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Ухвалюючи непросте рішення про 
проведення дослідження «50 провідних 
юридичних фірм України» цього року, 
під час війни, редакція газети «Юридична 
практика» зважала передусім на 
інтереси учасників ринку — юридичних 
фірм, які продовжують практикувати, 
і споживачів їх послуг. Саме під час 
криз — а війна, безумовно, нею є — 
зростає цінність об’єктивної, достовірної 
та своєчасної інформації

«Топ»  
воєнного часу

Дослідження українського ринку юридичних послуг 2022 року докорінно 
відрізняється від усіх попередніх. І не лише тому, що проводилося воно 
під звуки сирен повітряної тривоги. Війна позначилася на абсолютно всіх 
юридичних фірмах, а ось їх реакція, вжиті антикризові заходи та пріори-
тети закономірно виявилися різними. Знаємо десятки юристів, які ста-
ли до лав ЗСУ чи ТрО; маємо численні приклади продовження системної 
юридичної практики; величезна кількість правників долучилися до во-
лонтерського руху й реалізації масштабних гуманітарних проєктів. Хтось 
уже повернувся до своїх офісів, хтось продовжує практикувати дистан-
ційно, зокрема з-за кордону, а інші весь час перебувають у прифронтових 
містах. Є й ті, хто де-факто призупинив практику, економлячи ресурси 
для повоєнного рестарту.
Деякі учасники юридичного ринку з різних мотивів вирішили утримати-
ся цьогоріч від участі в національному рейтингу. З огляду на виняткові 
обставини цього року вперше за всю історію ТОП-50 ми погодилися з ар-
гументами цих юрфірм і не стали включати їх до дослідження.
Попереду нас очікує ще багато роботи. Попереду — перемога і відбудова 
України. А отже — нові висококласні проєкти, які потребуватимуть фа-
хового юридичного супроводу. І вже тоді, у мирний час, ми матимемо на-
году всебічно оцінити досягнення абсолютно всіх учасників ринку юри-
дичних послуг, а також підрахувати втрати та здобутки воєнного періоду. 
Можливо ландшафт юридичного ринку ґрунтовно зміниться та потребу-
ватиме нових інструментів дослідження й оцінювання — ми завжди гото-
ві до конструктивного діалогу.

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. Його ключовою особливістю є все-
бічна оцінка діяльності учасників ринку юридичних послуг як за кількісними, 
так і за якісними критеріями: кількістю юристів, дохідністю, складністю угод і 
судових спорів, які ними супроводжуються, фінансовою ефективністю. До ува-
ги береться репутація компанії — її оцінка колегами по юрринку. Місце юри-
дичної фірми в підсумкових таблицях «50 провідних юридичних фірм України 
2022 року», «Бронзова ліга» та регіональному лістингу визначається її рейтин-
гом, розрахованим на підставі наведених вище показників із застосуванням 
зважених коефіцієнтів.

З огляду на реалії поточного року додатковим критерієм оцінювання 
провідних юридичних фірм України стало їх долучення до оборони України: 
підтримка волонтерських ініціатив і гуманітарних програм, залучення від 
спонсорів та партнерів коштів і скерування їх на допомогу ЗСУ й іншим вій-
ськовим підрозділам, допомога переселенцям і біженцям, реалізація pro bono 
юридичних проєктів тощо. Ми переконані, що лідерство не обмежується лише 
професійною сферою. І оскільки цього року значний ресурс провідних юридич-
них фірм України витрачається на неюридичні активності, то й такий внесок 
у наближення нашої перемоги має бути належним чином враховано в дослі-
дженні. Хоча пріоритет, безумовно, надавався саме юридичним компетенціям 
і професійній репутації. 

Досліджуваний період охоплює 12 календарних місяців: I–III квартали по-
точного року та IV квартал минулого. Це дало нам змогу комплексно оцінити 
як експертизу юридичних команд у довоєнний період, так і їх стресостійкість та 
адаптацію до реалій сьогодення.

Безумовно, фактор війни відіграв ключову роль. У воєнний час принципи та 
пріоритети з мирного життя подекуди стають неактуальними. З повагою сприй-
маючи позицію окремих юрфірм і висловлені ними аргументи, ми цього року як 
виняток відмовилися від використання методології відновлення даних щодо ком-
паній, які утрималися від участі в дослідженні. Також з огляду на суворі вимоги 
щодо конфіденційності було ухвалено рішення не публікувати лістинги найбіль-
ших трансакційних проєктів і судових (арбітражних) справ.

На завершальному етапі дослідження результати, отримані під час соціо-
логічного розрахунку, оцінює експертна рада. Експерти можуть змінити місця 
розташування не більш ніж 15 юрфірм, які, на їхню думку, потребують кори-
гування.

Дані, одержані від експертів, узагальнюються, розраховуються коригувальні 
коефіцієнти, що визначають підсумкове місце юрфірми в дослідженні «50 про-
відних юридичних фірм України». Об’єктивність оцінок експертів досягається 
завдяки конфіденційності — організатори не розголошують список експертів до 
моменту оприлюднення результатів дослідження. Крім того, щороку проводиться 
часткова ротація членів експертної ради. 

Навіть у цей непростий час удосконалена за багато років методологія про-
ведення дослідження «50 провідних юридичних фірм України» дає впевненість 
у тому, що місце кожного учасника загалом відповідає його реальним позиціям 
на ринку. Адже ключовий принцип — максимальна об’єктивність і рівне став-
лення до всіх учасників ринку — залишається незмінним. Не змінювався також 
основний методологічний принцип, згідно з яким показники кожної юридичної 
фірми за критеріями, що досліджуються, зводяться воєдино з урахуванням зва-
жених коефіцієнтів.

Накопичений запас міцності, налагоджені бізнес-процеси та здобутий за 
роки різноманітних криз досвід адаптації до найскладніших обставин да-
ють змогу провідним юридичним фірмам досить впевнено почувати себе 
і в час війни.
Звісно, фінансові втрати дуже відчутні — обсяг ринку порівняно з попе-
реднім досліджуваним періодом скоротився щонайменше на третину. Це 
відповідає оптимістичним прогнозам втрат ВВП України та є зіставним зі 
звичною маржинальністю юрбізнесу. Із врахуванням тотальної оптиміза-
ції витрат — наразі ніхто не працює собі у збиток.
Певна річ, дуже відчутні кадрові втрати — і йдеться не лише про ско-
рочення. Значні зусилля докладались і продовжують докладатися для 
утримання команд — саме люди є основним активом юрфірм. А збере-
ження ключової експертизи — потужним трампліном для відновлення 
й зростання.
Безумовно, дуже непевні перспективи відновлення ділової активності — 
особливо часовий горизонт. Можливо, справжня розруха ще попереду. 
Але немає сумнівів у перемозі України та величезному інвестиційному 
потенціалі. І в тому, що його вдасться реалізувати, за підтримки провід-
них юридичних фірм України зокрема.
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