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ОПТИМІСТИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 
ПАРТНЕРІВ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ



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 партнерів юридичних 
фірм. В опитуванні взяли участь національні 
та міжнародні юридичні фірми, які працю-
ють в Україні. До дослідження залучалися як 
столичні юридичні фірми, так і ключові регі-
ональні гравці.

Звіт містить порівняльну динаміку опитувань 
2016–2018 рр. за найбільш важливими параме-
трами та прогнози на наступні 12–36 місяців.



ОЦІНКА ДИНАМІКИ 
ТА ОЧІКУВАННЯ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ



ЮРИДИЧНІ ФІРМИ 
РОЗШИРЮВАЛИСЯ У 2018 РОЦІ  
Й ПЛАНУЮТЬ ДАЛІ НАРОЩУВАТИ 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЮРИСТІВ

71% партнерів-учасників дослідження відзна-
чили, що кількість юристів їхніх юрфірм збіль-
шувалася. Майже стільки ж (69% респондентів) 
планують і в 2019 р. збільшувати кількість 
юристів у своїх командах.

19% респондентів зазначили, що їхні фірми 
не зазнали кількісних змін свого складу в 2018 
році. 21% опитаних партнерів вважають, що 
цей статус збережеться в наступному році.

Кожний десятий учасник дослідження зіткнув-
ся зі скороченням чисельності юристів своїх 
фірм. Лише 2% опитаних партнерів прогно-
зують таку ситуацію на 2019 рік.

Як свідчать дані, очима партнерів ситуація на 
ринку є стабільною та виглядає досить опти-
містично.

ДИНАМІКА КАДРОВОГО СКЛАДУ



ЯК ЗМІНИЛАСЬ 
КІЛЬКІСТЬ 
ЮРИСТІВ ФІРМИ 
ЗА ОСТАННІ 
12 МІСЯЦІВ?

ЯК ЗМІНИТЬСЯ 
КІЛЬКІСТЬ 
ЮРИСТIВ ФІРМИ 
У НАСТУПНІ 
12 МІСЯЦІВ?

Зросла

Не змінилась

Зменшилась

Зросте

Не зміниться

Зменшиться

Важко сказати

71%

69%

19%
10%

21%
2%
8%



8% респондентів важко прогнозувати змі-
ни кількісного складу своїх фірм на наступні 
12 місяців. Ця невпевненість, на нашу думку, 
зумовлена песимістичними оцінками май-
бутнього на ринку. Можемо передбачити, 
що, з найбільшою долею ймовірності, ці 8% 
додадуться до числа тих, хто буде скорочувати 
свій штат. Таким чином, фактично в 2019 році 
ми матимемо ті ж 10% скорочення на ринку, 
що й станом на сьогодні.

Зі статистичної точки зору цей показник також 
підтверджує стабільність ситуації на ринку.

ПАРТНЕРИ 
ПРОГНОЗУЮТЬ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ДИНАМІКИ 
РОЗВИТКУ 
НА НАСТУПНІ 
12 МІСЯЦІВ

ДИНАМІКА  
КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ
23% опитаних партнерів зазначили, що клі-
єнтська база їхніх фірм не зазнала змін.

Переважна більшість респондентів відзначила 
динаміку щодо своїх клієнтських портфелів:

  двоє з трьох респондентів — розширення 
клієнтської бази

  кожний десятий — звуження клієнтської 
бази

Ці дані повністю корелюють з динамікою ка-
дрового складу юридичних фірм.



ЗМІНИ ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕНЬ  
У «НАТУРАЛЬНОМУ ВИМІРІ»

У продовження тенденції розширення клієнтської бази партнери-респонденти 
відзначають збільшення замовлень у натуральному вимірі, тобто кількості клі-
єнтських доручень, за минулі 12 місяців. Також вони прогнозують збереження 
цієї тенденції на наступні 12 місяців. Так вважають 67% і 69% респондентів 
відповідно.

Інакше дивиться в майбутнє частина партнерів, які вважать, що обсяг замов-
лень не зазнає змін: у 2018 році таких 23%, а на 2019 рік — лише 15%.

