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ВІЙНА ЗА ТАЛАНТИ 2.0.18
Результати опитування студентів 
юридичних факультетів ВНЗ України

У ПОШУКУ КОРИСНИХ 
ПАРТНЕРІВ
Результати опитування керівників 
юридичних департаментів компаній

КЛЮЧОВІ БЛОКИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

НЕВИПРАВНІ ОПТИМІСТИ
Результати опитування партнерів 
юридичних фірм

БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО
Порівняльна характеристика результатів 
опитування партнерів юридичних фірм 
та керівників юридичних департаментів
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ТА ОЧІКУВАННЯ 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  Динаміка кадрового складу юрфірм та юрдепів
  Зміни обсягу роботи та замовлень аутсорсу в «натуральному 
вимірі»

   Зміни бюджетів клієнтів на зовнішніх юридичних радників

ПИТАННЯ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬСЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯМ

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ  
РАДНИКАМИ

  Зміни попиту на послуги юридичних фірм
   Практика залучення зовнішніх радників у найближчі три роки
  Попит на різні типи юрфірм та види юрпослуг

ЦІНОУТВОРЕННЯ
  Зміна ціни на стандартні та нестандартні юридичні послуги
  Демпінг на сучасному етапі розвитку юридичного ринку

ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ 
ТА УТРИМАННЯ КЛІЄНТІВ

СТОСУНКИ ТА КОМУНІКАЦІЯ  
МІЖ КЛІЄНТАМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ 
РАДНИКАМИ

   Сприйняття стосунків з компаніями в термінах людських 
відносин (Business Brand Relationship)

   Ключові контакти при продажу юрпослуг та вирішенні конфліктів
   Інвестиції в розвиток клієнтських відносин
  Облік часу на організацію та контроль юридичних радників
   Ключові показники ефективності юридичного департаменту

КАР'ЄРА ТА РОЗВИТОК
   Кар'єрні плани партнерів та керівників юрдепів
  Проблеми під час пошуку та найму юристів
  Застосування спеціалізованих програмних продуктів для 
автоматизації роботи

  Якості та кваліфікації, які потрібно розвивати юристам в умовах 
автоматизації

   Медіа, якими користуються партнери та керівники юрдепів
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ІРИНА НІКІТІНА
Дослідник та ідеолог LegalTalents.Report, 
консультант зі стратегії та розвитку

» 
Перелік нагальних питань, що не дають 
спокою учасникам ринку юридичних послуг, 
постійно розширюється: від кар’єрних 
вподобань до важливих навичок юристів, 
від стратегії вибору консультантів до стратегії 
продажів послуг, від корисних інструментів 
взаємодії до партнерських стосунків.

Не так важливо, однакові чи протилежні 
думки мають різні гравці ринку. Важливо, 
що кожного року ви маєте свіжу інформацію 
з «перших рук». Тримайте 120+ сторінок 
аналітики, обговорюйте виявлені тренди 
та приймайте свідомі рішення!
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ТЕТЯНА БЕНЬКО
Дослідник та ідеолог LegalTalents.Report,  
партнер Legal Marketing Solutions

» 
Три роки поспіль ми даємо вам все більше 
інформації про ринок та його гравців, про 
їхні взаємовідносини та погляди на майбутнє. 
Ми занурюємося все глибше, щоб скласти 
для вас дороговказ до якісних та надійних 
стосунків між усіма учасниками ринку.

Ми вже ретельно дослідили кар’єрні 
вподобання та прискіпливо поглянули на 
взаємовідносини, наразі готуємося виміряти 
фінансові аспекти життєдіяльності ринку.

Будьте з нами та долучайтеся до лав наших 
прихильників!
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ВІЙНА  
ЗА ТАЛАНТИ 
2.0.18

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 
СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ 
ФАКУЛЬТЕТІВ УКРАЇНСЬКИХ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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У 2018 році Всеукраїнське щорічне досліджен-
ня LegalTalents присвячено аналізу кар’єрних 
перспектив очима майбутніх юристів — сту-
дентів юридичних факультетів українських 
вищих навчальних закладів (ВНЗ).

  Який кар’єрний шлях вважається сьогодніш-
німи студентами найбажанішим?

  Чи всі вони готові залишатися в професії?

  Що для майбутніх юристів є піком їхньої 
кар’єри і як довго вони готові до нього йти?

   Які критерії успіху в побудові своєї кар’єри?

  Наскільки для успіху важлива лояльність 
роботодавця?

Відповіді на ці та інші важливі запитання були 
отримані в ході анонімного анкетування сту-
дентів юридичних факультетів.

Цей аналітичний звіт складений за результата-
ми опитування майбутніх юристів — студентів 
юридичних факультетів. Також звіт містить 
низку показників порівняльної динаміки опи-
тувань 2016–2018 рр.
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КАР’ЄРНІ ВПОДОБАННЯ 
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
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ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 
КАР’ЄРА В ЮРИДИЧНІЙ ФІРМІ 
ПРОДОВЖУЄ ЗАЛИШАТИСЯ 
НАЙБІЛЬШ ПРИВАБЛИВОЮ

38%
Важливо відзначити, що привабливість цього 
кар’єрного шляху хоч і виросла в порівнянні 
з минулим роком (2017 р. — 30%), але так і не 
досягла рівня привабливості 2016 року, коли 
юристом юридичної фірми себе бачив прак-
тично кожен другий (48% респондентів).

