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– З яких рiшень розпочалася 
Ваша кар’єра в юриспруденції та 
який шлях Ви пройшли до ство-
рення своєї юридичної фірми?

– Мій рух у бік юриспруденції 
почався з ідеї бути дипломатом і, 
як наслідок, з бажання вступити 
до Інституту міжнародних відносин 
(далі – КІМВ) Київського національ-
ного університету ім. Шевченко. 
Досвідчені люди порекомендували 
мені вдосконалити іноземну мову, 
що мало вирішальне значення для 
навчання у КІМВ. Так я і зробив. У 
4-х годинах їзди від Луганська був 
один з найсильніших мовних ВНЗ 
країни – Горлівський інститут іно-
земних мов, куди я і вступив одразу 
після закінчення школи у 1992 р. 
Першою іноземною мовою я об-
рав німецьку, оскільки на момент 
вступу у мене був досить високий 
рівень знань з англійської мови, і я 
хотів досконально вивчити ще одну 
іноземну мову. Вже після 1-го курсу 
я спробував перевестися до КІМВ, 
але не склалося. Перевестися я зміг 
лише з 3-го курсу зі втратою одно-
го року. Щоправда, на факультеті 
міжнародних відносин не виявило-
ся німецької групи, але була група 
з німецькою мовою на факультеті 
міжнародного права. Скажу чесно, 
на той час професія юриста мені 
була не особливо зрозумілою, але, 
як кажуть: «Випадок – мова Бога». 
Пізніше я знайшов себе в юрис-
пруденції, але це було вже кілька 
років потому.

Працювати почав одразу. Спо-
чатку був екскурсоводом і перекла-
дачем: показував іноземцям Київ. 
Пізніше вирішив шукати роботу 
за професією і потрапив у фірму 
«Салком». Це були 1994-1996 рр. 
Пропрацювавши кілька років, я 
зрозумів, що потрібно шукати се-
бе в іншому місці, адже в «Салко-
мі» я не бачив для себе перспектив, 
хоча мені й пощастило попрацю-
вати з кращими представниками 
української правової науки, яка на 
той момент була сконцентрована у 
фірмі. Пам’ятаю, що мій заробіток 
тоді складав 10 доларів на місяць.

Вочевидь, я хотів працювати в 
іноземній юридичній фірмі. Од-
нак на першій же співбесіді в од-
ній з міжнародних фірм мені ска-
зали, що хлопець я хороший, але 
от англійська у мене слабка, тому 

я їм не підходжу. Питань на тему 
юриспруденції на співбесіді мені 
так і не поставили, тому мене дещо 
спантеличив подібний підхід.

Проаналізувавши ринок, я зро-
зумів, що для того, щоб вийти на 
цікавий для мене рівень прибутку, 
мені необхідно освоїти фундамен-
тальні практичні знання у сфері 
національного права, які не мож-
на отримати у бібліотеці. Інститут 
міжнародних відносин, при всій 
моїй повазі, потрібних мені знань 
не давав. Коли я порівнював про-
граму факультету правничих наук 
«червоного корпусу» та ІМВ, то ос-
танній за багатьма параметрами 
відставав, зважаючи на те, що ос-
новний акцент був саме на міжна-
родне право, а на велику кількість 
важливих дисциплін годин просто 
не вистачало. Зваживши усі за і 
проти, я вирішив йти на державну 
службу, щоб отримати необхідні 
досвід, знання та контакти.

Оцінивши ситуацію, я зрозумів, 
що Фонд державного майна Украї-
ни – це саме те відомство, яке стане 
для мене хорошою школою. Саме 
у той час почалася чергова хвиля 
приватизації, якою зацікавилися 
міжнародні інвестори. Фонд по-
требував людину зі знаннями іно-
земних мов і з розумінням між-
народного приватного права. Ми 
прослухали чудовий курс Василя 
Івановича Кисіля на цю тему, і у 
мене з’явилася можливість засто-
сувати свої знання на практиці. Це 
були 1997-1999 рр.

Робота у Фонді дала мені дуже 
багато. Коли мене сьогодні запи-
тують, варто чи ні проходити та-
ку школу, я всім переконливо рад-
жу спробувати себе на державній 
службі. Я дуже вдячний своєму ко-
лишньому шефу – Андрію Петрови-
чу Підгайному, керівнику юридич-
ного департаменту Фонду, так само 
й іншим колегам департаменту, які 
багато чому мене навчили, дали 
можливість розвиватися та займа-
тися справді цікавими справами.

