
У ПОШУКУ 
КОРИСНИХ 
ПАРТНЕРІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ КЕРІВНИКІВ 
ЮРИДИЧНИХ ДЕПАРТАМЕНТІВ КОМПАНІЙ



Щорічне загальнонаціональне аналітичне 
дослідження «Розвиток юридичних талантів» 
проводиться незалежними консультантами 
юридичного ринку Іриною Нікітіною та Татя-
ною Бенько за підтримки міжнародної дослід-
ницької компанії GfK Ukraine.

У фокусі дослідження 2018 — ключові аспекти 
співпраці внутрішніх та зовнішніх юридичних 
консультантів та детальний аналіз взаємодії 
клієнтів та консультантів у процесі придбання 
та надання юридичних послуг.

Цей аналітичний звіт складений за резуль-
татами опитування керівників юридичних 
департаментів комерційних та державних 
компаній. Звіт містить порівняльну динаміку 



ОЦІНКА ДИНАМІКИ 
ТА ОЧІКУВАННЯ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ



КЕРІВНИКИ ЮРИДИЧНИХ 
ДЕПАРТАМЕНТІВ КОМПАНІЙ 
ДОСИТЬ ПОМІРКОВАНІ В СВОЇХ 
ОЦІНКАХ ЩОДО КІЛЬКІСНИХ 
ЗМІН СВОЇХ КОМАНД

Керівники юридичних департаментів компа-
ній досить помірковані в своїх оцінках щодо 
кількісних змін своїх команд.

У 2018 році кількість юрисконсультів 60% юри-
дичних департаментів не змінювалася, 30% за-
знали розширення, а 11% — скорочення штату.

У 2019 році 33% респондентів очікують 
зростання кількість працівників своїх депар-
таментів, 44% збережуть статус-кво, 16% перед-
бачають скорочення штату, ще 7% важко ви-
значилися з цією динамікою у своїх командах.

ДИНАМІКА КАДРОВОГО СКЛАДУ



КІЛЬКІСТЬ ЮРИСТІВ  
У ШТАТІ ЮРИДИЧНИХ 
ДЕПАРТАМЕНТІВ

Зросте

Не зміниться

Зменшиться

Важко сказати

33%Зросла

Не змінилась

Зменшилась

30%
60%

11%
44%

16%
7%

ЯК ЗМІНИЛАСЬ  
ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ?

ЯК ЗМІНИТЬСЯ  
У НАСТУПНІ 12 МІСЯЦІВ?



ЗМІНИ ОБСЯГУ РОБОТИ
Кожен з керівників юридичних департаментів, що 
взяли участь в опитуванні, не очікує зменшення 
навантаження на свої команди.

На думку 65% опитаних, обсяг роботи, яку вони 
виконують своїми силами, зросте в 2019 році. Ко-
жен третій респондент (32%) не очікує змін обсягу 
роботи.

При цьому кожен третій респондент (33%) вважає, 
що обсяг роботи для зовнішніх консультантів не 
зміниться, а майже кожен четвертий (23%) очікує 
зменшення аутсорсу. Ще 30% керівників важко 
визначитися щодо динаміки обсягу аутсорсу.

Ці очікування дисонують з планами щодо дина-
міки кількісного складу юрдепів. Очевидно, що 
такі прогнози призведуть до значного збільшення 
навантаження на юридичні команди.

ПРОГНОЗИ ЩОДО 
ОБСЯГУ РОБОТИ, 
ЯКУ ВИКОНУЮТЬ 
ЮРИДИЧНІ 
ДЕПАРТАМЕНТИ, 
ДИСОНУЮТЬ 
З ПРОГНОЗНОЮ 
ДИНАМІКОЮ 
КІЛЬКІСНОГО 
СКЛАДУ ЮРДЕПІВ 
ТА ОБСЯГАМИ 
АУТСОРСУ



ДИНАМІКА ОБСЯГУ 
ЗАМОВЛЕНЬ ЮРИДИЧНИХ 
ПОСЛУГ У ЗОВНІШНІХ 
ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ
(У «НАТУРАЛЬНОМУ ВИМІРІ»)

2018  2019

42% 39%

19%

–
14%

33% 30% 30%

Зріс Не змінився Зменшився Важко сказати



23% респондентів відзначили скорочення 
бюджетів на зовнішніх радників у 2018 році, 
майже стільки ж (21%) очікують на скорочення 
бюджетів у 2019 році.