Кожна десята фірма на ринку відчула вплив зменшення клієнтських замовлень 
у натуральному вимірі. Водночас кожен десятий не готовий прогнозувати зміну 
обсягу роботи на наступні 12 місяців.

РОЗШИРЕННЯ 
КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ 
ФІРМ ПОВНІСТЮ 
КОРЕЛЮЄ ЗІ ЗМІНАМИ 
ОБСЯГУ КЛІЄНТСЬКИХ 
ДОРУЧЕНЬ



Кардинально іншим чином виглядає ситуація 
з бюджетами клієнтів на послуги зовнішніх 
консультантів (у твердій валюті).

Половина респондентів (48%) не відзначає 
змін бюджету своїх основних клієнтів на оплату 
зовнішніх консультантів.

Лише кожен третій опитаний партнер (29%) 
відзначає збільшення витрат на зовнішніх 
радників, а кожен п'ятий (19%) констатує скоро-
чення витрат клієнтів на закупівлю юридичних 

КОЖНА ТРЕТЯ ФІРМА НА РИНКУ 
РОЗРАХОВУЄ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВИТРАТ 
КЛІЄНТІВ НА ЗОВНІШНІХ ЮРИДИЧНИХ 
РАДНИКІВ, А КОЖНА П’ЯТА ОЧІКУЄ 
СКОРОЧЕННЯ КЛІЄНТІВ БЮДЖЕТІВ

послуг. Ще 4% важко висловитися щодо факту 
змін бюджету основних клієнтів.

Партнери вважають, що така ж ситуація з бю-
джетами збережеться в наступні 12 місяців:

  29% очікують збільшення бюджетів;

  50% розраховують на незмінність витрат 
клієнтів на свої послуги;

  8% передбачають скорочення бюджетів.

На жаль, 14% партнерам важко спрогнозувати 
зміни у клієнтських бюджетах.

Чітко прослідковується тенденція, що — як 
і у випадку з чисельністю юристів — під цією 
відповіддю прихований песимізм партнерів. 
Ми передбачаємо, що у 2019 році ефект ско-
рочення клієнтських бюджетів відчує на собі 
кожна п’ята фірма на ринку.

ЗМІНИ БЮДЖЕТІВ КЛІЄНТІВ НА ЗОВНІШНІХ РАДНИКІВ



СПІВПРАЦЯ  
З ЗОВНІШНІМИ 
РАДНИКАМИ



ЗМІНИ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
Респонденти вважають, що в перспективі трьох років 
більшим попитом послуги юридичних фірм будуть 
затребувані корпоративним сегментом середнього 
розміру (компанії з доходом до 10 млрд грн.). Таку 
думку висловлюють 56% партнерів.

17% вважають, що попит на послуги юридичних 
фірм у цьому сегменті бізнесу не зміниться, ще 15% 
очікують на скорочення попиту.

Збільшення попиту з боку великого корпоративно-
го сегменту прогнозують лише 40% респондентів. 
При цьому кожен третій (29%) не очікує змін попиту 
у цьому сегменті бізнесу, а кожен сьомий (15%) на-
лаштований на скорочення попиту.

ПАРТНЕРИ 
ЮРИДИЧНИХ 
ФІРМ ОЧІКУЮТЬ 
ЗБІЛЬШЕННЯ 
ПОПИТУ З БОКУ 
СЕРЕДНЬОГО 
КОРПОРАТИВНОГО 
СЕГМЕНТУ



ЯК ЗМІНИТЬСЯ ПОПИТ  
НА ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНИХ 
ФІРМ У НАЙБЛИЖЧІ  
ТРИ РОКИ? Середній 

корпоративний 
сегмент

Великий 
корпоративний 
сегмент56%

17% 15% 12%

40%
29%

15% 15%

Зросте Не зміниться Зменшиться Важко сказати



ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ 
ЗОВНІШНІХ РАДНИКІВ 
У НАЙБЛИЖЧІ ТРИ РОКИ

Переважна більшість партнерів-респондентів 
(79%) вважають, що клієнти будуть залучати 
юридичних радників для вирішення конкрет-
них завдань на противагу роботі в межах дов-
гострокових контрактів. Ця думку корелює 
з думкою партнерів про збільшення обсягу 
робіт, що виконуються клієнтом самостійно, 
тобто силами внутрішніх юристів.