Фонд був дуже сприятливим 
ґрунтом для професійного та кар’єр  -
ного зростання, оскільки я потра-
пив туди у дуже цікавий час (саме 
починала формуватися відповідна 
практика). Усі найбільші привати-
зації того часу, так чи інакше, про-
ходили через мої руки. При цьому 

мені доводилося займатися абсо-
лютно різними правовими аспек-
тами: питаннями корпоративного 
управління, недружніх поглинань 
державних активів (що на той мо-
мент називалося розмиттям паке-
тів акцій, закріплених у державній 
власності). Я добре розібрався, як 
працює система координат та дер-
жавного управління в цілому, по-
стійно спілкувався з міністерства-
ми тих підприємств, які виходили 
на приватизацію, представляв ін-
тереси держави у чималій кількості 
судових процесів і на переговорах, 
пов’язаних з продажем державних 
активів. Доводилося заглиблюва-
тися в арешти державних суден за 
кордоном тощо. З позабюджетного 
фонду приватизації нам видавали 
премії, отже, моя зарплата стано-
вила близько 100 доларів, що на 
той момент для мене було величез-
ними грошима. Крім того, як спів-
робітнику Фонду мені допомогли 
оселитися у відомчому гуртожит-
ку, недалеко від роботи, що дуже 
допомагало. Я прийшов у ФДМУ 
фахівцем першої категорії й за 
2 роки виріс до начальника відділу 
юридичного департаменту.

Та на певному етапі я зрозумів, 
що потрібно йти далі та знову по-
чав шукати себе. І знову в мою до-
лю втрутився випадок. Саме у той 
час почалася приватизація Мико-
лаївського глиноземного заводу, і 
я познайомився з командою фахів-
ців з компанії «Російський Алюмі-
ній», котрі відповідали за проект. 
Виявилося, що один з керівників 
компанії, який відповідав за Укра-
їну, також був вихідцем з Горлів-
ського інституту іноземних мов, і 
мені запропонували приєднатися 
до команди. Компанія саме почи-
тала працювати в Україні. Їй був 
потрібний юрист з моїм бекграун-
дом та досвідом роботи. Мені зро-
били пропозицію, від якої я не зміг 
відмовитися.

Протягом 2-х років я керував 
юридичним департаментом ком-
панії «Український Алюміній» – 
дочірнього підприємства компанії 
«Російський Алюміній». Це були най-
активніші роки компанії в Украї-
ні, оскільки в цей час купувалися 
основні активи компанії в Україні. 
Під час роботи у компанії я позна-
йомився з акціонером компанії – 

Відкритість і готовність змінюватися 
як спосіб життя

Справжні фахівці та професіонали 
своєї справи мають власну формулу 
успіху. Для когось головними 
складовими цієї формули будуть 
10 тис. годин тренувань, навчання, 
невтомної праці, для інших – 
робота 24/7 та 100% відданість 
своїй справі, хтось ставить 
амбіційну мету та долає важкий 
шлях до неї, що б не сталося. 
Усі ці складові успіху згадували гості 
засідань Клубу «Вітаю всіх, 
я – майбутній партнер!» – 
партнери провідних українських 
юридичних фірм. 
Минулі зустрічі Клубу відвідали 
Сергій Свириба – керуючий партнер 
юридичного бюро «Єгоров, Пугінскій, 
Афанасьєв і партнери» (ЄПАП) 
в Україні, Олександр Мінін – 
старший партнер, адвокат 
WTS Consulting Ukraine, Анна Бабіч – 
партнер ЮФ Aequo. Вони щиро 
ділилися досвідом, своїм розумінням 
успішної юридичної фірми, 
рецептами розвитку бізнесу 
й команди та власною філософією 
життя і бізнесу. 
Гостем нової зустрічі нашого Клубу 
став Тимур Бондарєв – адвокат, 
керуючий партнер і засновник 
юридичної фірми Arzinger – 
одного з лідерів ринку юридичних 
послуг в Україні, який вже понад 
10 років надає клієнтам юридичні 
послуги найвищої якості. 
Ця розмова, як і попередні, 
у вигляді інтерв’ю публікується 
у рубриці «ТИСК УСПІХОМ», яку я 
пропоную читачам «Юридичної 
газети». Тут ви матимете 
змогу віртуально побувати 
на засіданнях Клубу «Вітаю всіх, 
я – майбутній партнер!» та ще 
раз познайомитися з відомими 
особистостями українського 
юридичного ринку.
Тож, WELCOME TO THE CLUB! 

З повагою,
Ірина НІКІТІНА, 

консультант зі стратегії 
та розвитку

Тиск успіхом

Тімур БОНДАРЄВ, адвокат, керуючий партнер, керівник практики нерухомості 
й будівництва, антимонопольного та конкурентного права Arzinger розповів 
про свою історію успіху в юридичному бізнесі

Передмова
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Олегом Дерипаскою, людиною ве-
личезної харизми та енергії. Він 
справив на мене неабияке пози-
тивне враження.

Швидко пролетіли 2 роки. За цей 
час ми завершили приватизацію 
Миколаївського глиноземного за-
воду, і ТОВ «Український Алюмі-
ній» фактично перейшов у статус 
холдингової компанії. Активна, ці-
кава мені фаза діяльності завер-
шилася. Я знову відчув, що наче 
вперся головою у стелю та почав 
шукати себе.

– Коли Ви вперше задумалися 
про заснування своєї юридичної 
фірми? Чому Ви хотіли мати свій 
бізнес?