40% і 37% керівників (відповідно у 2018 р. та 
2019 р.) не вказали на зміни в бюджетах на 
аутсорс.

При цьому кількість респондентів, які очікують 
збільшення бюджетів на аутсорс юридичних 
послуг, скоротилась удвічі — з 37% до 19%.

Очікування керівників юридичних департа-
ментів компаній щодо зменшення бюджету на 
замовлення у зовнішніх юридичних радників 
супроводжують плани щодо зростання обсягу 
робіт юридичного відділу всередині компанії.

ЗМІНИ БЮДЖЕТІВ КЛІЄНТІВ  
НА ЗОВНІШНІХ РАДНИКІВ

ЦІ ПРОГНОЗИ ДОДАТКОВО 
ПІДКРІПЛЮЮТЬ НАШУ ГІПОТЕЗУ 
ЩОДО ІСТОТНОГО ЗРОСТАННЯ 
НАВАНТАЖЕННЯ НА ВНУТРІШНІХ 
ЮРИСТІВ КОМПАНІЙ



СПІВПРАЦЯ  
З ЗОВНІШНІМИ 
РАДНИКАМИ



Четверо з п'яти (86%) керівників юрдепів ком-
паній залучали зовнішніх консультантів.

Прогнози на наступний рік виглядають кар-
динально іншим чином:

  лише 13% планують залучати зовнішніх 
радників

  38% не планують співпрацювати з зовніш-
німи консультантами

Важливо відзначити, що половині респонден-
тів важко визначитися щодо співпраці з зо-
внішніми радниками. Цей факт є наслідком 

високого рівня економічної невизначеності 
в період виборчих процесів 2019 року.

Лише 8% респондентів покладаються на одно-
го радника, хоча загалом керівники юрдепів 
віддають перевагу співпраці з невеликою кіль-
кістю зовнішніх радників (75% респондентів 
працюють з 1–5 радників).

КЕРІВНИКИ 
ЮРДЕПІВ ВІДДАЮТЬ 
ПЕРЕВАГУ СПІВПРАЦІ 
З НЕВЕЛИКОЮ 
КІЛЬКІСТЮ ЗОВНІШНІХ 
РАДНИКІВ

ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ РАДНИКІВ 
У НАЙБЛИЖЧІ ТРИ РОКИ



КІЛЬКІСТЬ ЗОВНІШНІХ 
РАДНИКІВ, ЯКИХ 
ЗАЛУЧАЛА КОМПАНІЯ  
ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ

Кожен другий (55%) наступного року планує 
співпрацювати з тією ж кількістю радників. 18% 
керівників планують розширити пул зовнішніх 
радників, а 16% його скоротити.

Інші респонденти або не планують залучати 
зовнішніх радників взагалі, або їм важко ви-
значитися з відповіддю.

Варто візначити, що в якості зовнішніх рад-
ників керівники юрдепів розглядають такі 
три категорії:

  юридичні фірми

  юридичні підрозділи аудиторських компаній

  приватно-практикуючі консультанти з юри-
дичних питань.

Керівники юридичних департаментів схиль-
ні наймати радників під конкретні завдання 
(68%), що й обумовлює різноманітність та до-
сить велику кількість зовнішніх радників.

Лише 16% надають перевагу роботі в межах 
довгострокових контрактів.
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ПОПИТ НА РІЗНИ ТИПИ ЮРФІРМ

У перспективі найближчих трьох років керівники юр-
депів рівною мірою оцінюють перспективи бутікових 
і мультисервісних юрфірм (54%).

Перевагу бутікам віддають 23% респондентів, а муль-
тисервісним фірмам — 21%.