Компанії будуть залучати 
радників під конкретні завдання

Компанії будуть більше 
працювати з одним радником

Важко сказати

4%

79% 17%



ПОПИТ НА РІЗНИ ТИПИ  
ЮРФІРМ
На думку партнерів-респондентів, серед різних типів 
компаній, що надають юридичні послуги клієнтам, най-
більшим попитом — у перспективі 3х років — будуть кори-
стуватися мультисервісні фірми (так вважає кожен третій 
респондент), на другому місці — бутікові фірми (кожен 
п'ятий респондент).

Проте практично половина респондентів (46%) вважає, 
що обидва види юрфірм — мультисервісні та бутікові — 
будуть користуватися однаковим попитом.

ОБИДВА ВИДИ ЮРФІРМ – 
МУЛЬТИСЕРВІСНІ ТА 
БУТІКОВІ – БУДУТЬ 
ЗАТРЕБУВАНІ В РІВНІЙ  
МІРІ В ПЕРСПЕКТИВІ  
ТРЬОХ РОКІВ



ПОПИТ НА РІЗНІ ВИДИ 
ЮРПОСЛУГ
На думку 50+% партнерів — в перспективі 
трьох років — найбільш затребуваними бу-
дуть послуги з:

  супроводу вирішення всіх типів спорів;

  представництва в кримінальному процесі;

  податкового консультування;

  GR та лобіювання

ПОСЛУГИ, 
НА ЯКІ БУДЕ 
НАЙБІЛЬШИЙ 
ПОПИТ 
У НАЙБЛИЖЧІ 
ТРИ РОКИ

Представництво 
інтересів 
у процесах 
кримінального 
судочинства

Консультації 
з оподаткування

Представництво 
в цивільних, 
господарських 
судах України

Відносини 
з державними 
органами 
в Україні, 
лобіювання

Представництво 
в міжнародних 
судах, 
міжнародному 
арбітражі

62 62 56 56 52



ЦІНОУТВОРЕННЯ



ЗМІНА ЦІНИ НА СТАНДАРТНІ 
ТА НЕСТАНДАРТНІ 
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Більше половини респондентів прогнозують 
незначне зростання вартості стандартних юрп-
ослуг на найближчі три роки.

Кожен п'ятий партнер прогнозує зростання цін 
на нестандартні юрпослуги в перспективі трьох 
років.

ЗМІНА ЦІНИ 
НА ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ 
В НАЙБЛИЖЧІ 
ТРИ РОКИ

Істотно зросте  
(ріст більше 10%)

12%
21%

Неістотно зросте  
(ріст до 10%)

48%
35%

Не зміниться

12%

39%

Неістотно зменшиться 
(падіння до 10%)

15%
0%

Істотно зменшиться 
(падіння більше 10%)

10%
0%

Ціна стандартних 
послуг

Ціна нестандартних 
послуг



На сьогодні партнери не мають чіткої позиції 
щодо використання демпінгу в конкурентній 
боротьбі. Так, майже половина респондентів 
(44%) вважає, що він — демпінг — може бути 
в рівній мірі як допустимим, так і неприпусти-
мим маркетинговим інструментом.

12% вважають, що демпінг є цілком допустим, 
ще 14% — скоріше допустимим, ніж неприпу-
стимим.

10% партнерів зазначили, що демпінг є абсо-
лютно неприпустимим на ринку, також 19% — 
скоріше неприпустимим, ніж допустимим. НА СЬОГОДНІ ПАРТНЕРИ 

НЕ МАЮТЬ ЧІТКОЇ ПОЗИЦІЇ 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕМПІНГУ 
В КОНКУРЕНТНІЙ 
БОРОТЬБІ

Тож половина ринку не визначилася зі своїм 
ставленням до демпінгу та все частіше вико-
ристовує його залежно від ситуації — переваж-
но як маркетинговий інструмент залучення 
клієнтів.

Інша половина ринку розділилася навпіл — 
кожен четвертий або не сприймає демпінг, 
або підтримує його використання в сьогод-
нішніх умовах.

ДЕМПІНГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО РИНКУ



 » ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОЗИЦІЇ ФІРМИ.  
ЦЕ ЦІЛКОМ МОЖЕ БУТИ СТРАТЕГІЄЮ ОТРИМАННЯ  
                  ЧАСТКИ НА РИНКУ · ДЕМПІНГ — ЗАСІБ МАРКЕТИНГУ  
        · ВІЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ

» НЕМАЄ ПРАВИЛ ГРИ · ГРА НА ВИЖИВАННЯ  
                 · КОЖЕН САМ ОБИРАЄ СВОЮ СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ  
· ДЕМПІНГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО, ЦЕ ПРАВО  
                                  ВИРІШУВАТИ КОЖНОГО

 » ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ — ОДИН З КЛЮЧОВИХ 
ФАКТОРІВ ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ.  
      ДЛЯ МОЛОДИХ КОМПАНІЙ ЦЕ ЧИ НЕ ЄДИНИЙ   
 ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ

  » ВБИВАЄ ЗАГАЛЬНИЙ РИНОК · ДЕМПІНГ — ЗЛО.  
А В СФЕРІ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ — ПОДВІЙНЕ ЗЛО



СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ 
ТА УТРИМАННЯ 
КЛІЄНТІВ



У рамках дослідження LegalTalents.Report– 
2018 партнерам було запропоновано зазна-
чити ефективні, на їхню думку:

  безкоштовні інструменти для залучення 
нових клієнтів;

  додаткові послуги для підтримки лояльності 
існуючих клієнтів.

Цей експеримент виявив, по-перше, відсутність 
чіткого розуміння доцільності використання та-
ких інструментів — кожен четвертий зазначив, 
що їм важко ідентифікувати такі інструменти. 
З іншого боку, 15% респондентів вважають, 

що ефективних безкоштовних інструментів 
для залучення нових клієнтів не існує.

По-друге, партнерські відповіді ілюструють 
недостатню обізнаність маркетингових трен-
дів, процесів та базової термінології. Те, що 
ринок подорослішав та в штаті юрфірм з’яви-
лися професійні маркетологи, жодним чином 
не звільняє партнера від свідомої співучасті 
в цих процесах.

Та, по-третє, чітко простежується відсутність 
системного підходу щодо використання влас-
них ресурсів та ресурсів фірми для залучення 
нових клієнтів.

Подібною є ситуація з ідентифікацією додат-
кових послуг з метою підтримки клієнтської 
лояльності. 23% партнерів не змогли зазна-
чити ефективні інструменти для цього, ще 
6% вважають, що таких інструментів не існує.

Переважна більшість респондентів, які спро-
моглися надати конкретну відповідь на по-
ставлені запитання, віддають перевагу пер-
винним консультаціям в якості безкоштовних 
послуг залучення нових клієнтів та додатковим 
безкоштовним консультаціям і послугам для 
формування клієнтської лояльності.

ПАРТНЕРИ НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ 
БЕЗКОШТОВНИМ ПОСЛУГАМ  
ЯК ЕФЕКТИВНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ 
ІНСТРУМЕНТУ



СТОСУНКИ  
ТА КОМУНІКАЦІЯ  
МІЖ КЛІЄНТАМИ  
ТА ЮРИДИЧНИМИ 
РАДНИКАМИ



Цікавим відкриттям цьогорічного опитуван-
ня стало дослідження сприйняття стосунків 
з клієнтами в термінах людських відносин. 
Респондентам було запропоновано охарак-
теризувати свою взаємодію з ключовими клі-
єнтами такими категоріями:

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

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

ПАРТНЕРИ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ 
ЧАСТІШЕ РОЗГЛЯДАЮТЬ 
СТОСУНКИ ЯК ТРАНЗАКЦІЙНІ 
(ТІЛЬКИ БІЗНЕС)

  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 КОМПАНІЯМИ КЛІЄНТСЬКИХ 
СТОСУНКІВ У ТЕРМІНАХ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН 
(BUSINESS BRAND RELATIONSHIP)



СПРИЙНЯТТЯ СТОСУНКІВ 
З ОСНОВНИМ КЛІЄНТОМ  
ЗА ОБСЯГОМ БІЗНЕСУ 
(BUSINESS BRAND RELATIONSHIP)