– Закінчення моєї кар’єри в 
«Українському алюмінії» вже супро-
воджували ідеї про створення влас-
ного бізнесу, які ми давно обмірко-
вували разом з Сергієм Шкляром 
(моїм другом ще з часів навчання у 
КІМВ). На той момент Сергій також 
встиг попрацювати у різних компа-
ніях та держструктурах і мав дуже 
схожу кар’єру й світогляд. Втім, ще 
з університетської лави ми зблизи-
лися, зрозумівши, що у нас багато 
спільного. Зокрема, ми хотіли мати 
власний бізнес, бути незалежними 
й таке інше.

Незалежність адвокатської про-
фесії для мене дуже важлива й дає 
багато комфорту. Яким би гарним 
не був безпосередній керівник, дра-
тує той факт, що ти працюєш на 
когось і створюєш додану вартість 
для іншого бізнесу, маючи можли-
вість інвестувати цей ресурс у влас-
ну справу. Не зважаючи на те, що 
на той момент нестачу у проектах 
та фінансах ми не відчували, ми 
обоє розуміли, що хочемо працюва-
ти на себе й любимо свободу. Весь 
наш попередній кар’єрний шлях ми 
пройшли для того, щоб набратися 
досвіду та набити руку. По суті, це 
був шлях до власної справи.

Ми також розуміли, що на той 
момент однією з наших конкурент-
них переваг було знання німецької 
мови й розуміння німецької мен-
тальності.

– Розкажіть історію створен-
ня Arzinger. Які етапи розвитку 
пройшла фірма?

– Незабаром після того, як я за-
лишив «Український Алюміній» у 
2001 р., ми з Сергієм поїхали до Ні-
меччини. Попередньо ми зв’язалася 
з кількома німецькими юридични-
ми фірмами, що мали чіткі стратегії 
розвитку в нашому регіоні.

Під час поїздки у нас відбулися 
дуже цікаві зустрічі з керуючими 
партнерами провідних німецьких 
юридичних фірм, які зацікавили-
ся ідеєю відкрити офіси в Україні, 
але взяли час на роздум. І тут знову 
втрутився випадок. У день від’їзду 
до України ми випадково позна-
йомилися Райнером Арцінгером – 
адвокатом, який тісно співпрацю-
вав з українським посольством. 
Після падіння Берлінської стіни 
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у 1990 р. Райнер Арцінгер ство-
рив фірму «Арцінгер & Партнери» 
(ARZINGER & PARTNERS).

Саме у той час компанія поча-
ла активно розвиватися в країнах 
Східної Європи. На момент нашої 
зустрічі фірма «АРЦІНГЕР» мала 
офіси в Чехії, Словаччині, Угор-
щині й Росії та вже вела проекти в 
Україні. Ми поділилися з Райнером 
нашими ідеями щодо перспектив 
розвитку українського ринку, і не-
забаром після повернення додо-
му ми створили фірму «Арцінгер і 
партнери».

Райнер став ще однією людиною, 
яка залишила глибокий слід у мо-
єму житті, та в якої я багато чому 
навчився. Він мав унікальну праце-
здатність, випромінював позитив, 
вільно говорив чеською, німець-
кою, французькою, іспанською, 
італійською, російською мовами, 
був відмінним комунікатором і міг 
завжди знайти спільну мову з най-
складнішим співрозмовником.

В Арцінгера було чудове бізнес-
чуття. Чи не найпершим після об’єд-
нання Німеччини він знайшов ці-
кавий бізнес-кейс. Він представ-
ляв інтересів єврейських сімей, 
майно яких було націоналізовано 

у часи Другої Світової війни, й мит-
тєво здобув собі репутацію експерта 
у цій сфері. Райнер і його команда 
відшукали в архівах необхідну ін-
формацію про націоналізоване май-
но, зв’язалися з колишніми власни-
ками та їхніми родичами (більшість 
з яких на той момент проживали у 
США) та провели низку успішних 
процесів в їхніх інтересах. Завдяки 
зусиллям команди Арцінгера десят-
ки об’єктів нерухомості, вартістю 
в мільйони німецьких марок, по-
вернулися до їх колишніх власни-
ків. Так, Арцінгер заробив свій пер-
ший мільйон і репутацію успішного 
юриста-бізнесмена.

Ми не були повністю інтегровані 
з мережею адвокатських бюро «Ар-
цінгер & Партнери». По суті, україн-
ський офіс належав нам трьом (Рай-
неру Арцінгеру, Сергію Шкляру й 
Тімуру Бондарєву). У нас була внут-
рішня система взаєморозрахунків і 
добре прописана акціонерна угода. 
Однак через якийсь час ми зрозумі-
ли, що цей союз був не зовсім тим, 
чого ми хотіли, при всій нашій гли-
бокій повазі до пана Арцінгера. Він 
був дуже цікавою людиною і дуже 
здібним юристом, але у нього були 
проблеми з делегуванням, так са-

мо, як і нам не вистачало стратегіч-
ного бачення розвитку мережі, що 
серйозно зупиняло наш розвиток. В 
офісах Арцінгера працювали хороші 
юристи й партнери, але без особли-
вих амбіцій. Сам Райнер був амбіт-
ною людиною, проте його істотно 
стримували у розвитку партнери, 
яких влаштовувала наявна ситуація. 
Вони взагалі не розуміли та й не хо-
тіли розуміти того, що відбувається 
за межами Німеччини. Ми ж хотіли 
більшого.

