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РЕКЛАМА ПЛОЩА НА ШПАЛЬТІ (РОЗМІР БЛОКУ)

МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ 1/1 1/2

РЕКЛАМА ВСЕРЕДИНІ ВИДАННЯ ЦІНА, ГРН*

8 000 5 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4-Й ОБКЛАДИНЦІ

2-га стор. обкладинки 12 000 —

3-тя стор. обкладинки 12 000 —

4-та стор. обкладинки 16 000 —

ІНТЕРВ’Ю

«Персона» — інтерв’ю з адвокатом і розгорнута інформація про його 
фірму у форматі редакційного матеріалу, 
1-ша обкладинка + 4 шпальти всередині видання

35 000

Стаття/інтерв’ю 2/1 (7 000 знаків) 12 000

«Школа майстерності» 2/1 (6 000 знаків + фото) 9 000

«ОФІС» 2/1 (5-7 фото) 8 000

Фотоновина 1/1 4 000

РЕКЛАМА В ОКРЕМІЙ РУБРИЦІ

Ціни на розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у журналі  
«Український адвокат»*

Прайс дійсний з 25.02.2019 р.

*Усі ціни вказано в гривнях.
З 1 липня 2014 року ПрАТ «Юридична практика» є платником єдиного податку. 
Виготовлення PR-матеріалу або оригінал-макета — 20% від вартості реклами.

1/2
(190 х 129 мм)

Вимоги до файлів: до верстки приймаються повністю підготовлені макети.  
Формат макета повинен відповідати розміру рекламної площі видання.  
Aбсолютно всі тексти, щоб уникнути непередбачених ситуацій, має бути переведено «в криві».  
Усі кольори, іменовані інакше, ніж Cyan, Magenta, Yellow і Black, будуть конвертуватися в CMYK.

Растрові зображення  
повинні відповідати реальним розмірам і мати роздільну здатність 300 dpi (для CMYK) і 600 dpi (для Grayscale).  
Можливе тільки збереження в TIF (без компресії, без застосування шарів і без альфа-каналів). 

Векторні зображення  
повинні відповідати реальним розмірам і бути збереженими в EPS (Illustrator 10). Output resolution 2400 dpi.  
Сучасні методи накладення елементів, прозорості, тіні тощо у векторних програмах має бути переведено в растр.  
(300 dpi CMYK).

Відділ реклами: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua

ШПАЛЬТА
1/1

(202 х 266 мм)
+ відступи з кожного боку 

по 5 мм

(розмір макета до друку
212 х 276 мм)

5 
мм

5 
мм

5 мм

5 мм

ОБКЛАДИНКА
1/1

(202 х 266 мм)
+ відступи з кожного боку 

по 5 мм

(розмір макета до друку
212 х 276 мм)

5 
мм

5 
мм

5 мм

5 мм
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ПРАВО ІВ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯШКОЛА МАЙСТЕРНОСТІ

адвокатка, керівниця судового 
відділу Moneyveo

Ірина СТАРОДУБ

УПЕРШЕ 
реєстрація авторських прав на програмне забезпечення (ПЗ) була проведе-

на у 1964 році в США.

ОХОРОНІ 
підлягає лише форма вираження, тобто значення має лише код, а не ідея, 

концепція або принципи. Але воно може бути поширеним як на оприлюдне-

ні програми, так і на не оприлюднені; як на цілу програму, так і на її частину, 

якщо вона може використовуватися самостійно.

СТВОРИВШИ ПРОГРАМУ, 
програміст отримує на неї авторські права.

Немайнові:

• право визнання авторства шляхом зазначення імені автора на творі  

і на його примірниках;

• право на анонімність: забороняти зазначення свого імені;

• право на псевдонім: використовувати будь-яке ім’я або нік;

• право на збереження цілісності твору і протидії його спотворення, 

іншій заміні твору або посяганню, які можуть завдати шкоду честі та 

репутації автора, зокрема забороняти внесення додаткового коду 

в програму.

Майнові:

• виключне право на використання програми;

• виключне право на дозвіл або заборону використання програми 

іншими особами.

ВИНИКАЄ 
авторське право на ПЗ з моменту його створення і не підлягає обов’язковій 

реєстрації та іншим формальностям. Однак автор або особа, яка володіє 

майновими авторськими правами, може їх зареєструвати.

БЕЗСТРОКОВО 
охороняються особисті немайнові авторські права, наприклад право 

 визнання авторства. Майнові права (так звані економічні) охороняються 

протягом усього життя автора і ще 70 років після його смерті.

РЕЄСТРАЦІЯ 
АВТОРСЬКИХ

ПРАВ 
буває дуже корисною. Наприклад, під час 

спору про авторство автором буде вважатися 

той, хто ним вказаний (презумпція авторства). 

