
 
Тема: Технічне завдання 
Максим СИСОЄНКО 

СЕРГІЙ ВОВК 

Legal tech — ще донедавна це словосполучення було певною 

екзотикою в лексиконі правників. Але вже сьогодні той, хто не 

застосовує високі технології, починає пасти задніх. Юрфірми ж, 

які мають намір перебувати на передньому краї, входити у ТОП 

лідерів, стрімко починають технологізувати внутрішні процеси 

та свою взаємодію із зовнішніми контрагентами. Сьогоднішні 

лідери вже переходять на максимально можливу автоматизацію 

процесів. В якому стані знаходиться техносфера юридичного бізнесу зараз? До чого 

прагнути? Якою має бути технологічна модель юридичної фірми? Відповіді на ці та інші 

запитання знають наші експерти. 

Використання хмарних технологій (віддалена обробка та зберігання даних) Переваги 

використання хмарних технологій. Чи вбачаєте у цьому певні ризики і які саме? Як їх 

можна було б усунути? Наскільки економним є перенесення даних на сторонні віддалені 

сервери? Мобільний офіс — наскільки це зручно та ефективно? 

Альона ОНИЩЕНКО, директор відділу маркетингу і розвитку бізнесу ЮФ Sayenko 

Kharenko 

Sayenko Kharenko була першою юридичною фірмою в Україні, яка перейшла на роботу у 

«хмарах». Насправді переваги використання хмарних технологій очевидні. По-перше, 

«хмари» забезпечують безперебійність роботи ІТ-системи. По-друге, вони дозволяють мати 

доступ до робочої інформації з будь-якої точки світу, у будь-який час та з будь-якого 

сучасного пристрою. По-третє, «хмари» убезпечують від зовнішніх факторів впливу — чи 

то землетрус із цунамі, чи то (що для українських реалій більш притаманно) вилучення 

серверів правоохоронними органами. Серед інших важливих переваг можна також назвати 

максимальну безпеку ресурсів, відсутність потреби у постійній технічній підтримці і 

зниження вартості та складності ІТ-системи. Коли фірма вже прийняла рішення про перехід 

у «хмари», треба спочатку зрозуміти, який обсяг даних і які саме з них залишаться на 

локальних станціях, а які мігрують у «хмари». До того ж треба пам’ятати і про Закон 

України «Про захист персональних даних» у тому, що стосується переміщення даних за 

кордон. 

Нові технології розвиваються сьогодні настільки швидко і стрімко, що не використовувати 

всі їхні переваги — це як складати у стовпчик, маючи калькулятор під рукою, чи клеїти 

оголошення на стовпах, коли шукаєш ІТ-шника. Коли ми у 2014 році переходили на хмарні 

технології, дивилися на гнучкість у роботі, рівень захисту даних і конфіденційної 

інформації наших клієнтів, які пропонувалися. Наш вибір припав тоді на Microsoft 

Office 365, і ми ще жодного разу не пошкодували про те рішення. 