Значно підвищилася (з 8% в 2017 р. до 14% 
в 2018 р.) привабливість роботи внутрішнім 
юристом (юрисконсультом) компаній. Важливу 

роль у підвищенні привабливості відіграли як 
розширення юрдепів комерційних компаній, 
так і посилення впливу внутрішніх радників 
на бізнес-процеси своїх компаній. Особливо 
приємно спостерігати таку позитивну динаміку 
після проведеного LegalTalents.Report в ми-
нулому році дослідження кар’єри внутрішніх 
юристів і спільної з інхаузами популяризації 
цього кар’єрного вибору.

Юридичні фірми та юридичні департамен-
ти реального сектору економіки все частіше 
конкурують між собою в боротьбі за таланти. 
В цьому ми вбачаємо перерозподіл привабли-
вості кар’єрного вибору майбутніх юристів.

П’яту частину кар’єрного пирога стабільно 
утримує приватна юридична практика (21% — 
18% в 2016–2018 рр).

РЕСПОНДЕНТІВ БАЧАТЬ 
СЕБЕ СПІВРОБІТНИКАМИ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
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КАР’ЄРНІ ПЛАНИ 
РЕСПОНДЕНТІВ

Робота в юридичній фірмі
Приватна практика

Внутрішній юрист компанії
Державна служба

Правоохоронні органи
Судова влада

38% 18% 14% 14%7%9%
2018

30% 21% 8% 15%17%
2017

47% 21% 10% 10%2%
2016

6%

5%
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Підвищений інтерес молоді до правоохорон-
них органів, викликаний створенням нових 
антикорупційних органів в Україні, змінився 
в цьому році зниженням інтересу — практично 
вдвічі (17% у 2017 р. проти 9% у 2018 р.) і на-
ближується до показника 2016 р. (5%).

Такі результати повністю корелюють з нашими 
минулорічними прогнозами: «На нашу думку, 
це відображає сприйняття молоді реформ, що 
проводяться в даних сферах. Підтримка такого 
високого рівня зацікавленості в майбутньому 
потребуватиме конкретних результатів і ви-
димого довгострокового ефекту».

При цьому рівень привабливості кар’єри 
юриста в державних органах (7%) та судовій 
владі (14%) утримали свої позиції та були істот-
но покращені в 2017 р. у порівнянні з 2016 р.

ПРИВАБЛИВІСТЬ 
КАР’ЄРИ 
В ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНАХ 
І СУДОВІЙ ВЛАДІ 
ВТРИМАЛИ 
СВОЇ ПОЗИЦІЇ 
ПРОТЯГОМ  
2016–2018 рр.
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Цікавим відкриттям нашого дослідження стало існування двох 
«паралельних кар’єрних світів». У респондентів чітко просте-
жується приналежність до однієї з двох замкнутих груп при 
відповіді на запитання про кар’єрний вибір.

ПАРАЛЕЛЬНІ 
РЕАЛЬНОСТІ
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ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
КАР’ЄРНА ПЕРСПЕКТИВА, ЯКА СТОЇТЬ НА 1 МІСЦІ

Юридична фірма Приватна практика Внутрішній юрист 
комерційної компанії
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І Юридична фірма 42% 42%

Приватна практика 40% 34%

Внутрішній юрист 
комерційної компанії 32% 48%

Респонденти, першим кар’єрним вибором яких є «юрист юридичної фірми», «приватна практи-
ка» та «внутрішній юрист (юрисконсульт) компанії» вибирають один одного в якості кар’єрних 
альтернатив.

« ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ» 
КАР’ЄРНИХ ПЛАНІВ



© Дослідження ринку юридичних послуг 2018 | GfK Ukraine на замовлення LegalTalents.Report

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР
КАР’ЄРНА ПЕРСПЕКТИВА, ЯКА СТОЇТЬ НА 1 МІСЦІ

Правоохоронні органи Судова влада Державна служба (юрист 
у державній установі)
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Судова влада 46% 40%

Державна служба (юрист 
у державній установі) 19% 18%

Аналогічно інша група респондентів «правоохоронні органи», «судова влада» та «юрист на 
держслужбі» схильна до взаємозамінного вибору виключно серед опцій цієї ж групи.
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СЬОГОДНІШНІ РЕАЛІЇ СВІДЧАТЬ 
ПРО ПРОТИЛЕЖНЕ. МИ ВСІ 
Є СВІДКАМИ ПЕРЕХОДІВ 
ПАРТНЕРІВ ПРОВІДНИХ ЮРФІРМ 
НА ДЕРЖСЛУЖБУ, УЧАСТЮ ЇХ 
В КОНКУРСІ НА ПОСАДИ СУДДІВ 
НОВОГО ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА ІН.

У зв’язку з цим виникають два логічні запитання.