Вже через рік після створення 
українського офісу у нас працюва-
ло більше співробітників, ніж у всіх 
офісах компанії. Український ринок 
на той момент дозволяв нам стрім-
ко розвиватися, і ми бачили, що 
можемо робити набагато більше. 
Насправді, ми зробили помилку, не 
ініціювавши розставання з Райне-
ром на декілька років раніше. Ми 
весь час хотіли працювати по-іншо-
му, розуміли, що можемо зробити 
більше, сподівалися, що наші про-
позиції щодо кардинальної зміни 
підходів до бізнесу знайдуть розу-
міння, і бачили, що Арцінгер почи-
нає розуміти величезний потенціал 
України та необхідність терміново-
го реструктурування бізнесу. Однак 

у 2006 р. Арцінгер загинув в авто-
катастрофі у Берліні. Не розуміючи 
міжнародного бізнесу й не збира-
ючись займатися його розвитком, 
партнери Райнера запропонували 
нам викупити всю іноземну сітку, 
але ми вирішили задовольнитися 
лише українським бізнесом і вику-
пили частку Райнера.

У нашій акціонерній угоді з фір-
мою було зафіксовано, що для нас 
є важливим збереження імені у ви-
падку, якщо партнери підуть. Тоді 
нам навіть на думку не спадало, що 
колись доведеться скористатися 
цим правом.

– Що змінилося у роботі Arzinger, 
коли Ви стали незалежною ком-
панією?

– Я вважаю, що ми відкрили но-
ву еру розвитку ринку юридичних 
послуг в Україні. Як незалежна ком-
панія ми почали розвиватися дуже 
агресивно. Зробили ребрендинг, 
вийшли на ринок з новим позиці-
юванням. Ми почали багато інвес-
тувати у клієнтів. Одними з пер-
ших на ринку активно проводили 
безкоштовні клієнтські заходи: біз-
нес-сніданки, конференції, семі-
нари, що є звичайною практикою 

Тімур БОНДАРЄВ, адвокат, керуючий партнер, керівник практики нерухомості й будівництва, антимонопольного та конкурентного права Arzinger

Тиск успіхом
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за кордоном. Ми впевнені в тому, 
що з клієнтами потрібно ділитися 
своїми успіхами та інвестувати в 
них. Багато з того, що ми робили, 
за нами повторювали конкуренти. 
Було приємно усвідомлювати свій 
статус тренд-сетерів. Ми системно 
вийшли в регіони й задоволені на-
шою експансією.

При цьому, я не втомлююся 
повторювати, що ми дуже вдячні 
Райнеру Арцінгеру за отриманий 
досвід. Просто він працював по-ін-
шому, а у нас були амбіції створити 
велику компанію. Ми були голодни-
ми, бачили весь потенціал ринку і 
нам потрібно було задовольнити 
наші запити.

– Чому Ви хотіли створити ве-
лику компанію?

– Ми розуміли, що наш ринок 
дозволяв створити велику фірму. 
Велика компанія дає більше ресур-
сів і можливостей брати участь у 
масштабних проектах, які завж-
ди цікаві, високоінтелектуальні та, 
звісно, високо оплачуються. У будь-
якої фірми є вибір: відпрацьовува-
ти проекти «комодітіз», для яких 
глибокі знання та аналітичні здіб-
ності особливо не потрібні, або ж 
боротися за високоінтелектуальні 
проекти, які вимагають зовсім ін-
ших підходів та й дають зовсім ін-
ший дохід. Нехай таких проектів 
буде 5 або 10 у рік, але вони будуть 
великими, дорогими й цікавими. У 
цьому напрямку ми рухаємося, хо-
ча, зрозуміло, ринок вносить свої 
корективи, так само як і політика 
та економіка.

– Скільки партнерів Ви хотіли б 
мати у фірмі? Які якості вони по-
винні мати?

– Я вважаю, що відповіді на це 
питання не існує. Будь-яка фірма 
може мати стільки партнерів, скіль-
ки дозволяє ринок. Після недавніх 
«трансферів» і переходів партне-
рів на державну службу у нас за-
лишилося 5 партнерів і 4 радники 
(останні, по суті, є завтрашніми 
партнерами та вже зараз мають 
весь партнерський функціонал). 
Ми постійно працюємо над роз-
ширенням партнерського складу 
як через внутрішні, так і через зов-
нішні ресурси.