Ворог

Складний колега

Співпраця,  
що не вдалась

Віддалений

Автопілот

Тільки бізнес

Близький партнер

Критичний 
 для бізнесу

Корисний партнер

6%

54%

41%
0%

2%

35%
23%

8%
23%

6%
0%
0%

4%

СЛАБКІ СТОСУНКИ

ТРАНЗАКЦІЙНІ 
СТОСУНКИ

СИЛЬНІ СТОСУНКИ

РИЗИКОВІ СТОСУНКИ



У РАЗІ 
ВИНИКНЕННЯ 
КОНФЛІКТУ 
ПАРТНЕРИ 
ЮРФІРМ 
ПЕРЕВАЖНО 
СПІЛКУЮТЬСЯ 
З ВЛАСНИКОМ 
БІЗНЕСУ 
(ЧОРИТИ 
З П’ЯТИ)

КЛЮЧОВІ КОНТАКТИ  
ПРИ ПРОДАЖУ 
ЮРПОСЛУГ ТА ВИРІШЕННІ 
КОНФЛІКТІВ
Серед ключових контактів партнерів юрфірм 
при продажу юрпослуг та вирішенні конфлік-
тних ситуацій в процесі надання послуг ліди-
рують:

• власники та акціонери

• керівники юрдепартаментів

• генеральні директори.

З ними схильні контактувати 70+% та 50+% 
партнерів відповідно.

Варто зазначити, що серед ключових кон-
тактів при продажу юрпослуг клієнтам став 
з'являтися новий гравець — відділ закупівель.



ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК 
КЛІЄНТСЬКИХ ВІДНОСИН
Практично половина (42%) партнерів витра-
чають від 20% до 30% свого робочого часу на 
розвиток і підтримку клієнтських відносин.

Парадоксально, що наступна за чисельні-
стю група респондентів (24%) витрачає лише 
до 10% робочого часу.

ВІДСОТОК РОБОЧОГО 
ЧАСУ, ЯКИЙ ПАРТНЕРИ 
ІНВЕСТУЮТЬ У ПІДТРИМКУ 
ТА РОЗВИТОК ВІДНОСИН 
З КЛІЄНТАМИ 
(В СЕРЕДНЬОМУ ЗА РІК)

1%-5%

6%-10%

11-%20%

21%-30%

31%-40%

41%-50%

Більше 50%

5%
7%
11%

42%

11%

11%

13%



КАР’ЄРА  
ТА РОЗВИТОК



КАР’ЄРНІ ПЛАНИ ПАРТНЕРІВ

Лише 38% партнерів пожиттєво пов’язують себе з про-
фесією. Тоді як 62% розглядають можливість продов-
ження кар’єри поза юриспруденцією.

Висока позиція в державній службі приваблює кожного 
шостого респондента.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНОЮ (78%) 
ОПЦІЄЮ ПРОДОВЖЕННЯ СВОЄЇ 
КАР’ЄРИ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ 
ЮРФІРМ Є СТВОРЕННЯ 
ВЛАСНОГО (НЕЮРИДИЧНОГО) 
БІЗНЕСУ

25%РЕСПОНДЕНТІВ БАЧИТЬ 
СЕБЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ 
КОМЕРЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ



МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ 
КАР’ЄРИ ПОЗА ЮРИСПРУДЕНЦІЄЮ, 
ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬ ПАРТНЕРИ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ

Створення власного бізнесу 
(неюридичного напряму)

Позиція топ-менеджера 
комерційної компанії

Висока позиція  
в державній службі

Політична діяльність

Робота приватного 
консультанта

Викладач

Іншe

78%
25%

16%
13%
13%

3%
3%



Найбільш значущою проблемою при пошуку нових 
юристів партнери юридичних фірм називають брак 
кваліфікації і досвіду претендентів.