  Молодь просто не стежить за подібними міграціями між різ-
ними сферами в юридичній професії?

  Молодь просто не бачить переваг в отриманні різнобічного 
комплексного досвіду і в доступі до ресурсу для досягнення 
успіхів у своїй кар’єрі?
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ПОБУДОВА  
УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ
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ПІКОМ СВОЄЇ КАР’ЄРИ 
ПРАКТИЧНО КОЖЕН ДРУГИЙ 
МАЙБУТНІЙ ЮРИСТ 
БАЧИТЬ ПАРТНЕРСТВО 
В ЮРИДИЧНІЙ ФІРМІ

27% 19%РЕСПОНДЕНТІВ ХОЧУТЬ 
СТВОРИТИ СВОЮ ВЛАСНУ 
ЮРФІРМУ

БАЧАТЬ СВОЄ МІСЦЕ  
В УЖЕ ІСНУЮЧИХ 
ПАРТНЕРСТВАХ

На досягнення цього кар’єрного піку сьогод-
нішні студенти готові витратити 10 років.

Варто зазначити, що не всі респонденти, які 
віддають перевагу кар’єрі в юрбізі, бачать себе 
партнерами: тільки троє з чотирьох мають 
партнерські амбіції. Як підтверджують резуль-
тати нашого дослідження 2016–2018 рр., це 
співвідношення зберігається з року в рік.

Ті ж із них, хто прагне стати партнером, в пе-
реважній більшості впевнені, що найбільш 
оптимальним буде зростання в межах одного 
й того ж партнерства. 63% респондентів вважа-
ють, що для успішної кар’єри важливо обрати 
хорошу юридичну фірму й розвиватися в ній. 
Інші 33% схильні вважати, що для успішної 
кар’єри варто змінювати роботодавців і тільки 
5% в цьому повністю переконані.
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Однозначно погоджуюсь 
 із твердженням 1

Скоріше погоджуюсь 
 із твердженням 1

Скоріше погоджуюсь 
 із твердженням 2

Однозначно погоджуюсь 
 із твердженням 2

ТВЕРДЖЕННЯ 1

ЩОБ ЗРОБИТИ КАР’ЄРУ 
У ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ, 
ПОТРІБНО ЧАСТО 
ЗМІНЮВАТИ МІСЦЕ РОБОТИ, 
ПЕРЕХОДИТИ З ОДНІЄЇ 
ФІРМИ В ІНШУ ФІРМУ

5%

33%

45%

18%

ТВЕРДЖЕННЯ 2

ЩОБ ЗРОБИТИ КАР’ЄРУ, 
ПОТРІБНО ОБРАТИ 
ХОРОШУ ЮРИДИЧНУ 
ФІРМУ ТА ДОВГИЙ ЧАС 
У НІЙ ПРОПРАЦЮВАТИ
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Чому ж про молодь часто говорять «Джоб-хо-
пери» («стрибунці»)? Ми, зі свого боку, не ба-
чимо протиріччя між їхніми переконаннями 
та реальною поведінкою. Секрет Полішинеля 
в цій ситуації полягає в тому, що молоді фахівці 
не завжди усвідомлено підходять до вибору 

тієї самої «хорошої фірми» (про це більш де-
тально в розділі «привабливість роботодав-
ців українського юрринку»). Альтернативним 
поясненням може бути усвідомлений вибір 
будь-якої доступної пропозиції в якості пер-
шого місця роботи.

Природним наслідком такого вибору є подов-
ження кар’єрного шляху (15–16 років до рівня 
партнера в топових національних юрфірмах).
Ті ж 10 років майбутні юристи готові витра-

тити, щоб очолити юридичний департамент 
компанії в реальному секторі економіки. Та-
ких серед респондентів — практично кожен 
десятий (9%).

71% РЕСПОНДЕНТІВ ВВАЖАЄ,  
ЩО НА УКРАЇНСЬКОМУ ЮРРИНКУ 
НЕМАЄ НЕПРИВАБЛИВИХ 
РОБОТОДАВЦІВ І ЦЕЙ ПОКАЗНИК 
Є СТАБІЛЬНИМ ПРОТЯГОМ  
2016-2018 рр.
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Аналогічно юрбізу, не всі респонденти цієї 
категорії мають амбіції керувати юридичним 
департаментом (14% вибирають кар’єру інха-
уза й лише 9% хочуть обійняти керівну посаду 
в юрдепі).

Цікавим відкриттям став той факт, що кожен 
шостий респондент бачить своєю кар’єрною 
метою самореалізацію за межами професії:

  8% хочуть стати топ-менеджером комер-
ційної компанії (не юридичного напрямку)

  8% хочуть створити свій бізнес (НЕ юрбіз)

У цьому, на наш погляд, є певна суперечність: 
або майбутні юристи не розуміють, що бути 
партнером юрфіми еквівалентно бути влас-
ником бізнесу, або розуміють, але свідомо 
ускладнюють картину сприйняття юрбізу.

