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  Інтерв'ю

— Олександре, як змінилося Ва-
ше життя та життя Вашої ком-
панії за останні кілька тижнів?
— З 17.03.2020 р. команда 

ESQIURES працює та консультує 
дистанцій но. Винятком може бу-
ти тільки участь у нагальних судо-
вих справах або слідчих діях. Такий 
формат обрала більшість провідних 
юридичних компаній, а клієнти з ро-
зумінням сприй няли нову реальність 
у сфері професій них послуг. Я більше 
ніж 17 років працював «стаціонар-
но» (посміхається — прим. ред.), 
а тепер доводиться змінювати гли-
боко вкорінену звичку. Свого часу 
запам'ятався прик лад Google, де не 
схвалюється робота за межами офі-
су.

Сьогодні разом з колегами ми 
спільно опановуємо нові інстру-
менти й методи продуктивності для 
збереження рівня сервісу та резуль-
тативності. Колеги й раніше у разі 
потреби практикували віддалену ро-
боту самостій но чи в команді проек-
ту. З моменту заснування EQUIRES 
ми приділяли багато уваги програм-
ному забезпеченню для командної 
роботи, а також безпеці даних. Тому 
зміна офісу на дім вплинула лише на 
звичний стан речей.

— Напевно, кожен керуючий 
партнер юридичної фірми, пе-
редусім, є біз нес меном. Які ви-
клики наразі стоять перед Вами 
як перед менеджером та влас-
ником бізнесу, як плануєте їх 
подолати?
— Юридичний бізнес, так са-

мо як інші види підприємництва, 
обумовлений новою економічною 
реальністю, яка за оптимістични-
ми оцінками триватиме приблиз-
но 6-9 місяців. Вдавати, що нічого 
не змінилося, навряд чи допоможе 
пройти випробування пандемією. 
Насамперед, разом з партнерами до-
цільно зробити детальний та чесний 
зріз стану справ, що надасть розумін-
ня запасу міцності компанії. Надалі 
можна розрахувати маржинальний 
дохід кожної практики, а згодом — 
послуги.

Оскільки підприємництво — це 
завжди ризик, на підставі наявної 
інформа ції можна прий няти рішен-
ня, в яке майбутнє вірять власники 
(партнери), а також на створенні 
яких цінностей для клієнтів хочуть 
сконцентруватися. Зі зрозумілих 
причин, останнім часом ми бачи-
мо різке зрос тання ставок гравців 
юридичного ринку на агропрактику.

Фактично, під час кризи біз нес-
мен має робити все те саме, що й ра-
ніше. Однак необхідність і глибина 
аналізу та виваженість кожного рі-
шення особ ливо важливі, адже вар-
тість невдачі є знач но вищою. На 
мою думку, в довгостроковій пер-
спективі нам доведеться зіштовх-
нутися із суттєвим змінами на рин-
ку юридичних послуг, пов'язаними 
з наслідками карантину.

— Як сьогодні організована ро-
бота всередині компанії? Які 
труднощі/можливості Ви отри-
мали від роботи онлайн?
— Багато програм для командної 

роботи, дистанцій ного конт ролю 
і розуміння процесу клієнтами пе-
ревірені та відомі переважній біль-
шості ринку. Звичай но, доведеться 
переглянути й додатково діджита-
лізувати низку внутрішніх бізнес- 
процесів. Проте окрему увагу слід 
звернути на різницю між дистанцій-
ним наданням юридичних послуг 
і дистанцій ною роботою команди. 
Друге може виявитися складнішим. 
Цілий день у самотності за ноутбу-
ком для колег, яким важливе актив-
не життя та особисте спілкування, 
може виявитися справжнім випро-
буванням.

Основною метою в ESQUIRES 
ми бачимо збереження мотивації 
та ефективності кожного члена ко-
манди й команди загалом в умовах 
дистанцій ної роботи. Також не на 
останнє місце варто поставити сис-
тематичне обговорення як поточних 
проектів, так і загальних питань за 
допомогою відео зв'язку. Ми вико-
ристовуємо Microsoft Teams. Зокре-
ма, цікаво поділитися один з одним 
досвідом стосовно того, як вдома 

убезпечити себе від додаткових від-
волікаючих чинників та сконцентру-
ватися на роботі. За результатами 
одного з досліджень, для того щоб 
повернутися до зав дання, від якого 
вас щось відволікло, в серед ньому 
потрібно 25 хвилин.

— Чи робите або плануєте зро-
бити кадрові зміни в компанії?
— Звичай но, зрос тання потре-

би клієнтів у певних юридичних 
послугах може викликати необхід-
ність залучення членів команди із 
суміжних практик. Я переконаний, 
що потрібно швидко реагувати на 
перші ознаки змін та вчасно звер-
тати увагу команди на сфери для 
вдосконалення. Свідомий вибір про-
фесії юриста передбачає згоду та 
готовність до постій ного на вчання 
і вдосконалення.

— Як зараз почуваються Ваші 
клієнти?
— У цей період юридичним рад-

никам необхідно забезпечити клі-
єнтам відчуття правової захищено-
сті, а також впевнитися, що клієнти 
дійсно готові на них покластися. 
Оскільки важливість певних пра-
вових питань набуває істотної ваги, 
природно, що очікування клієнтів 
є знач но вищими, ніж раніше.