У кожній практиці може бути 
кілька партнерів, якщо це дозволяє 
ринок. Я хочу, щоб між партнерами 
була здорова конкуренція. Бізнесу 
вигідно мати сильних партнерів, 
оскільки кожен партнер є точкою 
генерування прибутку, посилення 
компанії та її іміджу на ринку.

Безумовно, те, скільки партнерів 
необхідно мати юридичній фірмі, 
та якими якостями вони повин-
ні бути наділені, визначають ета-
пи розвитку компанії, економічна 
ситуація в країні та низка інших 
факторів.

Через власні функціональні обо-
в’язки у компанії я постійно уважно 
слідкую за ринком і можу сказати, 
що з позиції організації внутрішніх 

бізнес-процесів та оформлення від-
носин з партнерами, наша фірма 
є однією з найбільш структурова-
них на ринку. В систематизацію 
цих питань ми інвестували чима-
ло зусиль і постійно працюємо у 
цьому напрямку. Окрім потужного 
партнерського складу, нам вдалося 
зібрати чудову команду управлін-
ців-керівників функціональних під-
розділів, кожен з яких знаходиться 
на своєму місці та є висококласним 
професіоналом. Я вдячний колегам 
за їхню самовіддану працю і роботу 
на благо нашого бізнесу.

Що стосується якостей, які по-
винні мати партнери, то з упевне-
ністю можу сказати, що хороший 
юрист і хороший партнер – це не 
одне й те саме. Є багато чудових і та-
лановитих юристів, які, попри бага-
торічний досвід роботи, не розумі-
ють, як влаштований та як працює 
бізнес, а є юристи, які не можуть 
один кодекс відрізнити від іншого, 
але є ефективними бізнесменами в 
усіх відношеннях.

Зрозуміло, ми не можемо доз-
волити собі партнерів, які нічого 
не розуміють в юриспруденції, то-
му для нас очевидно, що партнер, 
перш за все, повинен бути хорошим 

і визнаним на ринку юристом. До 
слова сказати, я готовий до того, 
що окремий юрист може набагато 
краще за партнера розумітися на 
певних технічних правових аспек-
тах, і це нормально.

По-друге, у партнера має бути 
чітке та здорове розуміння того, як 
працює юридичний бізнес в цілому. 
Партнер – це, насамперед, бізнес-
мен. По-третє, партнер повинен 
мати довгострокове бачення і бути 
візіонером. Наш бізнес достатньо 
«тривалий» і досягти успіху можна 
лише у довгостроковій перспективі. 
Для мене дуже важливо, щоб парт-
нер був готовий брати на себе від-
повідальність і не боявся приймати 
рішення.

Ми на власному досвіді переко-
налися в тому, що титул партнера 
не робить людину партнером. Рані-
ше ми багато авансували, роздаючи 
статус партнера наліво й направо, 
сподіваючись, що це допоможе лю-
дині розправити крила та злетіти. 
На практиці, у більшості випадків, 
виходило навпаки. Людина не була 
готова до виклику, не цінувала те, 
що їй легко дісталося. На сьогодні 
у нас збалансований склад партне-
рів, і я дуже задоволений нашою 
командою. Наше партнерство дуже 
синергічне, ми всі різні, але в цьому 

наша сила. Хоча вже зараз мені ду-
же б хотілося, щоб партнерів було 
більше, і незабаром ми посилимо 
наш партнерський склад.

– Як Ви вважаєте, партнерам 
має бути вигідно чи комфортно 
працювати один з одним?

– У нас важка робота та складний 
бізнес. Я багато часу проводжу на 
роботі. Зазвичай, о 8:00 я вже на 
роботі й зовсім рідко повертаюся 
додому раніше 23:00, тому комфорт 
на роботі – дуже важливий. У зв’яз-
ку з цим мені не байдужі людські 
якості моїх партнерів і мого ото-
чення в цілому.

Я викладаю у «Києво-Могилян-
ській академії» й завжди починаю 
свій курс лекцій з короткого вступу 
про специфіку юридичної професії, 
а також закликаю студентів добре 
подумати та зрозуміти, навіщо во-
ни прийшли на юрфак, і що чекає 
на них завтра. Юридична освіта – 
це надзвичайна база для будь-якої 
професії, але при цьому не обов’яз-
ково ставати практикуючим юрис-
том. На нашому ринку легких гро-
шей не буває. Крива успіху у бізнесі 
юридичних послуг досить довга. У 
більшості випадків молоді фахівці, 

доклавши набагато менших зусиль, 
можуть швидше досягти більшого, 
працюючи інхауз, аніж обравши 
шлях практикуючих юристів у юри-
дичному бізнесі.

Наш бізнес складний не просто 
тому, що в ньому висока конкурен-
ція, а ще й тому, що якщо хочеш бу-
ти успішним, треба повністю себе 
присвячувати цій справі. Власне, це 
справедливо для будь-якої професії. 
Щоб чогось досягти у своїй справі, 
треба нею жити.