НА ДУМКУ МОЛОДІ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 
ЗА МЕЖАМИ 
ПРОФЕСІЇ ПОТРЕБУЄ 
МЕНШЕ ВИТРАТ 
ЧАСУ – 7-8 РОКІВ

Гідне місце серед кар’єрних пріоритетів сту-
дентів займає держслужба. При цьому молодь 
поділяє старт кар’єри в держслужбі (7%) і пік 
свого професійного розвитку в якості держав-
ного чиновника високого рангу (14%).

Найбільш довготривалою розцінюють майбут-
ні юристи суддівську кар’єру. Для її реалізації 
респонденти відводять 14 років. На відміну від 
держслужби, потенційні судді усвідомлюють 
важливість належності до системи та органіч-
ного зростання в ній від старту (14% респон-
дентів) до піку кар’єри (ті ж 14%).
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СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ РОКІВ, 
НЕОБХІДНА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 
КАР’ЄРНОГО ПІКУ, НА ДУМКУ 
СТУДЕНТІВ

Створити 
власну 
юридичну 
фірму

Стати одним 
із партнерів 
юридичної 
фірми

Досягти 
високої посади 
у судовій 
системі

Досягти 
високої посади 
на держаній 
службі

Стати 
керівником 
юридичного 
департаменту 
компанії

Стати  
топ-менеджером 
(не юридичного 
напрямку) 
у компанії

Створити 
власний бізнес 
не юридичного 
напрямку

10 10 10 10 8 7
14



МАЙБУТНЯ КАР'ЄРА: 
КРИТЕРІЇ УСПІХУ
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Головними критеріями успішності (важливі 
для 40 +% респондентів) своєї кар'єри майбутні 
юристи називають:

  цікаву, стимулюючу роботу
  високий рівень винагороди

Результати дослідження ще раз підтверджу-
ють, що молодь досить послідовна в своїх 
прагненнях та наполеглива щодо їх досягнен-
ня. Ці критерії є не тільки мірилом успіху своєї 
кар'єри, але й повністю співпадають з критич-
ними факторами для прийняття рішення при 
виборі першого роботодавця.

Мотивація бути незалежним у прийнятті рі-
шення й плануванні нинішніх партнерів на 
зорі їхньої кар'єри також важлива для потен-
ційних партнерів — кожен третій респондент 
(37%) нашого дослідження відзначає, що мож-
ливість самостійно приймати рішення є важ-
ливим фактором успішної кар'єри.

Практично на тому ж рівні (33%) за важливіс-
тю значиться фактор міжнародності (роботи 
в іноземній компанії, роботи з іноземними 
компаніями або роботи в іншій країні).

Популярність і визнання на ринку (колегами 
і клієнтами) є п'ятим значущим критерієм успі-
ху в кар'єрі (29%).

ТОП-3 ГОЛОВНИХ 
КРИТЕРІЇВ УСПІШНОЇ 
КАР’ЄРИ

Цікава робота, 
завдання,  
що стимулюють

Незалежність, 
можливість самостійно 
приймати рішення

Високий рівень 
винагороди

58%
45% 37%



МОЛОДЬ І НОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ:  
ЛЮБОВ З ПЕРШОГО 
ПОГЛЯДУ
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Автоматизація юридичної професії позитивно 
сприймається майбутніми юристами. Молодь 
очікує, що автоматизація не тільки спростить 
рутинну роботу, а й відкриє нові можливості 
в професії. Так вважають 67% респондентів. 
Лише 14% вважають, що автоматизація нега-
тивно вплине на ринок юрпослуг, зменшивши 
попит на юристів і підвищивши конкуренцію 
між ними.

Опитані в минулому році інхаузи були більш 
стримані в своїх оцінках процесів автомати-
зації — на спрощення роботи внаслідок авто-
матизації покладаються лише 48%.

Вплив нових технологій істотно позначається 
і на пошуку роботи майбутніми юристами. При 
скануванні вакансій, стажувань та конкурсів 
понад 40% опитаних студентів віддають пере-
вагу онлайн-ресурсам (соціальним мережам, 
інтернет-порталам і форумам, присвяченим 
юридичній тематиці).

Позитивний вплив: 
автоматизація спростить 

роботу, відкриє нові 
можливості

Нічого не зміниться, 
автоматизація помітно 

не вплине на ринок

Негативний вплив: 
 попит на юристів 

зменшиться, конкуренція 
між юристами зросте

Важко сказати

ВПЛИВ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ 
НА РОБОТУ 
ЮРИСТІВ

67%

12%

14%

7%
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Більш традиційні офф-лайнові методи (живе 
спілкування, рекомендації однокурсників, про-
фесійні спільноти, ярмарки вакансій і т. п.) іс-
тотно втратили в значущості та популярності 
в студентському середовищі.

Однак не можна недооцінювати важливість 
нетворкінгу для встановлення й підтримки 
комунікації з майбутніми співробітниками: 
участь у різноманітних заходах не розгляда-
ється як доступ до першоджерела інформації, 
а сприймається як можливість безпосередньо 
поспілкуватися з топовими юристами з різних 
сфер професії.

