позбутися стресу. Це можливість
спокійно подумати, а після бігу — прийняти
рішення», — пояснює пан Тімур.

Біг — це єдиний вид спорту, яким можна займатися системно. Щоб отримати гарне навантаження в спортзалі, як мінімум 2
год працюємо, а за 1 год бігу — результат
той самий. Навіть бюджет демократичніший: не треба купувати велосипед чи ще
щось. Але, за словами спікера, економити на кросівках не варто, адже комфорт і
здоров’я ніг — перш за все. Так, марафони варто бігати, це контроль власних показників, нові цілі. Під час марафону пан
Тімур радить контролювати час, на який
приблизно розраховуєте, тому що часто
біжите в ейфорії, з незнайомою людиною,
швидко втрачаєте сили.
«Я дякую бігу за те, що відкрив філософію здоров’я. Сьогодні дуже популярний
трейловий спорт — атмосфера природи
зовсім інша, чисте повітря парку чи лісу
ніколи не зрівняється із пробіжкою по асфальту», — розповів Тімур Бондарєв. Радить
найкращі місця для трейлу в Україні — Голосієво в Києві та Карпати.
«Плануйте наступну зустріч для пробіжки у середині травня», — повідомив Дмитро
Шаповал, координатор UBA RunClub, адвокат, керуючий партнер Glagos.
Отож, щоб полюбити біг, є альтернатива: біг по асфальту і трейловий біг. Спробуйте і вирішіть, що вам більше до душі!

Екологія та спорт —
це плоггінг
14 квітня 2019 року члени Асоціації
правників України взяли участь у плоггінгу. Організаторами заходу виступили
UBA RunClub спільно з Anti-corruption
Run Club.
Плоггінг — це гібрид здорового способу життя і турботи про екологію. Все,
що потрібно — бігат и і збирати сміття.
Звичайна пробіжка перетворюється в
екологічну акцію, завдяки якій світ стає
чистішим.
Учасниками заходу стали члени Асоціації правників України, представники
Національного антикорупційного бюро
України та актив Ліги студентів АПУ.
У надзвичайно дружній атмосфері
учасники плоггінгу зібрали чимало сміття. Окрім того, збільшили витрату власних калорій, адже для того щоб підібрати
сміття, потрібно нахилитися або присісти. Тож захід виявився дуже корисним і
продуктивним.
Якщо кожен із нас робитися щонайменше один раз на тиждень таку пробіжку, сміття на дорозі буде менше!

ВІТАЄМО НОВИХ ЧЛЕНІВ АПУ!
Згідно з рішенням Правління від 14 травня 2019 року
до лав АПУ приєдналися 63 члени, 37 кандидатів та один учасник.
До Вашої уваги список нових членів, які вступили до лав
Асоціації правників України у травні 2019 року.
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