Так, зараз партнерський склад 
на ринку дуже помолодшав. При 
цьому партнери, які стали парт-
нерами на візитках, не завжди є 
такими. Шлях до статусу партне-
ра нелегкий і може тривати і 3, і 
5 років. Також він вимагає вели-
чезної залученості та відданості. 
На жаль, все, крім роботи (у тому 
числі й сім’я), відходить на другий 
план. Важливо, щоб молоді фахівці 
вже на початку шляху розуміли, чи 
готові вони до певних жертв. Я не 
вірю у слогани юридичних фірм, 
що заманюють до себе на роботу 
пропозицією «work-life balance». 
Якщо хочете чогось досягти у на-
шій професії, балансу не буде. Віри-
те чи ні, але лише протягом остан-
ніх 2-3 років я зміг дозволити собі 
регулярно виділяти час на сім’ю і 

заняття спортом. Але коли ви ли-
ше починаєте будувати кар’єру в 
юридичному бізнесі, ви повинні 
працювати й працювати багато.

– Як Ви даєте раду з великим 
навантаженням на роботі? Як 
проводите профілактику виго-
рання?

– Мені особисто подобаються 
складнощі, які я сам собі часом 
створюю. Я люблю спати у холод-
ній кімнаті. Колись я завалив іс-
пит на водійські права, не зумівши 
зробити маневр заднім ходом, з 
тих пір я завжди паркуюся заднім 
ходом. Я люблю долати й перема-
гати. Юридичний бізнес – це ду-
же важка робота, тому важливо 
знаходити баланс у житті, врів-
новажувати роботу захоплення-
ми, спортом, часом, проведеним 
з сім’єю. Ще один фактор, який 
допомагає – це динаміка життя. 
Мене рятує графік. Я багато часу 
проводжу у відрядженнях. Це так 
званий юридичний туризм, оскіль-
ки у деякі подорожі можна взяти 
сім’ю, показати дітям світ, прове-
сти з ними час. Це теж великий 
плюс. Якби робота була тільки у 
Києві, за комп’ютером, я б не ви-
тримав так довго.

До того ж, у мене, на жаль, як 
і раніше, дуже багато адміністра-
тивної роботи, яка забирає близько 
40% корисного часу.

Я намагаюся багато читати ху-
дожньої та ділової літератури. Чи-
таю також німецькою та англій-
ською, щоб удосконалювати знання 
мов. Але, якщо чесно, мене не зов-
сім влаштовує той спосіб життя, 
який я веду. Хочеться більше часу 
приділяти сім’ї, спорту та читанню.

Співробітників я теж змушую 
зай матися спортом, виганяю з офі-
су, щоб не сиділи цілодобово. Я ро-
зумію, що напругу потрібно якось 
знімати. Робоче життя важливо 
врівноважити чимось ще, щоб не 
вигоряти й зберегти здоров’я. На-
приклад, якщо співробітник йде у 
відпустку, ми вважаємо, що він по-
винен бути поза зоною досяжності 
та відпочити від робочих питань, 
змінити пейзаж.

– Чи плануєте Ви будувати 
кар’єру в політиці?

– Пропозиції перейти на держ-
службу приходять постійно, але 
найближчим часом я не планую 
залишати бізнес. Я вважаю, що на 
держслужбу пішло багато наших 
людей, і таким чином ми віддали 
свій борг державі. Як відомо, два 
колишніх партнери Arzinger займа-
ють відповідальні пости в державі. 
Ми вдячні й пишаємося Віталієм 
Касько та Сергієм Шкляром, які 
прийняли цей виклик. До речі, не 
зважаючи на відхід таких сильних 
партнерів, це ніяк не вплинуло на 
бізнес. Завдяки тому, що ми багато 
інвестуємо в побудову бізнесу та 
відбудовуємо бізнес-процеси, клі-
єнти не відчули змін. Їхні команди 
відмінно працюють і виконують 

»Коли ви починаєте будувати 
кар’єру в юридичному бізнесі, 

ви повинні працювати 
й працювати багато
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поставлені завдання. Це знову сто-
сується питання системності на-
шого бізнесу. Зрозуміло, що нам 
не вистачає наших колег в емоцій-
ному плані, але, як це не дивно, за-
раз ми зустрічаємося з ними навіть 
частіше, ніж тоді, коли працювали 
разом, оскільки у кожного був свій 
графік відряджень. Ми могли не ба-
читися тижнями.

Можливо, коли-небудь здійс-
ниться моя мрія про дипломатію, 
але не зараз. Нас в Arzinger чекає 
ще багато справ. Я добре розумію, 
якщо я, як партнер-засновник, теж 
піду, розвиток компанії може піти в 
іншому напрямку, а мені важливо 
довести розпочату справу до кінця. 
У нас багато амбітних планів. Я не 
вірю в те, що можна, як говориться 
в німецькому прислів’ї, танцювати 
на всіх весіллях. Треба займатися 
однією справою і робити її добре. 
Я також чітко розумію, що на пев-
ному етапі мені потрібно буде по-
ступитися місцем і дати дорогу мо-
лодому поколінню. А може, взагалі, 
піти з компанії, якщо я не зможу 
тримати заданий темп.