НЕТВОРКІНГ ТА УЧАСТЬ 
У ЗАХОДАХ НАЙЧАСТІШЕ 
Є ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ПІД 
ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
ПРО МАЙБУТНЬОГО 
РОБОТОДАВЦЯ



ВПІЗНАВАНІСТЬ  
І ПРИВАБЛИВІСТЬ ЮРИДИЧНИХ 
ФІРМ ЯК РОБОТОДАВЦІВ

Трирічна динаміка опитувань майбутніх юристів виявила дві 
важливі тенденції серед юрфірм як найбільш затребуваних 
роботодавців українського юрринку.
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ТЕНДЕНЦІЯ 1

ВПІЗНАВАНІСТЬ ≠ ПРИВАБЛИВІСТЬ

По-перше, важливо розуміти, що інструменти 
нарощування впізнаваності докорінно відріз-
няються від інструментів підвищення приваб-
ливості.

По-друге, впізнаваність безпосередньо зале-
жить від масштабу тимчасових і фінансових 
інвестицій. Критично враховувати, що — на 
превеликий жаль — ці інвестиції не дають 
накопичувального, довгострокового ефекту.

ІНВЕСТИЦІЇ  
У HR-БРЕНД НЕ МАЮТЬ 
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРУ ТА НЕ ДАЮТЬ 
ДОВГОСТРОКОВОГО 
ЕФЕКТУ

По-третє, тільки кожному четвертому бренду 
українського юрринку вдалося трансформува-
ти свою високу впізнаваність в привабливість 
як роботодавця. Зрештою, прославитися (стати 
впізнаваним) можна і мега-факапом.

По-четверте, бажання працювати в тій чи ін-
шій юридичній фірмі (привабливість бренду 
роботодавця), навпаки, є наслідком системних 
довгострокових зусиль з боку роботодавця. 
Ефект тут дають чітке виокремлення своєї ці-
льової аудиторії (а не всі студенти в цілому), 
фокусна робота та персональний підхід щодо 
майбутніх співробітників. Одне невдале слово 
партнера може за секунди нівелювати бага-
томісячні зусилля маркетологів і HR-ів фірми.

По-п'яте, важливо пам'ятати, що впізнаваність 
фірми сама по собі не дає впізнаваності особи-
стих брендів партнерів цієї фірми. Це вимагає 
окремих зусиль адміністративного персоналу 
та особистої залученості партнера. Так само 
як і з клієнтами, більшість студентів «женеть-
ся за лідером» — наймається не у фірму, а до 
партнера-ментора.
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ТЕНДЕНЦІЯ 2

СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ РОЗШАРУВАННЯ 
РИНКУ РОБОТОДАВЦІВ

На ринку чітко простежується розшарування 
роботодавців на дві групи:

1.  Систематично нарощують свою привабли-
вість у майбутніх юристів

2.  З року в рік втрачають свою привабливість 
у майбутніх юристів

Дебаркадером в цьому питанні є рівень прива-
бливості 10% — фірми з привабливістю більше 
10% (за рідкісним винятком) щорічно нарощу-
ють свої позиції на ринку роботодавців. 

Паралельно, фірми з рівнем привабливості 
менше 10% рік від року втрачають свої позиції 
в очах майбутніх юристів.

ЛІДЕРИ РИНКУ З ПРИВАБЛИВІСТЮ 
БІЛЬШЕ 10%: AEQUO, ARZINGER, 
ASTERS, AVELLUM, BAKER MCKENZIE, 
SAYENKO KHARENKO*

* В алфавітному порядку
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У 2016 році термін «HR-бренд», що використо-
вувався нами в дослідженні, був мало зна-
йомий українському юридичному ринку. За 
три роки ситуація зазнала значних змін. Цей 
термін почали вживати та він став звичною 
рутиною операційної діяльності юрфірм; як 
гриби після дощу почали з'являтися різнома-
нітні рейтинги HR-брендів; арсенал роботи 
з молоддю та потенційними співробітниками 
розширюється і з кожним роком поповню-
ється новими інструментами, і роботодавці 

наввипередки змагаються в демонстрації своїх 
ініціатив, спрямованих на роботу з майбутніми 
співробітниками.

При цьому якість юридичної освіти залишає 
бажати кращого і, незважаючи на великий 
спектр вибору, знайти якісного кандидата стає 
все складніше. Навіть знайшовши якісних кан-
дидатів серед студентів, не всі партнери мають 
навик впоратися з молодим поколінням і знай-
ти до нього підхід.

І, нарешті, робота з молодими кадрами — це 
тягар юрфірм-роботодавців як з точки зору 
їх «доведення до кондиції», так і з точки зору 
витрат на молодший персонал — клієнти не 
схильні платити за їхню роботу.

Так виглядає сучасний контекст війни за молоді 
таланти українського юрбізу. Можна продов-
жувати ігнорувати і сам процес, і його провідні 
тенденції, але війни це не скасовує. Welcome 
to the Club!

