
Yulia Andrusiv je pravnik u gospodarstvu u British American Tobacco u Ukrajini i jedana od 
nove generacije lokalnih generalnih savjetnika. Do nedavno je korporativna pravna funkcija 
bila dosta nerazvijena u zemlji, ali kako je sve više stranih kompanija ulazilo u Ukrajinu i 
razvijao se posao s inozemstvom, uloga korporativnih pravnih savjetnika je postala sve 
važnija. Mrs Andrusiv kaže da pozicije napreduju sukladno s brzom modernizacijom zemlje: 
"Kako je regulativa u Ukrajini postala kompliciranija i pravni rizik raste sve više, pravnike u 
gospodarstvu sve više vidimo u poslovnom okruženju s namjerom da posao pravno reguliraju. 
Povećana  regulativa i potreba kompanija za pravnim znanjima ima snažan utjecaj na broj 
pravnika u gospodarstvu. Neke su pak industrije  više regulirane od drugih pa zbog toga 
postoji veća potreba za uključivanje pravnika kaže, dodajući da neki timovi sigurno dostižu 
do 20 pravnika u Kijevu. 
Stvari se mijenjaju brzo, ali ipak zapadni stil s okruglim stolovima i godišnjim pregledima je 
ovdje još uvijek rijetkost. To nije iznenađujuće jer se i taj stil i u Evropi tek razvija. Svejedno, 
kako sve više i više zapadnih banaka preuzima lokalne banke, ovakva praksa će rasti.  
Mrs Andrusiv objašnjava da u ovom trenutku najviše unutarnjih pravnih timova koriste jednu 
ili dvije tvrtke vanjske odvjetničke tvrtke. Za određene poslove, pogotovo kada je rječ o 
inozemstvu, sve se više koriste i specijalizirani savjeti nekih ostalih vanjskih savjetnika. Ona 
je svjesna brzine ulaska stranih firmi u Ukrajinu/Kijevu i zna da lokalni igrači imaju još puno 
toga naučiti. Lokalna praksa je tradicijski jača u zastupanju pred sudovima i manje skuplja od 
vanjskih odvjetnika. Svi ti faktori utječu na tvrtke i njihove odluke kome povjeriti posao. 
Mrs Andrusiv ima upozorenje za domaće kompanije jer potvrđuje zabrinutost koju stranci 
imaju za ukrajinske pravnike, a odnosi se na činjenicu da internacionalne odvjetničke firme 
više poštuju etičke standarde od domaćih. 


