26-те щорічне дослідження ринку юридичних послуг України
Анкетування проводиться до 25 жовтня 2022 року
www.pravo.ua

Шановні партнери!
Ухвалюючи непросте рішення про проведення дослідження цього року, під час війни, ми зважали
передовсім на інтереси учасників ринку — юридичних фірм, які продовжують практикувати, та
споживачів їх послуг. Саме під час криз — а війна, безумовно, є такою — зростає цінність об’єктивної,
достовірної та своєчасної інформації.
Дослідження «50 провідних юридичних фірм України», що проводиться з 1997 року, традиційно надає
вичерпну інформацію про стан справ провідних юридичних фірм, які практикують в Україні.

Основні характеристики випуску
Періодичність: 1 раз на рік
Мова: українська
Формат: В4+, 100 шпальт
Папір: крейдований
Друк: офсет, кольоровий + online-версія
Дата виходу: грудень 2022 року

www.pravo.ua

Анкетування

З огляду на реалії поточного року вагомим критерієм оцінювання провідних юридичних фірм
України стане їх долученість до оборони України: підтримка волонтерських ініціатив та
гуманітарних програм, залучення від спонсорів та партнерів коштів і скерування їх на допомогу
ЗСУ та іншим військовим підрозділам, допомога переселенцям і біженцям, реалізація pro bono
проєктів тощо. Лідерство не обмежується лише професійною сферою. І оскільки цього року
значний ресурс провідних юридичних фірм України витрачається на неюридичні активності, то й
такий внесок у наближення нашої перемоги має бути належним чином оцінено.

АНКЕТА

Досліджуваний період охоплює 12 календарних місяців: I–III квартали поточного року та IV квартал
минулого. Заповнену анкету (документ у форматі xlsx, підписаний керівником Вашої юридичної
фірми, та додатки) надішліть до редакції «Юридичної практики» до 25 жовтня 2022 року на
електронну адресу: 50@pravo.ua Телефон для довідок: (050) 657-88-88, Олексій Насадюк
www.pravo.ua

Цього року ми надамо читачам іще більше аналітичної інформації
про поточну ситуацію та тенденції на юридичному ринку щодо:

•
•
•
•
•

актуальних практик та їх розвитку;
основних споживачів юридичних послуг;
ціноутворення, білінгу і гонорарів;
кадрової ситуації та зарплатної політики;
фінансових втрат юрринку та очікувань
стосовно відновлення ділової активності.

Це дасть учасникам ринку можливість більш
виважено підійти до планування власної
практики та ухвалення управлінських рішень.
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Рекламні інструменти
Блокова реклама

Реклама
на розворот 2/1
ціла шпальта 1/1
пів шпальти 1/2
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Текстова реклама advertorial

Авторські статті
Особливості верстки
• обсяг статті — 7500 знаків
• фото автора

Інтерв’ю на правах реклами

Інтерв’ю
Особливості верстки
• обсяг інтерв’ю — 7000 знаків
• фото
• біографічна довідка
• логотип компанії

Можливі теми інтерв’ю
Галузі практики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антимонопольне право
Банківське та фінансове право
Земельне право та нерухомість
Інтелектуальна власність
Корпоративне право
Комплаєнс
M&A
Міжнародна торгівля і право СОТ
Міжнародний арбітраж
Податкове право
Реструктуризація/банкрутство
Судова практика
Кримінальне право
Інвестиції
Відшкодування збитків, завданих війною

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ринки капіталу і цінні папери
Трудове право
Стягнення заборгованості
Взаємодія з держорганами
Транспорт
Агробізнес
Охорона здоров’я і фармацевтика
Енергетика
Нерухомість і будівництво
ДПП, конфесії, інфраструктура
Страхування
Телекомунікації, медіа, технології
Ритейл
Government Relations
Захист прав людини

Регіональні ринки юрпослуг
Особливості ринків юридичних послуг у Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові
Інтерв’ю з інших тем можливі за умови попереднього погодження з редакцією
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Розцінки на рекламу
Формат

Розмір (мм)

Ціна (грн)

Блокова реклама
2-га обкладинка

50 000
280x335 (+ 5 мм із кожного боку /290х345 мм/)

3-тя обкладинка

38 000

2/1 розворот

560x335 (+ 5 мм із кожного боку /570х345 мм/)

60 000

1/1

280х335 (обрізний) або 250х306 (рамковий)

32 000

1/2

250x150 (рамковий/горизонтальний)
125x306 (рамковий/вертикальний)

20 000

Інтерв’ю на правах реклами*

1/1

Друкована версія + online.
Тема погоджується з редакцією.
(1 спікер. Публікація супроводжується біографічною
довідкою з фото + лого компанії.
Або стаття (1 чи 2 учасники) з фото, але без біографії )

* Умови та деталі розміщення обумовлюються додатково
Умови оплати: передоплата 100 %
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48 000

Контакти
Рустам Колесник,
шеф-редактор видавництва
«Юридична практика»
050 447 84 85
rkolesnik@pravo.ua
Олексій Насадюк,
керівник проєкту
«50 провідних юридичних фірм України»
050 657 88 88
a.nasadyuk@pravo.ua
Вадим Шпачук,
із питань розміщення реклами
099 290 12 44
v.shpachuk@pravo.ua
Організатор

Київ, 01054, вул. Гоголівська, 10, офіс 12
Тел.: (044) 495-27-27, сайт: www.pravo.ua
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