РОБОТА З МОЛОДИМИ 
КАДРАМИ – ЦЕ ТЯГАР  
ЮРФІРМ-РОБОТОДАВЦІВ,  
ЯКІ ДОНАВЧАЮТЬ  
ТА УТРИМУЮТЬ МОЛОДІ 
ТАЛАНТИ



ПРОФІЛЬ 
РЕСПОНДЕНТІВ



© Дослідження ринку юридичних послуг 2018 | GfK Ukraine на замовлення LegalTalents.Report

КОЖЕН ДРУГИЙ 
УЧАСНИК ДОСЛІДЖЕННЯ 
НАВЧАЄТЬСЯ В ТОП-5 
ЮРИДИЧНИХ ШКІЛ 
УКРАЇНИ

  Київський національний університет 
ім. Т. Шевченка 

  Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 

  Національний юридичний університет 
ім. Я. Мудрого 

  Львівський національний університет 
ім. І. Франка 

  Національний університет «Одеська 
юридична академія»

КУРС НАВЧАННЯ
  86% — бакалаврат (27% — перший курс 
24% — другий курс, 15% — третій курс 
20% — четвертий курс)

  14% — магістратура

ЧЛЕНСТВО 
В ПРОФЕСІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ  
СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ

  61% не є членами професійних 
організацій студентів-юристів

  36% є членами Ліги студентів АПУ

  3% є членами інших професійних  
організацій (ELSA, ILSA)

62% УЧАСНИКІВ 
ДОСЛІДЖЕННЯ – ЖІНКИ, 
38% – ЧОЛОВІКИ



НЕВИПРАВНІ 
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
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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
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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%
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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.
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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
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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
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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
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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
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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 думка 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%
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ПОПИТ НА РІЗНІ 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



© Дослідження ринку юридичних послуг 2018 | GfK Ukraine на замовлення LegalTalents.Report

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
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ЗМІНА ЦІНИ НА СТАНДАРТНІ 
ТА НЕСТАНДАРТНІ 
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Більше половини респондентів прогнозують 
незначне зростання вартості стандартних юр-
послуг 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



© Дослідження ринку юридичних послуг 2018 | GfK Ukraine на замовлення LegalTalents.Report

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
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 » 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
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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
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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)
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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
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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.
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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
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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
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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%
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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%
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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
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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, емоційний інтелект, гнучкість, 
ініціативність, дисципліна, уважність та 
інтуїція не вважаються партнерами за важ-
ливі та набрали менше 5%.

Критичне мислення

Комунікативні навички

Самовдосконалення

Креативність

Бізнесові навички, 
підприємницький хист

14%

14%

12%

10%

10%
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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



© Дослідження ринку юридичних послуг 2018 | GfK Ukraine на замовлення LegalTalents.Report

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
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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%



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 Тетя-
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
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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 третина респондентів очікують 
зростання кількість працівників своїх департа-
ментів, 44% збережуть статус-кво, 16% перед-
бачають скорочення штату, ще 7% важко ви-
значилися з цією динамікою у своїх командах.

ДИНАМІКА КАДРОВОГО СКЛАДУ
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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?
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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



© Дослідження ринку юридичних послуг 2018 | GfK Ukraine на замовлення LegalTalents.Report

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
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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
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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
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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 відзначити, 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 РІЗНІ 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
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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
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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 
юрпослуги не зміниться. Таких респондентів 
відповідно 14% і 23% на стандартні та нестан-
дартні послуги.
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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
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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
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  » 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
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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 
важко визначитися 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
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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
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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
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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%
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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%
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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%
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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
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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%
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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%
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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.

Програмним продуктом, який юридичні де-
партаменти використовують найчастіше, 
є AXDRAFT — але й ним користується лише 
9% респондентів.
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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%
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До ТОП-3 професійних медіа (10+% респон-
дентів), яким віддають перевагу керівники 
юридичних департаментів, належать (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
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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, 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
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ТОП-3 (50+%) ДЖЕРЕЛ 
ПРО АКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНІХ 
ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ

Спілкування 
з колегами

Заходи (семінари, 
конференції)

Юридичні медіа

70%
63% 56%



ПРОФІЛЬ 
РЕСПОНДЕНТІВ
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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



БАЧЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ ПАРТНЕРІВ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА КЕРІВНИКІВ 
ЮРИДИЧНИХ ДЕПАРТАМЕНТІВ
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КІЛЬКІСНИЙ 
СКЛАД КОМАНД

У середньому юридичні відділи компаній 
нараховують 9 юристів, а штат юридичних 
фірм — в середньому 28 юристів. 17% ком-
паній мають юридичні відділи з чисельністю 
понад 50 юристів. Ця частка серед юридичних 
фірм — 8%.
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ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ 
ЮРИСТІВ  
ТА КЛІЄНТІВ

За останні 12 місяців сім з десяти партнерів 
вказали на збільшення числа юристів у своїх 
фірмах та очікують збереження цієї тенден-
ції у 2019 році (69%). Це зростання партнери 
пояснюють розширенням клієнтської бази.