Узагальнено можу сказати, що 
клієнти ESQUIRES почуваються за-
доволеними якістю та процесом 
отриманих правничих послуг. Про 
це свідчать результати нещодавно 
проведеного онлайн- опитування. 
Правильно проведене опитування 
допоможе зрозуміти не тільки вра-
ження від юридичних послуг, але 
й визначити точки болю та важливі 
для кожного клієнта елементи отри-
мання послуг.

— Які запитання/запити від клі-
єнтів є найбільш поширеними?
— Спостерігаємо зрос тання кіль-

кості запитів, пов'язаних з трудови-
ми, податковими та митними відно-
синами, визнанням форс- мажорів, 
захистом бізнесу, поточними питан-
нями гос подарської діяльності.

Також у часи економічного спа-
ду, за аналогією з минулою кризою, 
очікується підвище ння попиту що-
до вирішення спорів і реструктури-
зації заборгованості. Однак сьогодні, 
з об'єктивних та суб'єктивних причин, 
строки розгляду справ продовжені на 
законодав чому рівні, судові засідання 
відкладаються, тому звертаємо увагу 
клієнтів на можливості досудового 
врегулювання (зокрема, медіації).

Звичай но, актуальність запитань 
стрімко може змінюватися, залежно 
від економічних перед умов. На мою 
думку, в період кризи особ ливо важли-
во забезпечити клієнтам можливість 
конт ролювати витрати (фіксувати 
вартість юридичних послуг) та розу-
міти процес отримання професій ної 
правничої допомоги, незалежно від 
змісту конкретних запитів.

Криза — це труднощі чи все ж таки можливості? Якщо 
останнє, то для кого? Якими наразі мають бути «правила 
поведінки» керуючого партнера ЮФ? Які практики 
можуть «злетіти» найближчим часом, а які вже мають 
попит? Про це ми поговорили з керуючим партнером 
ESQUIRES Олександром ШКЕЛЕБЕЄМ

«Міцні витримають кризу, антикрихкі 
й опціо нальні — стануть кращими»

Юридичний бізнес
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— Незважаючи на те, що еко-
номіці пророкують стагна-
цію, в юридичних компаній 
все ж таки може бути робота 
щодо допомоги бізнесу вийти 
з «посткарантинного шоку». 
На Вашу думку, які практики 
можуть «злетіти»?
— Для нас головна мета — мак-

симально посприяти клієнтам 
у швидкому відновленні та роз-
витку їхнього бізнесу. Ми працю-
ємо з клієнтами над тим, щоб мі-
німізувати юридичні ризики для 
бізнесу. Поперед ній досвід свід-
чить, що юристи та клієнти ра-
зом як партнери можуть досягти 
більшого, ніж поодинці. У складні 
часи юристи в багатьох проектах 
фак тично стають членами команд 
клієнтів.

Як я вже зазначав, можливе 
суттєве зрос тання попиту щодо 
агро, податків, реструктуризації 
заборгованості, захисту бізнесу 
та вирішення спорів. Вважаю, що 
в умовах жорсткої конкуренції до-
ведеться більше уваги приділяти 
репутацій ним ризикам та захисту 
ділової репутації.

— Як зміниться ринок юри-
дичних послуг у найближчі 
кілька місяців: конкуренція, 
клієнти?
— Юристи відрізняються вмін-

ням прий мати не тільки економічно 
обґрунтовані рішення (жартує — 
прим. ред.). Однак ринок юридич-
них послуг не відокремлений від 
впливу економічних чинників. Очі-
куване економістами сповільнення 

зрос тання економіки та підвище ння 
рівня безробіття можуть зачепити 
правників більше, ніж законодав чі 
зміни їхніх клієнтів.

У разі розвитку поганого сцена-
рію може відбутися кадрове онов-
лення: вивільниться багато спеціа-
лістів (не лише не ефективних). 
Висока мотивація претендентів на 
посади юристів стане must have. 
Очікується суттєвий зсув в онлайн- 
консультування. Крихкий бізнес 
буде знищений. Міцні витрима-
ють кризу, антикрихкі й опціо-
нальні — стануть кращими.

Щиро хочу побажати колегам 
знайти свою формулу, яка працю-
ватиме!

— Як Ви вважаєте, що допомо-
же вийти з кризової ситуації, 

якщо не переможцем, то хоча б 
«не здоланим»?
— Не вірте експертам, які го-

ворять, що саме потрібно роби-
ти. Простіше з'ясувати, що краще 
не робити. Не варто панікувати, 
втрачати час, псувати відноси-
ни з контр агентами, нехтувати 
кон'юнктурою ринку. Наполегли-
ва праця, згуртованість команди, 
надій ні партнери в бізнесі й нотки 
оптимізму точно не завадять. Та-
кож потрібно мати бажання знай-
ти саме свій рецепт. 

Інтерв'ю підготував Єгор ЖЕЛТУХІН, 
головний редактор «Юридичної 
Газети»