ПРОБЛЕМИ  
ПІД ЧАС ПОШУКУ 
ТА НАЙМУ ЮРИСТІВ

Брак кваліфікації 
і досвіду 
претендентів 

Невідповідність 
очікувань щодо 
заробітної платні

Відсутність або 
мала кількість 
поданих резюме

Невідповідність 
очікувань щодо 
умов праці

89%

38%
11% 8%



За результатами дослідження автоматизації 
роботи юридичних фірм маємо дві новини:

  Добра новина — 85% застосовують спеці-
алізовані програмні продукти для автома-
тизації роботи.

  Не дуже добра новина — кожен другий 
програмний продукт (52%) є внутрішньою 
розробкою самих фірм.

Як показує практика, ефективність таких роз-
робок, їхня безпека та надійність є сумнівними, 
а їхня вартість — у довгостроковому періоді — 
може перевищувати вартість стандартних 
програмних продуктів.

85% ЮРФІРМ 
ЗАСТОСОВУЮТЬ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
ПРОГРАМНІ 
ПРОДУКТИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ 
РОБОТИ

Ця ситуація повністю відображає незрілість 
ринку (з точки зору обсягу) та, відповідно, його 
непривабливість для системних гравців ІТ 
сектору.

Програмним продуктом, який юридичні фірми 
використовують найчастіше, є AXDRAFT — але 
й ним користується лише 11% респондентів.

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ 
ПРОДУКТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ



ЯКОСТІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ ПОТРІБНО РОЗВИВАТИ 
ЮРИСТАМ В УМОВАХ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

До ТОП-5 навичок, які потрібно розвивати 
юристам в умовах автоматизації, партнери 
віднесли (10+%):

  Критичне мислення

  Комунікативні навички

  Самовдосконалення

  Креативність

  Бізнесові навички, підприємницький 
хист

Цікавим є той факт, що розуміння бізнесу 
клієнтів, емоційній інтелект, гнучкість, ініці-
ативність, дисципліна, уважність та інтуїція 
не вважаються партнерами за важливі та 
набрали менше 5%.

Критичне мислення

Комунікативні навички

Самовдосконалення

Креативність

Бізнесові навички, 
підприємницький хист

14%

14%

12%

10%

10%



БЕЗПЕРЕЧНИМ ЛІДЕРОМ 
ПАРТНЕРСЬКИХ УПОДОБАНЬ 
СЕРЕД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
Є FACEBOOK

До ТОП-3 професійних медіа (10+% респонден-
тів), яким віддають перевагу партнери юридич-
них фірм, відносяться (в алфавітному порядку):

  ЛІГА.net
  Юридична газета
  Юридическая практика

Незважаючи на великий спектр українських та 
іноземних ділових ЗМІ, лідерство утримують 
лише два видання — Новое время та Деньги.ua

МЕДІА, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ПАРТНЕРИ

Щодо галузевих медіа, найбільшою популяр-
ністю користуються:

  AgroPortal.ua та Латифундист (агросектор)
  Фінансовий клуб (банки та фінанси)
  ain.ua (IT сектор)
  Центр транспортних стратегій (транспорт 
та логістика)

20%ПАРТНЕРІВ КОРИСТУЄТЬСЯ 
НИМ ЯК ДЖЕРЕЛОМ 
ІНФОРМАЦІЇ



Правові медіа Ділові медіа Галузеві Соцмережі

27%23%
29%

33%

Важливо зазначити, що достатньо високим є рівень недовіри 
партнерів до всіх видів медіа як джерела інформації.

РІВЕНЬ НЕДОВІРИ  
ДО МЕДІА ЯК ДЖЕРЕЛ 
ІНФОРМАЦІЇ



ПРОФІЛЬ 
РЕСПОНДЕНТІВ



У ДОСЛІДЖЕННІ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ ПАРТНЕРИ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ КИЄВА 
ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ ЮРИСТІВ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ 
У ФІРМАХ ПАРТНЕРІВ-
РЕСПОНДЕНТІВ

  36% — фірми до 15 юристів включно  
(невеликі ЮФ)

  36% — фірми 16–40 юристів  
(середні ЮФ)

  27% — фірми 40+ юристів  
(великі та крупні ЮФ)

У середньому на фірмі респондентів  
дослідження працює 28 юристів.

ОХОПЛЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
100+ партнерів

Керуючі партнери

Пайові партнери 
юридичних фірм

52%

48%


