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За офіційними даними Мініс-
терства освіти та науки України, 
в нашій країні близько 2000 на-
вчальних закладів, які щороку 
випускають юристів. Більшість 
з тих, хто отримав юридичну 
освіту, жодного дня не працю-
ватимуть за спеціальністю... 
Ті ж, хто все-таки наважить-
ся розпочати свою юридичну 
кар’єру, через деякий час зро-
зуміє, що для того, аби сьогодні 
бути успішним адвокатом, мало 
знати закони та розуміти остан-
ні законодавчі тенденції. По-
трібно бути стратегом, дипло-
матом, психологом, юристом 
та маркетологом. Аби досягти 
успіху, потрібно розуміти сьо-
годення та вміти прогнозувати 
майбутнє. Згодом приходить 
розуміння того, що адвокату-
ра — це не так легко й просто, 
і адвокату доводиться постійно 
шукати баланс між справедли-
вістю та доцільністю. Аби три-
мати таку рівновагу, потрібно 
бути не лише професіоналом 
екстра-класу, але й справжнім 
митцем, який постійно шукає 
нові форми прояву свого про-
фесійного «я».
Отже, адвокатура — бізнес чи 
мистецтво? Таке питання ми 
поставили відомим адвокатам 
та керівникам адвокатських 
об’єднань.АДВОКАТУРА – БІЗНЕС 

ЧИ МИСТЕЦТВО?
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та громадською думкою. Ми 
надаємо послуги публічним 
особам, а вони рідко бувають 
янголами. Тяжко протисто-
яти непопулярному образу 
«захисника негідника».
Хоча адвокати постійно пояс-
нюють, що надають правову 
допомогу і не зобов’язані лю-
бити клієнта чи поділяти його 
політичні погляди, нас часто 
ототожнюють з клієнтом. І тут 
важливу роль грає образ ад-
воката. Як він формується? 
Робота адвоката вже давно 
перестала бути роботою в 
кабінетах і судах, вони запо-
лонили радіо і телебачення, 
деякі з них навіть є ведучи-
ми програм. Адвокати вико-
ристовують будь-яку можли-
вість публічності, бажають 
бути впізнаваними, медійни-
ми персонами. А персональ-
ний бренд — це теж творчість.

Серед юридичної спільноти 
не стихають спори між пред-
ставниками «бізнес-адвока-
тури» та тими, хто вважає, 
що адвокатська діяльність 
ніяк не може бути бізнесом, а  
гонорар як єдина форма ви-
нагороди адвоката за своєю 
природою суттєво відрізня-
ється від форми оплати юри-
дичних послуг. 
Багаторічний досвід керу-
вання юридичної фірмою, 
яка безпосередньо стик-
нулася не тільки з еконо-
мічною, але і з політичною 

В адвокатурі завжди є місце 
для творчості. Чи є конкурен-
ція на ринку? Так, безпереч-
но. Зараз для того, щоб по-
чати працювати, загальних 
знань замало. Важливо розу-
міти, наскільки конкурентний 
продукт ти зможеш розроби-
ти, як швидко зможеш просу-
нути цей продукт на ринку.
Як приклад можу навести 
продукт, який я вивела на ри-
нок у 2016 році, — заповне-
ння електронних декларацій 
суб’єктів, уповноважених на 
виконання функцій держа-
ви та місцевого самовря-
дування. Щойно 2014 року 
було прийнято Закон України 
«Про запобігання корупції», 
я зрозуміла, що заповнення 
декларацій буде конкурент-
ним продуктом. Хоча у це 
слабко вірили колеги і навіть 
мій партнер, Сергій Григо-
рович Деледивка, ставився 
дещо скептично. Проте, за-
раз я можу сказати, що  ми 
лідери цього ринку.
Разом із заповненням декла-
рацій ми створили ще один 
юридичний продукт — супро-
від повних перевірок електро-
нних декларацій. Цю послугу 
можуть пропонувати лише 
адвокати, які мають великий 
досвід заповнення деклара-
цій, читають та вивчають усі 
роз’яснення НАЗК. 
Ще один бік адвокатури — це 
постійний пошук балансу між 
справедливістю для клієнтів 
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стверджувати, що адвокату-
ра — це одночасно і бізнес, 
і мистецтво. 
Професійний адвокат, осо-
бливо якщо він є партне-
ром адвокатського бюро або 
об’єднання, повинен забез-
печити безперебійну роботу 
своєї команди, зокрема шля-
хом залучення постійного 
вхідного фінансового потоку 
та формування клієнтської 
бази. Без цього продовжен-
ня діяльності призводить до 
виникнення збитків, а моти-
вація отримувати нові та від-
точувати наявні професійні 
навички суттєво падає. 
Навички стратегічного пла-
нування партнер повинен 
об'єднувати з глибокими про-
фесійними знаннями та про-
фесійними здібностями. При 
цьому досконале знання змі-
сту нормативних актів, безу-
мовно, є необхідною, але не 
головною ознакою майстер-
ності. На сьогоднішній день 
високо цінується нетворкінг, 
навички віртуозного володін-
ня основними типами публіч-
ного мовлення, вміння не-
стандартно мислити та творчо 
підходити до розробки стра-
тегії захисту, аргументовано 
відстоювати свою точку зору 
перед будь-яким опонентом. 
Все це і робить адвокатуру 
справжнім мистецтвом. 
Але, якщо говорити про ви-
пускників, які тільки прагнуть 
займатися адвокатською ді-
яльністю, слід зауважити, 
що професійне мистецтво 
може з’явитися тільки зго-
дом, після декількох вдалих 
або невдалих спроб захисту 
інтересів клієнтів, тому що 
негативний досвід і бажан-
ня все виправити нерідко є 
найбільш великим поштов-
хом до власного розвитку. 

