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Видавництво «Юридична практика» пропонує Вам розмістити 
іміджеве інтерв’ю під рубрикою «МОЯ КОМПАНІЯ» або «ОСОБИСТІСТЬ» 
в україномовному журналі «УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ».

Щомісячний тематичний журнал видається з вересня 2006 року 
і висвітлює актуальні питання ведення юридичного бізнесу в Україні, 
а також правові аспекти підприємницької діяльності в цілому.

Серед читацької аудиторії — партнери і юристи провідних юридичних 
фірм України, юрисконсульти підприємств, представники міжнародних 
організацій, члени бізнес-асоціацій, учасники профільних виставок 
і конференцій.

Журнал є унікальним і добре зарекомендували себе єдиним глянсовим 
виданням юридичної професії в Україні.
Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року журнал 
«Український адвокат» був визначений як друковане видання для 
офіційного опублікування рішень вищих органів адвокатського  
самоврядування — З’їзду адвокатів України, Національної асоціації 
адвокатів України та Ради адвокатів України.

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!

ОБ’ЄМ 
Обкладинка +  
4 шпальти всередині видання

МОВА Українська

ПОСЛУГИ Фотосесія

БОНУС 25 примірників видання

З питань розміщення реклами звертайтеся до Вадима Шпачука, моб.: (099) 290-12-44, Е-mail: v.shpachuk@pravo.ua
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вілейні дати завжди 
спонукають до підбит-
тя підсумків, а десять 
років присутності на 
юридичному ринку і по-

готів. Часто це — умовна межа, яка 
визначає, що бізнес відбувся, і якщо 
справа налагоджена, то далі — тіль-
ки вперед. Як побудувати систем-
ний юридичний бізнес у регіоні й 
вистояти в кризу, розповів Роман 
Загрія, керуючий партнер ЮК 
PRAVO GARANT, яка цього року від-
святкувала свій перший ювілей та 
є лідером ринку юридичних послуг 
у запорізькому регіоні та визнаним 
експертом у галузі банкрутства в 
Україні.

Романе, з чого почалася 
ЮК PRAVO GARANT?

— З бажання створи-
ти власну компанію. У 

2011 році я мав достатній досвід 
роботи юристом і по-своєму бачив 
процеси управління юридичною 
фірмою, тому реалізувати свої про-
фесійні та управлінські амбіції я 
міг, тільки відкривши власну спра-
ву. Я точно знав, що масштабу інди-
відуальної практики, яку тоді вели 
більшість колег у Запоріжжі, мені 

буде замало, тому вирішив будува-
ти системний юридичний бізнес у 
регіоні.

Власне, іншого варіанта працев-
лаштування і не уявляв, коли оби-
рав юриспруденцію: я хотів бути 
адвокатом, адже це дає свободу, 
якої позбавлені судді та прокуро-
ри, і керівником власної системної 
юридичної фірми, бо це дає масш-
таб проєктам і дозволяє реалізува-
ти управлінські амбіції.

Зараз із посмішкою можна при-
гадати, що на початку вся ком-
панія, окрім мене, складалася із 
одного співробітника і одного ста-
жера — ми всі розміщувалися в 
одному кабінеті в 11 квадратів. Я 
дуже гостро відчував свою відпо-
відальність за них. Іще потім років 
п’ять був максимально обачним, 
наймаючи людей на роботу: я му-
сив гарантувати те, що в них буде 
робота і відповідний рівень доходу. 
З іншого боку, я знав, що це — моя 
відповідальність, і це змушувало 
мене працювати наполегливіше.

Сьогодні PRAVO GARANT — це 
два десятки співробітників у ком-
фортному сучасному офісі, струк-
турована за практиками системна 
фірма.
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«Робота юриста творча і, як будь-яка творча діяльність, 
повинна приносити задоволення творцю» — Роман Загрія
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Управлінська  імпровізація
Романа Загрія
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??? КОМПАНІЯ 
нам вона підходить нині. Усі нові 
запити клієнтів надходять на за-
гальну пошту, офіс-менеджер про-
тягом 15 хвилин передає завдання 
за профілем, і, як правило, кейс по-
трапляє адвокатові, який готовий 
взятися за справу. Якщо треба — я 
долучаюся до розподілу.

Коли йдеться про якийсь склад-
ний кейс, то за налагодженими 
алгоритмами формується команда, 
ми його обговорюємо відповідною 
групою, як правило, в месенджерах.

Наскільки суттєво зміни-
лися справи, які ви супро-
воджуєте, з часу засну-

вання компанії?
— Якщо говорити про перших 

клієнтів, то на початковому етапі 
розвитку компанії практикували 
абонентське обслуговування місце-
вого бізнесу. Для себе ми гучно на-
зивали це «юридичний аутсорс», а 
по суті заміняли середньому бізне-
су його власний юридичний депар-
тамент. Відповідно наша компанія 

була структурована за принципом 
юрдепартаменту: договірний від-
діл, корпоративний, судовий тощо. 
Це тоді дало стабільний потік справ 
і клієнтів, а відповідно, і фінансу-
вання.

У якийсь момент ми дійшли 
до обслуговування 100 компаній і 
збільшили штат до 30 юристів, а 
тому були змушені мати дуже чіткі 
регламенти роботи всередині й із 
клієнтами. Це було драйвово, бага-
то у чому корисно: ми  навчилися 

Роман Загрія: «Тепер, особливо маючи досвід роботи в умовах 
пандемії та локдауну, ми концентруємося на критеріях 
ефективності, а не на кількості відпрацьованих годин»

PRAVO GARANT

З першою економічною 
кризою довелося стикну-
тися наступного року, 

а потім вона переросла в перма-
нентну політичну кризу. Як вижи-
вали після 2014 року?