КЕРІВНИКИ ЮРДЕПІВ 
РІВНОЮ МІРОЮ ОЦІНЮЮТЬ 
ПЕРСПЕКТИВИ БУТІКОВИХ 
І МУЛЬТИСЕРВІСНИХ ЮРФІРМ



ПОПИТ НА РІЗНІ ВИДИ 
ЮРПОСЛУГ
Серед послуг, на які керівники юридичних де-
партаментів прогнозують попит у найближчі 
три роки, лідирує представництво в судах Укра-
їни. Користуватися цією послугою зовнішніх 
юридичних радників планують сім з десяти 
респондентів. Наступна за популярністю по-
слуга — податкове консультування. Однак 
вона значно поступається за попитом — 53% 
респондентів планують нею скористатися за 
допомогою аутсорсу.

Стрімко зростає попит на представництво 
інтересів клієнтів у процесах кримінально-
го судочинства. Чотири з десяти керівників 
юрдепів вбачають необхідність залучення 
профільних спеціалістів юридичних фірм для 
вирішення таких питань. Варто відзначити, що 
раніше цю послугу переважно закуповували 
служби безпеки компаній чи безпосередньо 
власники бізнесу. Активне залучення юридич-
них департаментів до цих процесів, на нашу 
думку, стає сталою тенденцією та свідчить про 
прагнення вести їх у публічному полі.

Попит на інші послуги юридичних фірм не 
перевищує 40%.

ПОСЛУГИ, НА ЯКІ 
БУДЕ НАЙБІЛЬШИЙ 
ПОПИТ У НАЙБЛИЖЧІ 
ТРИ РОКИ

Представництво 
в цивільних, 
господарських 
судах України

Консультації 
з оподаткування

Представництво 
інтересів 
у процесах 
кримінального 
судочинства

Представництво 
в міжнародних 
судах, 
міжнародному 
арбітражі

70% 53%
40% 40%



ЦІНОУТВОРЕННЯ



Більше половини респондентів прогнозують 
незначне зростання (<10%) вартості стандарт-
них юрпослуг у найближчі три роки. За це 
висловився кожний другий респондент.

Також кожний третій керівник юрдепу готовий 
до неістотного здорожчання нестандартних 
послуг. А майже кожен п’ятий (19%) очікує іс-
тотного (>10%) зростання їхньої вартості.

КЕРІВНИКИ ЮРДЕПІВ ОЧІКУЮТЬ 
ЗДОРОЖЧАННЯ АУТСОРСУ ЯК РЕАКЦІЮ 
ЗОВНІШНІХ ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ 
НА СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗАМОВЛЕНЬ 
У НАТУРАЛЬНОМУ ВИМІРІ

ЗМІНА ЦІНИ НА СТАНДАРТНІ  
ТА НЕСТАНДАРТНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Водночас однакова кількість респондентів очі-
кує або значного зростання ціни, або значного 
здешевлення стандартних послуг зовнішніх 
радників у найближчі три роки.

Неоднозначна ситуація спостерігається з гру-
пою респондентів, які вважають, що ціна на 
ціна юрпослуги не зміниться. Таких респон-
дентів відповідно 14% і 23% на стандартні та 
нестандартні послуги.



ЗМІНА ЦІНИ НА ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ В НАЙБЛИЖЧІ ТРИ РОКИ

Істотно зросте  
(ріст більше 10%)

7%
19%

Неістотно зросте  
(ріст до 10%)

53%

33%

Не зміниться

14%
23%

Неістотно зменшиться 
(падіння до 10%)

9% 4%

Істотно зменшиться 
(падіння більше 10%)

7% 4%

Ціна стандартних 
послуг

Ціна нестандартних 
послуг



На думку керівників юридичних департа-
ментів, демпінг є прийнятним інструментом 
конкурентної боротьби на ринку. Таким його 
сприймає майже кожен другий респондент 
(46%). Ще 35% нейтрально ставляться до 
демпінгу та вдаються до нього залежно від 
конкретної ситуації.

НАСКІЛЬКИ 
ДОПУСТИМИМ 
Є ДЕМПІНГ 
НА РИНКУ 
ЮРИДИЧНИХ 
ПОСЛУГ?