МАРИНА СЕМЕНОВА

Керуючий партнер  
ЮФ «Семенова і Партнери»

РЕГІНА ГУСЕЙНОВА-ЧЕКУРДА 

Адвокат, партнер  
АО «ЮСТЕМ»
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думок, добра та людських чес-
нот, які можна втілити у жит-
тя в захисті, представництві, 
консультуванні, нормотворчо-
сті та правозастосуванні.
Адвокат — це митець права 
або правник прекрасного. Тут 
вже визначається кожен сам.

Видатний український філософ 
та мислитель Григорій Сково-
рода свого часу запропонував 
ідею «сродної праці». Вона по-
лягає у тому, щоб кожен член су-
спільства займався улюбленою 
справою, адже в такому разі він 
робитиме її творчо, професій-
но та із задоволенням. У свою 
чергу, Альберт Ейнштейн також 
говорив: «Прагни не того, щоб 
домогтися успіху, а того, щоб 
твоє життя мало сенс».
На мій погляд, ці ідеї зберігають 
актуальність і для сучасного ад-
воката, адже адвокат, якому не 
до душі його професія, навряд 
чи стане успішним та матиме 
стабільне задоволення від ро-
боти, навіть якщо він має хороші 
здібності бізнесмена. Натомість, 
адвокат, котрий не може назвати 
себе бізнесменом, проте любить 
професію, може бути щасливим 
навіть при скромних гонорарах. 
Найбільше пощастило тому, 
хто відчуває адвокатуру своїм 
покликанням та при цьому до-
бре вміє вести бізнес.
Отже, адвокатура, у першу 
чергу, — це мистецтво, а вже 
потім — бізнес. 
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Особисто для мене питання, 
чим є адвокатура — бізнесом 
чи мистецтвом, має абсолют-
но чітку відповідь, при чому 
вже давно. Спробую пояснити 
свою точку зору.
Бізнес — це законна підприєм-
ницька діяльність, що спрямо-
вана на отримання прибутку, а 
мистецтво — вид людської ді-
яльності по відображенню ре-
альності, як її сприймає автор 
через почуття чи осмислення. 
Але ще є й інше визначення 
мистецтва — досконалість в 
якійсь галузі. Тобто, мистецтво 
— синонім майстерності.
Дійсно, за допомогою адвокат-
ської діяльності багато людей 
заробляє собі на життя, багато 
хто робить це успішно і отри-
мує від цього значні прибутки і, 
сподіваюсь, неабияке задово-
лення. Але чи можна вважати 
мас-продукт, головним призна-
ченням якого є саме отриман-
ня прибутку власником бізнесу, 
— мистецтвом? Наприклад, чи 
є мистецтвом продукт мережі 
фаст-фуду із мільйонами клієн-
тів та мільярдами прибутку по 
всьому світі? Гадаю, радше ні. 
А чи залишається мистецтвом 
філігранно виконана послуга 
адвоката, ринкова вартість якої 
значно вища за сплачені за неї 
клієнтом кошти? Твій витвір 
коштує саме стільки, скільки за 
нього готові заплатити. Не тре-
ба тішити себе надією на інше.
Тому здорова сучасна адвокату-
ра — це річ в собі, це феномен, 

АНДРІЙ ТРИГУБ

Асоційований партнер АО 
«Скляренко, Сидоренко та 

Партнери», к.ю.н.

це майже поєднання двох непо-
єднуваних напрямків — ремес-
ла (бізнесу) та мистецтва.
Сучасна адвокатура — це мис-
тецтво виконання складної ро-
боти, завдяки якій можна добре 
заробляти, але в той же самий 
час, це може бути і бізнесом, 
технологічність процесів, якість 
продуктів та вплив на оточення 
якого робить з нього щось біль-
ше, ніж ремесло, переводить 
його в розряд мистецтва.
Тож я впевнено можу сказати: 
адвокатура — це баланс. Це 
рівноважне поєднання мис-
тецтва, суспільного служіння, 
просвітницької і правозахис-
ної діяльності, із зароблянням 
грошей, продажами, роботою 
із клієнтами і персоналом, 
конкуренцією і співпрацею на 
ринку. Це розумне поєднання. 
Це синергія двох протилеж-
них за природою явищ, одне 
з яких весь час якісно тран-
сформується в інше, а потім 
навпаки, і так нескінченно.
Адвокатура — це філософія, 
це стиль життя, образ мислен-
ня, це світогляд. Ти ніколи не 
«вимкнеш» в собі адвоката, їду-
чи з роботи додому. Ти не пере-
станеш думати, звертати увагу 
на окремі моменти, кваліфіку-
вати дії і ситуації, осмислювати 
природу правовідносин і роль 
людей. Ти цілодобово вивчаєш, 
думаєш, аналізуєш, синтезуєш а 
потім втілюєш в життя.
День за днем, місяцями і  ро-
ками ти відшліфовуєш свої 
суто ремісничі здібності після 
закінчення вишу до рівня май-
стра, який творить справжні 
шедеври. Або ж залишаєш-
ся ремісником, який знає, як 
добре робити свою справу, не 
прагнучи до зірок. Але все ж 
таки іноді із заздрістю будеш 
дивитися на шедеври колег  
— витвори справжнього юри-
дичного мистецтва стрункості 

АРТЕМ ДОНЕЦЬ

Адвокат, керуючий партнер  
АО «Донець та Партнери» 