– Як Ви «вирощуєте» своїх спів-
робітників?

– Як у системному бізнесі у нас 
чудово налагоджена робота HR-
департаменту. Ми виробили окре-
му систему відбору співробітни-
ків (так зване «введення людей в 
експлуатацію»). Після завершення 
цього етапу співробітники скла-
дають іспити, які показують, що 
людина у нас робила й чому навчи-
лася в результаті випробувально-
го терміну. Це спеціальний бізнес-
процес, в який ми багато інвесту-
вали, і який вже дає результати, 
оскільки останнім часом ми дуже 
рідко помиляємося в людях. А це 
дуже важливо, адже у нас важкий 
сервісний бізнес.

Юристи, апріорі, – раби свого 
клієнта. У США та Великобрита-
нії юридичні фірми розглядаються 
як бізнес-партнери, що створюють 
цінність для бізнесу, а в Україні ми 
для клієнтів – витратна частина. 
Тому мені важливо розуміти, що 
майбутній співробітник нашої ком-
панії готовий по-справжньому ба-
гато працювати та постійно вихо-
дити з зони комфорту. Саме тому 
ми уважно ставимося до відбору та 
навчання потенційних кандидатів, 
довго придивляємося до них, щоб 
переконатися у тому, що ми має-
мо справу з людиною нашого типу. 
Для нас Arzinger – це сім’я, тому до 
кожного нового співробітника ми 
ставимося як до члена сім’ї, з усіма 
наслідками.

Зовсім недавно у нас була ситу-
ація, коли ми взяли співробітни-
ка в традиційно дуже завантажену 
практику. Ми спочатку мали сум-
ніви, чи готова людина витрима-
ти наш темп, проте, зважаючи на 
термінову необхідності закрити ва-
кансію, ми не послухали свій внут-
рішній голос, пішли на компроміс і 
взяли людину на адаптацію. Вже до 

кінця тижня новачок поклав заяву 
про звільнення на стіл.

На співбесідах я завжди запитую 
співробітників, чи готові вони ба-
гато працювати. Часто чую ствер-
джувальну відповідь, однак поняття 
«багато працювати» у різних лю-
дей – різне, тому в реальності на-
ші темпи та навантаження стають 
прийнятними не для всіх.

Я вважаю себе відкритою люди-
ною. Для мене важливо, щоб всі у 
фірмі розуміли, що партнери – це 
не небожителі. Я чітко розумію, 
що, незважаючи на те, що в ме-
не є статус партнера-засновника, 
це не дає мені ніякого імунітету. 
Скажу більше і розкрию невели-
кий секрет. В нашу партнерську 
угоду імплементований принцип 
«naked in – naked out», тобто при 
включенні до складу партнерів но-
вих облич, ми не вимагаємо з парт-
нерів оплати вартості частки, але 
при цьому у партнера, що залишає 
нас, немає прав на майно бізнесу. 
Свого часу я спеціально наполя-
гав на включенні цієї норми, щоб 
заспокоїти молодих партнерів, які 
повинні мати гарантію, що майно 
залишиться, і бізнес продовжить 
існування, незалежно від поведін-
ки батьків-засновників.

Я багато спілкуюся зі співробіт-
никами, дивлюся нових людей у мо-
їх практиках, обов’язково ходжу на 
співбесіди та інтерв’ю під час оцін-
ки персоналу. Наші співробітники 
з перших днів роботи (залежно від 
рівня проекту та зрілості особисто-
сті) спілкуються з клієнтами – це 
важливо і цим ми відрізняємося від 
інших фірм. Я намагаюся брати мо-
лодь з собою на зустрічі з клієнтами 

й рекомендую це робити всім стар-
шим партнерам та юристам. Таким 
чином юрист навчається працюва-
ти з клієнтами, бачить, як працює 
більш досвідчений колега, а клієнт 
бачить команду.

– Чи є у Вас фінансова ціль для 
кожного партнера?

– Є, але глибоко в душі я проти 
чітких норм і вказівок щодо того, 
скільки партнер повинен принес-
ти в бізнес. У нас спільний бізнес, 
ми – компаньйони, і кожен заці-
кавлений в тому, щоб працювати 
максимально ефективно. Я готовий 
наводити безліч прикладів, які до-
водять те, що наші результати – це 
заслуга командної роботи. Проте 
ми, насамперед, – бізнес, а значить 

повинні планувати як витрати, так 
і доходи, у зв’язку з чим розрахову-
ємо на конкретні результати діяль-
ності кожного партнера.

– Скільки років Ви даєте на роз-
виток практики?

– Все залежить від багатьох фак-
торів. У нас є досвід інвестування в 
практику близько 4-5 років. Це не 
означає, що весь цей час ми не за-
робляли гроші. Я говорю про те, що 
ми досягли цікавий для нас рівень 
рентабельності після закінчення 
зазначеного вище терміну. Напри-
клад, енергетику ми субсидуємо 
досі, дуже віримо в цей напрямок 
і впевнені, що вона злетить ще ви-
ще. У нас вже є маса унікальних для 
українського ринку проектів у цій 
сфері, однак мене поки не влашто-
вує комерційний результат.

