
27ЖОВТЕНЬ • 2016

коментарі

ІнвеСтИЦІї у штучнИй ІнтеЛеКт

Назар ЧЕРНЯВСЬКИй, партнер фінансової практики 
юФ Sayenko Kharenko

Щорічні збори IBA — це завжди чудова нагода побачити в одно-
му місці своїх колег з усього світу і обговорити як нові тренди 
юридичної професії, так і проблеми, які постають перед іншими 
фірмами.
Особисто для мене участь у цьому заході також передбачає ак-
тивну діяльність у роботі Комітету з технологій та сесіях, які про-
водяться за його участю. Оскільки в межах цього комітету завжди 
обговорюються технологічні інновації, які тільки з’являються у 
світі та ще не врегульовані належним чином, бачу в цьому мож-
ливість отримати певний інсайт у майбутнє і зрозуміти, в якому 
напрямі розвивається світ, а разом із ним і юридичні послуги.
З останніх новинок юристів насамперед стосується тенденція 
до використання штучного інтелекту. Зокрема, Slaughter & May 
представила проект, в межах якого юридичний аудит під час 
трансакцій M&A здійснюється машиною, і представники ком-
панії відверто заявляють, що за кілька років їм уже не будуть 

потрібні юристи молодшого і середнього 
рівня, які раніше виконували таку роботу. 
Ще кілька фірм Magic Circle повідомили 
про свої інвестиції в окремі проекти ІТ, 
які також дають їм змогу оптимізувати 
використання власних ресурсів і залучи-
ти до роботи штучний інтелект. Разом із 
тим паралельні процеси до зменшення 
ролі людського фактора відбуваються і 
в інших секторах економіки (наприклад, 

використання block chain технології під час укладання контрактів 
або для перевірки наявності/справжності активів). Тож можна 
говорити про необхідність враховувати це під час планування 
стратегії подальшого розвитку кожної фірми — і зосереджува-
тися на тих напрямах, які менш вразливі до стандартизації про-
цесів.
Окрім новинок, на конференції також можна обговорити варі-
анти розв’язання будь-яких старих проблем і запозичити досвід 
колег з інших юрисдикцій. Словом, це чудова платформа для 
спілкування і можливість отримати додатковий заряд натхнення 
на наступний рік.

пРоеКЦІЯ нА уКРАїнСьКІ РеАЛІї

юлія КУРИЛО, партнер АО «СК ГРУП», адвокат

Щорічна конференція IBA — одна з головних подій у діловому 
юридичному співтоваристві. Це унікальне дійство з кожним 
роком збирає дедалі більшу кількість професіоналів з усьо-
го світу. У роботі цього глобального форуму беру участь уже 
вдруге і незмінно повертаюся натхненною, з новими планами, 
новими контактами і новими друзями.
Я є членом Комітету судових юристів і арбітражу IBA, тому за-
ходи цього комітету відвідую з особливим інтересом.
Запам’яталась ще одна панель — про глобалізацію і про те, 
як вона впливає на юридичний бізнес. При цьому мене справ-
ді зачепила друга частина дискусії, в якій обговорювали, як 
юридичним фірмам підлаштовуватися під нові реалії. По-
перше, всі доповідачі визнали, що прірва між молодшими 
співробітниками і партнерами незмінно прагне до нескінчен-
ності. Баланс у співвідношенні роботи і особистого життя не 
на користь роботи дуже засмучує старших партнерів, але є 
мало не єдиною умовою приходу в компанію молодих талан-
тів! Це — глобальний тренд. Було відзначено, що час стан-
дартних підходів далеко позаду. Молоді таланти, серед яких 
і юристи, і їхні клієнти, впевнено нав’язують суспільству ідею 
про те, що праця в поті чола по вихідних, без лікарняних і з 
бігом точками роздачі Інтернету в готелі на узбережжі більше 
не заманить навіть партнерством. Це вимагає від партнерів 
гнучкості і нестандартних рішень. Робота на дому, робота з 
вільним графіком, якщо це не шкодить інтересам клієнта, має 
бути стандартною опцією при обговоренні умов працевлашту-
вання. Це ж стосується залучення до роботи жінок з дітьми.
Знаковою для себе подією назву ще персональну зустріч з 
Лордом Девідом Хекінгом. Пан Хекінг є одним із арбітрів 

GAFTA і провідним експертом цієї ор-
ганізації. За його словами, Україна по-
мітна в GAFTA своїми трейдерами і ви-
робниками, чого не можна сказати про 
юристів. А масив проблем, які вимага-
ють експертного юридичного погляду, 
більш ніж значний.
Бачу для себе конференції IBA як спо-
сіб реалізації глобальної стратегії нашої 
компанії. Ми поставили собі амбітну 