У такому випадку доказом авторства може 

бути більш рання реєстрація авторського 

права.

ПОДАВАТИ 
для реєстрації авторських прав на ПЗ треба 

заяву, а також квитанції про оплату зборів, 

роздруковані фрагменти коду, достатні для 

ідентифікації ПЗ.

ПАТЕНТУВАННЯ 
комп’ютерних програм в Україні не при-

жилось, оскільки Цивільний кодекс перед-

бачає охорону комп’ютерних програм 

як літературних творів, а про патенто-

здатність програмного забезпечення у 

Законі України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» нічого не 

вказано. Тож переважно захищають-

ся саме авторські права на ПЗ.

ЯК ВИНАХІД комп’ютерна програма 

може отримати правову охорону 

за умови, якщо вона:

• є результатом інтелектуальної 

діяльності людини;

• є технологічним (технічним) 

рішенням у будь-якій сфері 

технологій;

• має ознаки новизни, вина-

хідницький рівень та є про-

мислово придатною.

ЯК ЗНАК ДЛЯ 
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

можуть охоронятися:

• назва комп’ютерної програми чи її окремих модулів, назви локацій, 

імена персонажів;

• звуки, що застосовуються в комп’ютерній програмі, анімовані та 

статичні банери, відео, музичний супровід, сценарій, опис та зовніш-

ній вигляд персонажів;

• інноваційні апаратні рішення, в тому числі гаджети, обладнання, за 

допомогою якого функціонує програма.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
краще захищає, бо:

• виникає з моменту створення об’єкта та не потребує ніяких до-

даткових дій. Потрібна лише наявність охороноздатності окремого 

елемента як твору;

• поширюється як на всю програму, так і на її окремі частини;

• строк захисту значно перевищує строк технічної експлуатації;

• легше довести порушення авторського права та визначити розмір 

компенсації.

НЕДОЛІКИ ЗАХИСТУ 
авторським правом:

• поширюється виключно на текст коду як літературний твір, зали-

шаючи незахищеними функції програмного коду;

• офіційна реєстрація потребує розкриття зовнішньої форми та змісту.

ПЕРЕВАГИ 
ПАТЕНТУВАННЯ:

• допоможе захистити сутність, функції, алгоритм, інтерфейс 

комп’ютерної програми, її внутрішнє наповнення;

• дає виключне право власності на саму ідею (якщо вона відображе-

на в істотних ознаках формули винаходу) і запобігає її несанкціоно-

ваному використанню.

ПРОБЛЕМИ 
ПАТЕНТУВАННЯ:
• жорсткі критерії патентоспроможності;

• потреба розкриття зовнішньої та внутрішньої форми об’єкта;

• тривале оформлення при швидкому «старінні» комп’ютерних прог-

рам: версія комп’ютерної програми, що подається на реєстрацію, 

може стати неактуальною ще до отримання патенту, а за 20 років дії 

захисту технологія тим більше може застаріти і стати неактуальною.

Ю
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.

25

«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 
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ЮРИДИЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬДІАЛОГ

Андрій Нижний: Часто, гово-
рячи про «зміцнення верховенства 
права» як обов’язкову передумову 
зростання обсягу іноземних інвес-
тицій в Україну, йдеться саме про 
юридичну визначеність. Адже при 
реалізації бізнес-проєкту інвестору 
потрібно мати можливість прора-
хувати ризики як під час ведення 
бізнесу, так і у разі необхідності 
його захисту. Проте в сучасних реа-
ліях в Україні зробити це непросто 
не тільки іноземним інвесторам, 
але й українським підприємцям.

Ірина Кушнір: За підтримки 
проєкту Ради Європи «Підтримка 
судової влади України в забезпе-
ченні кращого доступу до право-
суддя» спільно з Національною 
школою суддів України в цьому 
році заплановано розробку стан-
дартизованого тренінгового курсу 
для суддів адміністративних судів 
та їхніх помічників «Застосування 
принципу юридичної визначеності 
в адміністративному судочинстві».

Метою цієї ініціативи є фор-
мування освітніх лекцій та прак-
тичних вправ щодо застосування 
принципу юридичної визначеності 
у судовій практиці адміністратив-
них судів на основі практики Євро-
пейського суду з прав людини  та 
інших документів Ради Європи.

Адміністративний 
прогрес
Триває розробка навчального курсу з питань 
застосування принципу правової визначеності 
для суддів адміністративної спеціалізації

Дотримання цього принципу 
судами та іншими органами дер-
жавної влади має важливе значен-
ня для формування довіри громад-
ськості до судової системи та верхо-
венства права.