Якщо є людина – є практика. 
Можна витратити масу ресурсів, 
а практика не стає успішною, то-
му що партнер не на своєму міс-
ці. І навпаки – успішний партнер і 
сильна особистість може розвинути 
напрямок без істотних фінансових 
вливань. У нас є досвід закриття 
бізнес-напрямку, тому що партнер 
не виправдав наших надій.

– Чи є схема за якою у Вашій 
компанії створюються інновації?

– Створення інновації, на мій 
погляд, це теж питання відкритості. 
Будь-який співробітник в Аrzinger 
може прийти з пропозиціями поліп-
шити якийсь аспект роботи фірми. 
Завдяки цьому вже багато що було 
зроблено. Це дуже цінно, оскільки 
дозволяє кожному співробітнико-
ві, навіть новачкові, відчувати свій 
внесок у загальну справу.

Кожен з нас і компанія в цілому 
завжди готові до змін. Ми генеру-
ємо й обговорюємо багато різних 
ідей, постійно вигадуємо щось нове. 
Відкритість і готовність змінювати-
ся – це чи не найголовніші якості 
в нашому світі. Тоді як закритість, 
ієрархічність, поділ на небожителів 
та смертних – просто небезпечні 
для бізнесу.

– Сьогодні юридичним компа-
ніям доводиться конкурувати з 
компаніями «Великої консалтин-
гової четвірки». Як виграти в цій 
конкуренції?

– Останні роки, як в Україні, так 
і за кордоном, ми бачимо чіткий 
тренд: компанії «великої четвірки» 
заходять на територію юридичних 

компаній. Маючи величезні ресур-
си «велика четвірка» може дозво-
лити собі багато. Наприклад, тіль-
ки в німецькому офісі PwC працює 
близько 10 тис. співробітників! У 
них є доступ до всіх клієнтів, а це 
значить, що є можливість для ак-
тивного крос-селінгу. Як відомо, у 
компаній «великої четвірки» є не-
гласна монополія на аудит публіч-
них компаній, що також надає їм 
величезні можливості. При всьому 
цьому, вони можуть собі дозволити 
демпінгувати, щоб вийти на нашу 
територію. Сьогодні ми вже кон-
куруємо з ними з деяких питань, 
наприклад, вони вже займаються 
податковими судовими справами 
й забирають на себе транзакцій-
ну роботу, коли клієнт приходить 
спочатку з питанням про податкове 
структурування бізнесу чи окремо 
взятої угоди.

За кордоном цю проблему нама-
галися вирішити через спеціальне 
регулювання, що вимагає чіткого 
поділу аудиторського та консал-
тингового напрямків, але, на мій 
погляд, ця спроба не увінчалася 
успіхом.

Все це питання конкуренції. Клі-
єнта не можна змусити працювати 
будь з ким, а це означає, що нам 
треба показувати роботу високого 
класу. Мені здається, що незабаром 
межа між класичною юридичною 
фірмою та консалтинговим підроз-
ділом компаній «великої четвірки» 
зітреться.

– Які особисті цілі та завдання 
Ви ставите перед собою?

– Основне завдання – особисте й 
корпоративне зростання. Постійне 
зростання та розвиток – дуже важ-
ливі. Щоб бути успішним – важливо 
швидко реагувати на всі зміни. Не 
можна зупинятися на досягнуто-
му. Той, хто каже, що юридичний 
бізнес консервативний, вже про-
грав. Так, юридичний бізнес кон-
сервативний, але світ змінюється з 
шаленою швидкістю, і якщо ми не 
зможемо відповісти на ці зміни – 
ми залишимося за бортом. Тому 
наше завдання – змінюватися ра-
зом зі світом, а ще краще, – грати 
на випередження. Наприклад, ми 
регулярно переробляємо й відточу-
ємо нашу стратегію та партнерську 
угоду під вимоги ринку, оскільки 
сьогодні необхідно стимулювати 
одні якості, а завтра – зовсім інші. 
І, безумовно, вміння розвивати но-
вий бізнес завжди буде особливо 
важливим для партнера.

Ми хочемо рости та збільшува-
ти частку на ринку, ставати більш 
впізнаваними, зміцнювати свою 
репутацію. Ми продовжуємо пос-
тійно шукати й розглядати партне-
рів, ми інвестуємо в розвиток своїх 
людей. У нас є мотивація створити 
юридичну фірму з ім’ям, що пере-
живе нас.

Тиск успіхом

Розмову вела Ірина НІКІТІНА, 
консультант зі стратегії розвитку

»У США та Великобританії 
юридичні фірми розцінюються 

як бізнес-партнери, що створюють 
цінність для бізнесу, а в Україні ми 
для клієнтів – витратна частина