На відміну від партнерів ЮФ, керівники юри-
дичних департаментів найчастіше відповідали, 
що чисельність штату є стабільною (не зміни-
лась). У 2018 році таких було шість з десяти, 
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ЗМІНИ ОБСЯГУ 
ЗАМОВЛЕНЬ 
ТА РОБОТИ 
У НАТУРАЛЬНОМУ 
ВИМІРІ

Бачення партнерів юрфірм та керівників юр-
депів щодо обсягу роботи, що виконувати-
муть юрисконсульти всередині компанії без 
залучення зовнішніх юридичних радників 
у наступні 12 місяців, співпадає — цей обсяг 
збільшиться. Однак партнери юридичних фірм 
значно недооцінюють масштаб зростання 
цього обсягу (42% та 65% відповідно оцінки 
партнерів ЮФ та керівників юрдепів).

Зрозуміло, що партнери юрфірм та керівники 
юрдепів мають протилежні погляди на обсяги 
аутсорсу в наступні 12 місяців:

  69% партнерів очікують зростання обсягу 
замовлень у «натуральному вимірі», тоді як 
серед керівників юрдепів таких лише 14%.

  майже кожен четвертий (23%) керівників 
юрдепів передбачають скорочення обсягу 
замовлень у «натуральному вимірі», тоді як 
серед партнерів таких лише 6%.
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ЗМІНИ БЮДЖЕТУ 
НА ЗОВНІШНІХ 
РАДНИКІВ
(У ТВЕРДІЙ ВАЛЮТІ)

Партнери юридичних фірм більш оптимістич-
но оцінюють зміни бюджетів своїх основних 
клієнтів наступного року, ніж керівники юри-
дичних департаментів компаній. 29% та 19% 
респондентів відповідно очікують зростання 
бюджетів у твердій валюті.

Кожен п’ятий (21%) з опитаних керівників 
юридичних департаментів очікує зменшення 
бюджету в 2019 році на відміну від партнерів 
юрфірм, серед яких песимістів — 8%.

Цікаво зауважити, що кількість керівників юри-
дичних департаментів, які очікують скорочен-
ня бюджетів на аутсорс, переважає кількість 
тих, хто очікує зростання бюджетів.

При цьому кількість оптимістів серед партне-
рів ЮФ у чотири рази більша, ніж кількість 
респондентів, хто очікує негативну динаміку.
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СПІВПРАЦЯ  
З ЗОВНІШНІМИ 
РАДНИКАМИ/
ПІДРЯДНИКАМИ

Керівники юридичних департаментів схильні 
наймати радників під конкретні завдання. 
У цьому думка партнерів юридичних фірм та 
керівників юрдепів співпадають.

Це й обумовлює велику кількість радників, 
з якими співпрацюють компанії.
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ПОПИТ 
НА РІЗНІ ТИПИ 
ЮРИДИЧНИХ 
ФІРМ

Партнери юридичних фірм більшу ставку 
у майбутньому роблять на мультисервісні 
фірми, а керівники юрдепів рівною мірою 
оцінюють перспективи і бутікових, і мульти-
сервісних юрфірм.
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ПОПИТ  
НА ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ

Партнери юрфірм та керівники юрдепів по-різ-
ному оцінюють попит на різні послуги юри-
дичних фірм у перспективі трьох років.

Партнери юридичних фірм схильні недооці-
нювати попит на представництво в цивільних, 
господарських судах; консультації щодо захи-
сту прав інтелектуальної власності та консуль-
тації з антимонопольного права.

Водночас партнери юридичних фірм схильні 
переоцінювати попит на представництво інте-
ресів у процесах кримінального судочинства, 
на відносини з державними органами, лобі-
ювання; на консультації з питань придбання 
і продажу активів, консультації з питань банків-
ського і фінансового права та ринків капіталу.
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ЦІНОУТВОРЕННЯ Партнери юридичних фірм і керівники юри-
дичних департаментів погоджуються, що ціна 
на юрпослуги буде зростати (у більшій мірі на 
нестандартні, в меншій — на стандартні).

Важливо зазначити, що питання ціноутво-
рення є досить маніпулятивним. Лояльне 
ставлення керівників юрдепів до демпінгу та 
низької цінової пропозиції може, на практиці, 
не результувати в реальне зростання ціни на 
послуги юрфірм.
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СПОСОБИ 
ЗАЛУЧЕННЯ 
НОВИХ КЛІЄНТІВ
(БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ)

Кардинально різняться думки партнерів юр-
фірм та керівників юрдепів щодо бажаних 
безкоштовних послуг на етапі залучення но-
вих клієнтів:

  керівники юрдепів хотіли б бути регулярно 
поінформованими про зміни законодав-
ства і судову практику, а також відвідувати 
семінари і тренінги на безкоштовній основі

  партнери юридичних фірм роблять більшу 
ставку на первинні консультації та майже не 
розглядають інформування як ефективний 
інструмент залучення клієнтів.

Також різняться погляди цих двох груп рес-
пондентів щодо доцільності використання 
такого інструменту. Майже кожен сьомий 
партнер вважає, що безкоштовні послуги не 
є ефективними для залучення клієнтів, тоді як 
керівники юрдепів очікують на такі послуги 
на етапі відбору зовнішніх радників.
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СПОСОБИ 
УТРИМАННЯ 
ТА ФОРМУВАННЯ 
ЛОЯЛЬНОСТІ 
КЛІЄНТІВ
(ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ)

І партнери юрфірм, і керівники юрдепів мають 
однакову думку щодо важливості формування 
клієнтської лояльності. При цьому 40% ке-
рівників юрдепів не мають чітких побажань 
з цього приводу.