— Так, я дуже добре пам’ятаю 
цей момент. Ми щойно збільшили 
штат юристів, розраховуючи на 
значні обсяги роботи, винайняли 
новий офіс в 100 квадратів, пла-
нували чи, може, вже й робили 
ремонт, і у цей момент нас заста-
ла економічна криза й значні ва-
лютні коливання, коли долар зріс 
у декілька разів тільки протягом 
одного дня. Зарплати юристів і ад-
вокатів, як відомо, на той час були 
прив’язані до цієї валюти… Було 
непросто, але ми той період пере-
жили. Мене особисто він навчив 
планувати, перш за все фінанси, 
а також правильно вибудовувати 
взаємини з клієнтами.

Команда в той момент також за-
гартувалася і згуртувалася, а тому 
далі нам вдалося підхопити мож-
ливості, які дала криза, і розвивати 
справу. Ми визначилися зі сферами 
та індустріями, в яких і сьогодні 
розвиваємося.

Що головне для ефектив-
ного керівника?

— Це дуже непросте за-
питання, бо я не вважаю себе най-
кращим керуючим партнером фір-
ми з точки зору управлінця. Усе ще 
багато свого робочого часу я приді-
ляю веденню справи клієнта, підго-
товці документів, представленню 
інтересів у суді. Мені дуже подоба-
ється своя практика, а тому я, на 
жаль, не приділяю достатньо часу 
управлінню.

Мабуть, це бажання не поли-
шати практичну роботу дозволило 
мені позбутися перфекціонізму в 
несуттєвих деталях. Спочатку я на-
магався всіх перевчити вести спра-
ви на свій лад, контролював кожну 
дію кожного співробітника, але те-

пер, особливо маючи досвід роботи 
в умовах пандемії та локдауну, ми 
концентруємося на критеріях ефек-
тивності, а не на кількості відпра-
цьованих годин.

Саме на управлінні ефективніс-
тю команди я маю намір зосере-
дитися найближчим часом.

Сьогодні ми не проводимо кла-
сичних нарад, з доповідями і обго-
воренням одного й того самого пи-
тання по колу. Раніше ми проводи-
ли наради, але в якийсь момент я 
усвідомив, що ми дуже багато часу 
витрачаємо на речі, які не мають 
принципового значення.

Робочі питання вирішуємо на 
імпровізованих нарадах. На них 
збираються ті, хто вільні у цей 
момент, просто у коридорі, і коле-
га може розповісти про кейс, над 
яким працює, своє бачення, а реш-
та просто тестують його на предмет 
ефективності, вразливих місць по-
зиції, дають поради і діляться дум-
ками, що раптово виникли, — це 
дуже потужна практика, яка дозво-
ляє подивитись на проблему з різ-
них боків, знайти найкраще рішен-
ня, перевірити на життєздатність 
стратегію чи просто розширити кут 
зору.

Позиції нерідко узгоджуємо у 
месенджерах за участю тих колег, 
які беруть участь у проєкті. Орга-
нізаційні питання, питання роз-
витку, маркетингу я довіряю ко-
манді. Іноді моєї думки питають в 
останній момент, коли треба лише 
підтвердити рішення, іноді ухва-
люють його без моєї участі. Але це 
не стосується стратегічних питань. 
Загалом я притримуюся позиції, що 
ідеальне, але запізніле рішення, за 
своїми наслідками є набагато гір-
шим, ніж просто хороше, але своє-
часне.

Після локдауну всі праців-
ники повернулися в офіс? 
Узагалі події останніх 
років змушують задума-

тися над тим, щоб більше уваги 
приділяти життю поза роботою. 
Тому важливим критерієм при 
виборі роботодавця стало задо-
волення співробітників роботою і 
своїм життям.

— Наша фірма дуже мало пра-
цювала у віддаленому режимі. 
Хоча така можливість залишаєть-
ся, всі співробітники фактично по-
вернулися в офіс.

Коли ми створювали PRAVO 
GARANT, ще до викликів пандемії, 
було розуміння, що офіс і компанія 
загалом повинні бути місцем, куди 
працівникам приємно приходити 
щоранку, де комфортно перебува-
ти і звідки не хочеться йти. Жар-
тую — звісно, всі хочуть додому, до 
близьких. Але комфорт на роботі, 
якій люди віддають щонайменше 
третину свого життя, був для мене 
важливим ще 10 років тому.

Я дуже не хотів би, щоб наші 
співробітники прокидалися вранці 
з думкою «О ні, знову на ЦЮ робо-
ту…». Я як керівник дуже лояльний 
до того, де і скільки працює співро-
бітник. Ключовим фактором конт-
ролю для мене є якісне виконання 
завдання в поставлений строк та 
досягнення ефективного результа-
ту для клієнта.

Для цього й завдання я намага-
юся розподілити таким чином, щоб 
юристу було цікаво ним займатися. 
Звісно, іноді треба виконати нуд-
ну або рутинну роботу, до якої не 
лежить душа, — не без цього, але 
глобально, наприклад, відправля-
ти щодня в суд людину, яка більше 
любить працювати з договорами, 
ми примусово не будемо.

Робота юриста творча і, як будь-
яка творча діяльність, повинна 
приносити задоволення творцю.

Яким чином ви ставите 
завдання, якщо не прово-
дите нарад?

— Схема була налагоджена ще 
з часів активного аутсорсу, але 