Цілком допустимий

Скоріше 
допустимий, ніж 
недопустимий

Рівною мірою 
і допустимий, 
і недопустимий

Скоріше 
недопустимий, ніж 
допустимий

Абсолютно 
недопустимий

23%

23%35%

12% 5%

Лише 5% респондентів вважать його абсолют-
но неприпустимим та 12% скоріше неприпу-
стимим, ніж допустимим.

На жаль, респонденти не усвідомлюють довго-
строкових наслідків такого підходу, чим знеці-
нюють ризики для бізнесу в середньостроковій 
та довгостроковій перспективі.

СТАВЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЮРДЕПІВ ДО ДЕМПІНГУ



  » БУДЬ-ЯКІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ЗА КЛІЄНТА,  
ЯКОГО ЮРИДИЧНА ІНДУСТРІЯ ВТРАЧАЄ ЧЕРЕЗ НЕВІДПОВІДНІСТЬ  
                      СПЛАЧУВАНОЇ ЦІНИ ОТРИМУВАНІЙ ЦІННОСТІ, ДОПУСТИМІ.  
І В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ. ЯКЩО ВОНО  
                                   НЕ ОЗНАЧАТИМЕ ЗНИЖЕННЯ ЯКОСТІ

  » НЕОБ'ЄКТИВНЕ ЗАВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ  
ЗА МОВЧАЗНОЮ ЗГОДОЮ РИНКУ Є БІЛЬШИМ ЗЛОМ, НІЖ ДЕМПІНГ

  » ЯКЩО МИ ПРОВОДИМО ТЕНДЕР НА ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ, ДЕЯКІ КОМПАНІЇ НАБАГАТО ЗНИЖУЮТЬ ЦІНИ  
            НА ПОСЛУГИ ВІД ПОЧАТКОВОЇ, ЩОБ МАТИ НАС  
                             СЕРЕД СВОЇХ КЛІЄНТІВ

» НАЖАЛЬ СЬОГОДНІ ДУЖЕ БАГАТО ЮРИДИЧНИХ ФІРМ 
                    ВИСТАВЛЯЮТЬ ЗАВИЩЕНІ ЦІНИ ЗА ЗВИЧАЙНІ  
ПРОЕКТИ / ПОСЛУГИ, ТОМУ ВВАЖАЮ, ЩО РОЗУМНИЙ ДЕМПІНГ  
                                        СПРИЯЄ РОЗВИТКУ РИНКУ



СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ 
ТА УТРИМАННЯ 
КЛІЄНТІВ



З усього спектру маркетингових інструментів, 
традиційно найбільш популярними на етапі 
відбору зовнішніх радників є:

  вiдкритi та закритi заходи (презентації, бiз-
нес-cнiданки, семінари, тренінги, тощо);

  інформування про зміни законодавства та 
судову практику.

Цікаво зазначити, що, на думку керівників 
юрдепів, безкоштовні послуги є ефективним 
інструментом для залучення нових клієнтів.

На відміну від цього, 40% респондентів було 
важно визначилися з власними потребами 
щодо послуг, які б сприяли довгостроковій 
лояльності до свої зовнішніх радників.

Серед тих, хто зміг визначитися, лідерство 
утримує такий інструмент як безкоштовнi до-
датковi консультації та послуги (в т. ч. неюри-
дичного характеру).

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ 
БАЗУЄТЬСЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ 
ПІДХОДІ, АЛЕ КЛІЄНТАМ, ЗІ СВОГО 
БОКУ, ВАРТО ПРОАКТИВНО 
ІНФОРМУВАТИ РАДНИКІВ ЩОДО 
ВЛАСНИХ ПОТРЕБ



ВЗАЄМОДІЯ  
МІЖ КЛІЄНТАМИ  
ТА ЮРИДИЧНИМИ 
РАДНИКАМИ



Цікавим відкриттям цьогорічного опитування 
стало дослідження сприйняття стосунків із 
зовнішніми радниками в термінах людських 
відносин. Респондентам було запропоновано 
охарактеризувати свою взаємодію з ключови-
ми консультантами такими категоріями:

  Ворог (ворожий, конфліктний, з яким важко 
вести бізнес, припинили стосунки)