Цікаво відзначити, що партнери переоцінюють 
значення вирішення особистих питань клієнтів 
як інструменту формування лояльності, але 
недооцінюють такі інструменти, як знижки на 
рахунки та закриті семінари/тренінги.
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ОЦІНКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНІЦІАТИВ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ 
З ПІДТРИМКИ 
ЛОЯЛЬНОСТІ 
КЛІЄНТІВ

З боку керівників юрдепів є попит на заходи, 
що поєднують обмін інформацією та нетвор-
кінг (відкриті семінари, вебінари, бізнес-сні-
данки, конференції та інші заходи на юри-
дичні теми за участі колег), тоді як партнери 
не вважають цей інструмент аж настільки 
ефективним.
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СПРИЙНЯТТЯ 
КЛІЄНТСЬКИХ 
СТОСУНКІВ 
В ТЕРМІНАХ 
ЛЮДСЬКИХ 
ВІДНОСИН
(BUSINESS BRAND RELATIONSHIP)

Партнери юридичних фірм частіше розгляда-
ють стосунки як транзакційні (тільки бізнес), 
ніж їхні клієнти. Керівники юрдепів розра-
ховують на своїх зовнішніх радників як на 
корисних партнерів. Але жоден з керівників 
юрдепів не вважає юридичного радника кри-
тичним для бізнесу партнером.
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КОМУНІКАЦІЯ МІЖ 
ЗАМОВНИКОМ 
ТА ЮРИДИЧНИМ 
РАДНИКОМ

У процесі продажу юрпослуг партнери юри-
дичних фірм найчастіше (85%) спілкуються 
з власником бізнесу. Тоді як керівники юри-
дичних департаментів найчастіше (40%) при-
ймають рішення щодо вибору зовнішнього 
юридичного радника спільно з генеральним 
директором. Про залучення власників до про-
цесу вказали лише 26% з них.

У разі конфлікту партнери юридичних фірм 
спілкуються переважно (81%) з власником, 
а керівники юридичних департаментів звер-
таються за допомогою до керуючих партне-
рів (72%).
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СПРИЙНЯТТЯ 
СКЛАДНОСТІ 
ПРАЦІ ПАРТНЕРА 
ЮРФІРМИ  
ТА КЕРІВНИКА 
ЮРИДИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ

Опитування свідчить, що партнери юридичних 
фірм недооцінюють складність праці керівника 
юридичного департаменту.

Більш складною роботу керуючого партнера 
вважають 56% партнерів та 26% керівників 
юрдепів.

40% керівників юрдепів вважають свою роботу 
більш складною. Партнерів, які так вважають, 
виявилось лише 10%.
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КАР’ЄРНІ  
ПЛАНИ

Керівники юрдепів (72%) схильні частіше ду-
мати про кар’єру поза межами юриспруденції, 
ніж партнери юрфірм (62%).

Найбільш бажаною альтернативою для парт-
нерів юрфірм є створення власного бізнесу, 
тоді як керівники юрдепів майже рівною мірою 
віддають перевагу опціям створення власного 
бізнесу чи позиції топ-менеджера комерційної 
компанії.

Цікаво, що обидві групи респондентів розгляда-
ють кар’єру державного службовця або політич-
ного діяча. Однак керівники юрдепів обирають 
ці опції вдвічі частіше, ніж партнери ЮФ.
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ПРОБЛЕМИ  
ПІД ЧАС ПОШУКУ 
ТА НАЙМУ 
ЮРИСТІВ

І партнери юридичних фірм, і керівники юр-
депів стикаються зі схожими проблемами під 
час пошуку та найму юристів до своїх команд. 
Серед головних проблем переважають брак 
кваліфікації (89% і 77% відповідно) та досвіду 
претендентів, а також невідповідність очіку-
вань щодо заробітної плати (38% і 47% від-
повідно).
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ЗАСТОСУВАННЯ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
ПРОГРАМНИХ 
ПРОДУКТІВ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ 
РОБОТИ

Опитування показало, що обидві групи рес-
пондентів у високій мірі застосовують спеціа-
лізовані програмні продукти для автоматизації 
своєї роботи (85% юрфірм та 84% юрдепів).

Цікаво відзначити, що переважна більшість 
програмних продуктів є внутрішньою розроб-
кою (52% юрфірм та 63% компаній).
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ЯКОСТІ 
ТА КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ ПОТРІБНО 
РОЗВИВАТИ 
ЮРИСТАМ В УМОВАХ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

Керівники юрдепів приділяють найбільшу увагу 
розвитку навичок з проектного менеджменту.

Для партнерів найбільше важить критичне 
мислення.

Думки партнерів юридичних фірм та керів-
ників юрдепів співпадають щодо важливості 
комунікативних навичок і креативності.
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