Принцип юридичної визна-
ченості як елемент верховенства 
права є наскрізним принципом 
тлумачення права. Він включає 
такі елементи, як якість закону, 
легітимні очікування, принцип res 
judicata тощо. Недотримання прин-
ципу юридичної визначеності не-
одноразово ставало підставою для 
визнання Конституційним Судом 
України положень закону некон-
ституційними.

Андрій Нижний: На сьогодні 
в Україні діє понад мільйон нор-
мативно-правових актів, які часто 
прямо або опосередковано супе-
речать один одному. У таких умо-
вах особливої ролі набуває якісна 
та послідовна правозастосовна ді-
яльність виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування, яка може 
компенсувати недосконалість за-
конодавства. Останньою ланкою, 
яка повинна гарантувати дотри-
мання юридичної визначеності 
у  відносинах держави та особи, 
виступають саме адміністратив-
ні суди, які здійснюють судовий 

Ірина Кушнір Андрій Нижний

15–16 червня 2021 року Національна школа суддів 
України спільно з Проєктом Ради Європи «Підтримка 
судової влади України в забезпеченні кращого досту-
пу до правосуддя» провела перше засідання робочої 
групи з розробки одноденного навчального курсу для 
суддів та помічників суддів «Застосування принципу 
юридичної визначеності в адміністративному судо-
чинстві». Разом із суддями адміністративних судів 
усіх трьох інстанцій обговорили питання, які має 
охоп лювати навчальний курс, а також окремі еле-
менти програми майбутнього навчального курсу.

Планується чотири блоки: «Якість законодав-
ства», «Легітимні очікування як елемент принципу 
юридичної визначеності», «Res judicata» як елемент 
принципу юридичної визначеності» та «Участь про-
курора в некримінальній справі». Працювали, зок-

рема, над форматами та змістовним наповненням 
мінілекцій, практичними завданнями, а також над 
формуванням роздавальних матеріалів учасникам, 
матеріалів для тренерів, розробкою практичних 
вправ (кейсів) та завдань до них,  структуруванням 
навчального матеріалу відповідно до інтерактивних 
методик викладання.

Про важливість юридичної визначеності саме в 
адміністративному судочинстві — від перших осіб: 
Андрія Нижного, співкеручого партнера Hillmont 
Partners, к.ю.н., національного експерта Проєкту 
Ради Європи «Підтримка судової влади України в за-
безпеченні кращого доступу до правосуддя», та Ірини 
Кушнір, менеджерки проєкту Ради Європи «Підтрим-
ка судової влади України для забезпечення кращого 
доступу до правосуддя».
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К
оли йдеться про складні 
юридичні справи, кожна 
деталь має значення. Зок
рема, комфортний офіс, в 
якому хочеться створюва

ти юридичні шедеври, працюючи 
над справою клієнта, якою б вона 
не була: кримінальною, господар
ською чи цивільною…

До таких можна віднести офіс 
адвокатського об’єднання ARIO, 
який заворожує продуманістю 
деталей: розташований на трьох 
поверхах старовинного будинку, 
не великий за площею, проте ком
фортний з перших кроків сходами 
угору.

Оздоблення виконане у мініма
лістичному стилі, приховані шафи, 
функціональні полички та ніші, 
ніби підштовхують до вільного кре
ативу. Однак тут усе ж таки працю
ють адвокати. А тому не обій шлося 
й без класичних «юридичних» 
атрибутів: статуї Феміди, старовин
ного телефону.

Темні, переважно сірі, стіни 
компенсовані за рахунок проду
маного освітлення, яке допомагає 

Особливості офісу:
 РОЗТАШУВАННЯ 
У ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ 
ДО ЦЕНТРАЛЬНИХ СУДІВ ТА 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 НАЯВНІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ 
У КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА

 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН 
ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

розставити акценти: за потреби 
налаштовує на динамічну роботу 
команди над проєктом або створює 
комфортну приватність для спілку
вання з клієнтами.

Переговірних кілька, вони різ
ноформатні. Велика, відгороджена 
склом у центрі офісу, — тут можна 
обговорити у розширеному форматі 
проєкт або навіть провести загаль
не зібрання команди, зокрема че

рез повноцінний відеоконференс. Є 
й закрита переговірна кімната для 
конфіденційного спілкування. Од
разу відчувається: тут вміють збері
гати таємниці клієнтів.

Третій поверх офісу розпланова
ний у форматі оупенспейс, аби 

ніщо не заважало колективному 
розуму. Проте працювати можна як 
за своїм робочим столом, так і в 
зручному кріслі чи навіть (за гар
ної погоди) на балкончику, смакую
чи каву. Головне — встигнути за
бронювати місце. 

ARIOОФІС

На юридичний лад