  Складний колега (з ним важко працювати, тис-
не, провокує конфлікт, закритий, негнучкий)

  Близький партнер (тісні особисті зв’язки, 
багато спільного, активна взаємодія, спільні 
цінності, стосунки, що розвиваються)

  Співпраця, що не вдалась (співпраця пере-
стала бути успішною або взаємовигідною, 
шляхи розійшлись)

  Критичний для бізнесу (співпраця критична 
для бізнесу, спільна робота над складними 
та важливими проектами, але спілкування 
позитивне та конструктивне)

  Корисний партнер (засіб досягнення мети, 
якісний, надійний, конструктивний та друж-
ній, але з іншими цілями)

  Віддалений (немає зв’язку чи взаємодії, пев-
не відторгнення)

  Автопілот (вести бізнес просто, невибагли-
вий, з ним легко працювати, надійний)

  Тільки бізнес (важливі та довгострокові сто-
сунки, надійний, але без особистих стосунків)

СПРИЙНЯТТЯ СТОСУНКІВ ІЗ ЗОВНІШНІМИ 
РАДНИКАМИ В ТЕРМІНАХ ЛЮДСЬКИХ 
ВІДНОСИН (BUSINESS BRAND RELATIONSHIP)

КЕРІВНИКИ ЮРДЕПІВ НАЙЧАСТІШЕ 
РОЗГЛЯДАЮТЬ СВОЇХ ЗОВНІШНІХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ ЯК КОРИСНИХ 
ПАРТНЕРІВ



СПРИЙНЯТТЯ СТОСУНКІВ  
ІЗ ЗОВНІШНІМИ РАДНИКАМИ   
В ТЕРМІНАХ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН 
(BUSINESS BRAND RELATIONSHIP)

Ворог

Складний колега

Співпраця,  
що не вдалась

Віддалений

Автопілот

Тільки бізнес

Близький партнер

Критичний 
 для бізнесу

Корисний партнер

4%

59%

31%
5%

0%

26%
26%

0%
33%

5%
5%

2%
2%

СЛАБКІ СТОСУНКИ

ТРАНЗАКЦІЙНІ 
СТОСУНКИ

СИЛЬНІ СТОСУНКИ

РИЗИКОВІ СТОСУНКИ



КЛЮЧОВІ УЧАСНИКИ 
ПРОЦЕСУ ВІДБОРУ ЗОВНІШНІХ 
ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ 
ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ
Найчастіше процес відбору зовнішніх юридичних 
радників — це колективна відповідальність. У 40% 
випадках обов’язковим учасником відбору є гене-
ральний директор. Майже кожен четвертий (26%) 
покладається на думку власника чи акціонера. Кожен 
п’ятий радиться з фінансовим директором (21%) або 
відділом закупівель (18%). Лише 14% інхаузів при-
ймають рішення самостійно.

КЛЮЧОВІ УЧАСНИКИ 
ПРОЦЕСУ ВІДБОРУ 
ЗОВНІШНІХ 
ЮРИДИЧНИХ 
РАДНИКІВ

Генеральний 
директор

Власник, 
акціонер

Фінансовий 
директор

Відділ 
закупівель

Ви самостійно 
здійснюєте відбір

40% 26%
21%

18% 14%



У разі виникнення конфлікту із зовнішнім юридичним 
радником три з чотирьох керівників юрдепів відда-
ють перевагу зверненню до керуючого партнера 
ЮФ. Приємно відзначити, що в 11% респондентів 
за останні 12 місяців конфліктів у процесі роботи не 
виникало. КЛЮЧОВІ 

КОНТАКТИ В ЮФ 
ПРИ ВИРІШЕННІ 
КОНФЛІКТІВ

Керуючий 
партнер

Керівник 
відповідної 
практики

Керівник 
проекту

Конфліктів 
не виникало

72%

26%
14% 11%



Вимушені відзначити, що 35% респондентів 
не обліковують витрати часу на організацію 
та контроль роботи зовнішніх юридичних рад-
ників. Половина респондентів (49%) витрачає 
до 20% свого робочого часу на управління 
юридичним аутсорсом. Звертає на себе увагу 
той факт, що 4% респондентів витрачають 
більше 50% часу на організацію та контроль 
роботи юридичних радників.

ВИТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ 
КЕРІВНИКІВ ЮРДЕПІВ 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ТА КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНІХ 
ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ

1%-5%

6%-10%

11-%20%

21%-30%

31%-40%

41%-50%

Більше 50%

Інше

Важко 
сказати

35%

7%
4%
5%
14%

12%

23%

0%
0%



68% респондентів мають встановлені ключові 
показники ефективності (KPI) для юридичного 
департаменту або керівника департаменту. Пе-
реважна більшість цих показників прив’язана 
до фінансового результату компанії.

СІМ З ДЕСЯТИ КЕРІВНИКІВ 
ЮРДЕПІВ МАЮТЬ ВСТАНОВЛЕНІ 
KPI ДЛЯ ОЦІНКИ СВОЄЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ

Також менеджмент компаній оцінює свої юри-
дичні департаменти за реалізацією конкретних 
проектів та дотриманням дедлайнів (31%) або 
рівнем дебіторської заборгованості (18%).

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ



КАР’ЄРА  
ТА РОЗВИТОК



КАР’ЄРНІ ПЛАНИ 
КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ 
ДЕПАРТАМЕНТІВ
Лише 28% керівників юрдепів довгостроково 
пов’язують себе з професією. Тоді як 72% роз-
глядають можливість продовження кар’єри 
поза юриспруденцією.

Найбільш привабливою перспективою для них 
є створення власного (неюридичного) бізнесу 
(71%) або позиція топ-менеджера комерційної 
компанії (66%).

Лише 29% бачать себе на високій позиції 
в державній службі або хочуть будувати по-
літичну кар’єру.

Кожен п’ятий керівник юрдепу розглядає 
можливість відкрити приватну консалтинго-
ву практику.

Цікаво, що наукова та викладацька діяльність 
відсутня в переліку кар’єрних перспектив рес-
пондентів.

КАР’ЄРНІ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 
ОЧИМА КЕРІВНИКІВ 
ЮРДЕПІВ

Створення власного 
 бізнесу (неюридичного 

напряму)

Позиція топ-менеджера 
комерційної компанії

Висока позиція  
в державній службі

Політична діяльність

Робота приватного 
консультанта

71%

66%

29%

29%

20%



Двома найбільш значущими проблемами, з якими стикаються керів-
ники юрдепів при пошуку нових юристів до складу своїх команд, є брак 
кваліфікації і досвіду претендентів (77%) та невідповідність очікувань 
щодо заробітної плати (47%).

ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС 
ПОШУКУ ТА НАЙМУ 
ЮРИСТІВ ДО ШТАТУ 
КОМПАНІЇ

Брак кваліфікації 
і досвіду 
у претендентiв

Невідповідність 
очікувань щодо 
заробітної платні

Невідповідність 
очікувань щодо 
умов праці

Відсутність або 
мала кількість 
поданих резюме

Низький рівень 
мотивації і бажання 
працювати

77%
47%

18%
6% 6%



ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ 
ПРОДУКТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ

63% СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ 
ПРОДУКТІВ, ЯКІ ЮРИДИЧНІ 
ДЕПАРТАМЕНТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СВОЄЇ РОБОТИ, 
Є ВНУТРІШНЬОЮ РОЗРОБКОЮ 
КОМПАНІЙ

Опитування продемонструвало, що переважна 
більшість респондентів застосовують спеціалі-
зовані програмні продукти для автоматизації 
своєї роботи. Таких виявилося 84%.

Цікаво відзначити, що 63% з цих програмних 
продуктів є внутрішньою розробкою самих 
компаній.

Програмний продуктом, який юридичні де-
партаменти використовують найчастіше, 
є AXDRAFT — але й ним користується лише 
9% респондентів.



До ТОП-3 навичок, які потрібно розвивати 
юристам в умовах автоматизації, керівники 
юрдепів віднесли (10+%):

  Проектний менеджмент

  Креативність

  Гнучкість, швидкість, готовність до змін, 
нестандартність

Цікавим є той факт, що такі важливі навички 
як критичне мислення, стратегічне мислен-
ня, розуміння бізнесу та підприємницький 
хист, аналітичні здібності та стресостійкість, 
на думку керівників юрдепів, не є важливими, 
та набрали від 2% до 7%.

ЯКОСТІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ ПОТРІБНО РОЗВИВАТИ 
ЮРИСТАМ В УМОВАХ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

Проектний менеджмент

Креативність

Гнучкість, швидкість, 
готовність до змін, 

нестандартність

16%

11%

11%



До ТОП-3 професійних медіа (10+% респон-
дентів), яким віддають перевагу керівники 
юридичних департаментів, відносяться (в ал-
фавітному порядку):

  ЛІГА.Закон
  Юридична газета
  Юридическая практика

СЕРЕД УСЬОГО СПЕКТРУ 
УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ 
ДІЛОВИХ ЗМІ, ЛІДЕРСТВО 
УТРИМУЮТЬ ТРИ ВИДАННЯ – 
LIGA.NET, НОВОЕ ВРЕМЯ ТА 
HARVARD BUSINESS REVIEW

Також керівники юрдепів слідкують за загаль-
носвітовими бізнес-тенденціями за допомогою 
Bloomberg та The Economist.

Варто відзначити, що керівники юрдепів у сво-
їй переважній більшості не вважають соці-
альні мережі джерелом інформації. Так, до 
LinkedIn звертаються лише 7% респондентів, 
а до Facebook — 5%.

МЕДІА, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ 
КЕРІВНИКИ ЮРДЕПІВ



В якості джерел щодо активності юридичних 
фірм керівники юридичних департаментів 
використовують:

  Спілкування з колегами
  Заходи (семінари, конференції)
  Юридичні медіа

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ 
ДЕПАРТАМЕНТІВ СПІЛКУВАННЯ  
З КОЛЕГАМИ ТА НЕТВОРКІНГ  
(ЗАХОДИ) Є БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ 
ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ, НІЖ 
ДРУКОВАНІ МЕДІА ТА ІНТЕРНЕТ

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, З ЯКИХ ЮРИСТИ КОМПАНІЙ 
ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АКТИВНІСТЬ 
ЗОВНІШНІХ ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ

  Сторінки партнерів, юристів в соціальних 
мережах
  Інформаційні розсилки юридичних фірм
  Сторінки юридичних фірм в соціальних ме-
режах
  Ділові медіа
  Веб-сайти юридичних фірм



ТОП-3 (50+%) ДЖЕРЕЛА 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКТИВНІСТЬ 
ЗОВНІШНІХ ЮРИДИЧНИХ 
РАДНИКІВ

Спілкування 
з колегами

Заходи (семінари, 
конференції)

Юридичні медіа

70%
63% 56%



ПРОФІЛЬ 
РЕСПОНДЕНТІВ



У ДОСЛІДЖЕННІ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ

  91% — керівники юридичних  
департаментів 

  9% — керівники структурних  
підрозділів юрдепів

42% — УКРАЇНСЬКІ 
КОМПАНІЇ

58% — МІЖНАРОДНІ 
КОМПАНІЇ

РІЧНИЙ ДОХІД  
КОМПАНІЇ

  58% — до 10 млрд грн.
  42% — понад 10 млрд.грн.

ГАЛУЗІ, В ЯКИХ ОПЕРУЮТЬ 
КОМПАНІЇ-РЕСПОНДЕНТИ

  Аграрний сектор, FMCG, ТМТ/телекомуні-
кації

  Рітейл/торгівля/електронна комерція
  Транспорт та логістика, банки, будівництво/
нерухомість/девелопмент, енергетика

  Металургія та машинобудування
  Фармацевтика, інші сектори послуг

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД 
ЮРДЕПІВ

 58% — 1–10 юрисконсультів
 25% — 11–50 юрисконсультів
 17% — 50+ юрисконсультів

У СЕРЕДНЬОМУ 
ЮРИДИЧНІ ВІДДІЛИ 
КОМПАНІЙ  
НАРАХОВУЮТЬ  
9 ЮРИСТІВ