мету — не хочемо бути прив’язаними до однієї юрисдикції. 
Життя показує, що це несе високі ризики! Мене ще торік 
спіткало осяяння: наша юрисдикція нікому не цікава. Ми так 
забруднили в багнюці наш бізнес-клімат, податкову і судову 
системи, що про корупцію тут не говорить хіба що таксист 
у Вашингтоні. Абсолютно очевидно, що в такому флері про 
прихід інвесторів, проектної роботи можна надовго забути. 
Українці цікаві як потенційні донори смачною роботи для іно-
земних колег.
У ході IBA я багато чому вчуся у своїх іноземних колег, і це сто-
сується не тільки права або управління юридичною фірмою, 
це стосується нових горизонтів для саморозвитку. Американ-
ські колеги говорять: юристи — це люди, що керують ризи-
ками (ризик-менеджери). Кількість американських юристів, 
які хоч раз були в суді у реальному процесі з вердиктом при-
сяжних, мізерно мала! Юристи, які представляють інтереси 
клієнтів у судах, повинні бути готові не тільки виграти, але й 
програти, стояти поруч зі своїм клієнтом, слухаючи неприєм-
не рішення. Це до снаги небагатьом! Але тим, хто вболіває за 
свою справу. Я весь час проецирую інформацію, отриману від 
колег, на наші реалії. Це хворобливе порівняння не залишає 
ні шансу на задоволення собою! Дякую, IBA Вашингтон-2016! 
Зустрічай, IBA Сідней-2017!
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мАРКетИнговА еКСпеРтИзА

Олена ОНІЩЕНКО, директор з маркетингу і розвитку бізнесу 
юФ Sayenko Kharenko

Уже другий рік поспіль у межах IBA Annual Conference відбува-
ється окремий захід для експертів з розвитку бізнесу та марке-
тингу. Цього року захід відвідали понад 150 фахівців із близь-
ко 40 країн, зокрема представники трьох із п’яти magic circle 
фірм (Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer та Linklaters), 
Biglaw-фірм (Paul Hastings, Sullivan & Cromwell) та провідних ло-
кальних юридичних фірм — лідерів у своїх юрисдикціях (Loyens 
& Loeff, Mannheimer Swartling).
Тригодинна програма була дуже насиченою та цікавою, адже ба-
зувалася винятково на практичних порадах, живому спілкуванні 
та обміні досвідом. Відкриваючи захід, Ендрю Вебстер-Данн, ке-
рівник напряму з реклами та спонсорства IBA, поділився прак-
тичними порадами щодо участі у заходах та нетворкінгу для ще 
ефективнішого використання можливостей членства в асоціації.
Спікери не оминули увагою й завжди актуальне питання — роль 
юридичних довідників у маркетингу і розвитку юридичного біз-

несу. Девід Берджесс, директор The Legal 
500, розповів, на що треба звертати особ-
ливу увагу при підготовці анкет та пере-
лічив найпоширеніші помилки.
Та найбільш жваво учасники обговорюва-
ли тему впровадження CRM в юридичних 
фірмах та взаємодії з клієнтами: як по-
єднати наявні дані, багаторічний досвід 
та новітні технології. Питань було бага-
то, проте Алекс Уітерс, віце-президент з 

маркетингу LexisNexis, блискуче впорався з натиском аудиторії. 
Одне питання залишилося без відповіді: як змусити юристів на 
регулярній основі підтримувати зв’язок з клієнтами (follow up). 
Сподіваюся, відповідь таки знайдеться до наступної зустрічі у 
Сіднеї.
Участь у подібних заходах — це унікальна нагода поспілкувати-
ся з колегами з усього світу, дізнатися про ноу-хау юридичного 
маркетингу та перейняти best practice. Поспілкувавшись із ко-
легами у невимушеній атмосфері, дійшла висновку, що, попри 
молодий вік, український юридичний ринок не відстає від своїх 
більш досвідчених західних колег.

ІдеАЛьнИй мАйдАнчИК

Олексій ФЕЛІВ, керуючий партнер київського офісу 
МюФ Integrites

Представники Integrites уже багато років поспіль відвідують 
щорічну конференцію Міжнародної асоціації юристів. Візит до 
Вашингтона 18—23 вересня став чудовим продовженням цієї 
традиції. Без сумніву, цей захід є наймасштабнішою подією для 
співтовариства юристів, що збирає делегатів з понад ста країн 
світу.
Цього року наша команда включала представників київського, 
московського, лондонського та алматинського офісів Integrites. 
Обмін досвідом, обговорення нових тенденцій розвитку права та 
юридичного бізнесу, знайомства з найкращими юристами — все 
це незмінні складові конференції. Оскільки Integrites супрово-
джує проекти клієнтів у більш ніж тридцяти різних юрисдикці-
ях, для нас участь у конференції — це можливість зустрітися з 
представниками партнерських юридичних фірм та обговорити 
актуальні питання. IBA Annual Conference є тим міжнародним 
майданчиком, що ідеально підходить для таких цілей.
Варто зазначити, що Україні була приділена особлива увага на 

відкритті конференції. Зокрема, Крістін 
Лагард, керуючий директор Міжнарод-
ного валютного фонду, в своїй промові 
згадала про заходи, які вживає держава, 
в тому числі, за підтримки МВФ щодо по-
долання корупції та проведення реформ. 
Приємно також відзначити досить значне 
представництво на конференції юридич-
них фірм України. Бачу в цьому хороший 
знак, який свідчить про розвиток та кон-

куренцію на ринку юридичних послуг в Україні.
Засідання комітетів, сесії та форуми заходу завжди є джерелом 
знань з усіх ключових напрямів юридичної практики. Окремо 
відзначу зустрічі Комітету з управління юридичною фірмою, на 
яких обговорювалися цікаві ідеї щодо менеджменту, необхіднос-
ті впровадження нових підходів до мотивації та способів оцінки 
ефективності роботи юристів.
Можна з упевненістю сказати, що поїздка на IBA Annual Conference 
є пунктом «must» для тих юридичних фірм, які займаються cross 
border projects та хочуть бути в курсі основних трендів ринку юри-
дичних послуг. З нетерпінням чекаємо наступної конференції, що 
відбудеться у Сіднеї ( Австралія).




