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Як завжди, щорічна конференція IBA ста-
ла унікальною можливістю зустрітися з 
друзями та колегами по юридичному цеху 
з усього світу, обмінятися думками, поді-
литися досвідом, отримати нові ідеї та стимули до креативного 
і неупередженого мислення. Подібні заходи надають можливість 
подивитися на юридичний бізнес та власну фірму зі сторони.
Одним із основних трендів цьогорічної конференції було обго-
ворення проблем боротьби з корупцією в усьому світі. Природ-
но, що у вступному слові директора-розпорядника МВФ Крістін 
Лагард згадувалася і Україна. Причому про Україну говорили як 
про країну, яка, об’єднавши свої зусилля з міжнародними ін-
ституціями, вже стала на шлях боротьби з корупцією, зокрема 
здійснює децентралізацію державної влади, реформує судову 
владу тощо.

Формат конференції передбачає органі-
зацію спілкування між її учасниками у ви-
гляді проведення традиційних сесій, інтер-
активних семінарів, офіційних зустрічей 
комітетів IBA, ланчів, прийомів, зустрічей, 
організованих юридичними фірмами, ін-
дивідуальних зустрічей.
Очікувано цікавим був прийом у Посоль-
стві України в США. Приємною несподі-
ванкою стало спілкування з федеральним 

суддею США у відставці Богданом Футеєм. Утім, шкода, що не всі 
охочі отримали змогу потрапити на прийом…
Дуже приємні спогади та багато нових контактів залишив по собі 
Host Committee Reception, який було організовано у фантастичній 
за своїми архітектурними рішеннями будівлі Світового Банку.
Традиційно корисними та цікавими були практичні сесії конфе-
ренції, присвячені як обговоренню питань розвитку окремих 
юридичних практик, так і організації роботи юридичної фірми 
як бізнес-одиниці.
Великий інтерес серед учасників конференції викликав так званий 
сніданок керуючих партнерів, на якому цього року обговорювали-
ся нагальні проблеми юридичного бізнесу, притаманні всім юри-
дичним фірмам світу: отримання зворотного зв’язку від клієнтів 
та співробітників, методологія всебічної оцінки проект ної роботи 
фірми, управлінський аналіз, нові технології, вплив глобальних 
тенденцій на розвиток юридичного бізнесу в усьому світі тощо.
Звичайно, не треба очікувати від подібних конференцій готових 
рішень. Проте інформація про досвід колег допомагає більш ви-
важено та ґрунтовно підійти до прийняття рішень щодо подаль-
шого розвитку власної фірми — незалежно від кількості партне-
рів, спеціалізації, чи є вона мультиюрисдикційною або, навпаки, 
працює лише в межах однієї країни.
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Щорічна конференція IBA залишається найбільшим дискусійним 
майданчиком для юристів різних країн земної кулі, незалежно 
від галузей їхньої практики. Для будь-якого правника це чудова 
нагода особисто відчути нові тенденції глобального юридичного 
ринку, обмінятися знаннями та досвідом і, звичайно ж, отримати 
важливі професійні контакти.
Принаймні за своїм масштабом та статусом конференція апрі-
орі приречена бути подією № 1 в юридичному житті світу. 
Вважаю, що додатковим магнітом для багатьох учасників цьо-
горічного заходу слугувало місце його проведення — Вашинг-
тон, столиця та адреса розташування більшості федеральних 
установ Сполучених Штатів Америки. Годі й говорити, що саме 
ця держава має надпотужні традиції в юридичній сфері, а аме-
риканські фірми є лідерами і трендмейкерами на глобальному 
юридичному ринку.
Склад учасників відповідав статусу заходу: на конференції були 
присутні представники провідних юридичних фірм різних країн. 
Приємно, що український юридичний десант цьогоріч був пред-
ставлений і компанією FCLEX.

Наша фірма завжди уважно відстежує як 
глобальні тренди на юридичному ринку, 
так і тенденції в ключових для себе прак-
тиках вирішення спорів, банкрутства та 
white collar crimes. Саме тому наша особ-
лива увага була приділена заходам, орга-
нізованими за участю Litigation Committee, 
Criminal Law Committee, Business Crime 
Committee, Anti-Corruption Comittee та 
Insolvency Committee.

Якщо говорити про тематику конференції, то найактуальнішим, зви-
чайно ж, було питання боротьби з корупцією, починаючи з міжнарод-
ного та закінчуючи корпоративним рівнем, про що свідчить тематика 
багатьох секцій, а також зміст доповіді головного спікера церемонії 
відкриття, директора-розпорядника МВФ пані Крістін Лагард.
Серед інших цікавих тенденційних тем — підвищення ролі «супер-
юристів», які спеціалізуються одночасно на судовій практиці та 
white collar crimes. Ця тенденція відповідає моделі, яка останнім 
часом впроваджена в нашій компанії та полягає в ефективному 
тандемі цих двох практик.
Загалом конференція була корисною та відповідала загальній меті 
нашої участі в заходах IBA, яку концептуально можна визначити як 
«міжнародна комунікація заради глобального розвитку».




