
 
 

 

 

 

Методологія дослідження 

«50 провідних юридичних фірм України» 

Метою Всеукраїнської дослідницької програми «50 провідних юридичних фірм 

України» є визначення провідних, за версією газети «Юридична практика», юридичних фірм 

України за низкою критеріїв: доходом, кількістю юристів, ефективністю, репутацією та 

супроводжуваними ними угодами (судовими та арбітражними справами). 

У таблиці «50 провідних юридичних фірм України» юридичні фірми розміщуються в 

результаті їх оцінки за сукупністю досліджуваних показників. У рамках дослідження також 

називаються найкращі юридичні фірми за кількома показниками: (1) за кількістю юристів; 

(2) за доходом; (3) за ефективністю (співвідношенням доходу та кількості юристів); (4) за 

репутацією серед колег і клієнтів, (5) підсумкова таблиця «50 провідних юридичних фірм 

України» та (6) таблиця «Провідні регіональні фірми України». 

У кожній з таблиць юридичні фірми розташовуються виключно відповідно до методики 

на підставі отриманих даних, відповідальність за достовірність яких несе особа, що їх надала 

або поширила. Редакція газети «Юридична практика» залишає за собою право здійснити 

незалежну перевірку отриманої інформації.  

Інформація подана на умовах конфіденційності, не підлягає опублікуванню чи іншому 

публічному розголошенню і може біти використана виключно для цілей проведення 

дослідження «50 провідних юридичних фірм України». 

 

50 провідних юридичних фірм України за кількістю юристів 

Для розрахунку беруться до уваги тільки штатні юристи, що працюють в юридичній 

фірмі за основним місцем роботи (включно з юристами-партнерами). Інформація про кількість 

юристів отримується із заповнених юридичними фірмами анкет. Ці відомості слід 

підтверджувати документально, зокрема за допомогою наданням штатного розкладу або копії 

публікації заявленого числа в одному з юридичних довідкових видань поточного року.  



 
 

 

 

Якщо надані юридичною фірмою дані документально не підтверджено, непідтверджені дані 

зіставляються з останніми наявними даними (як правило, за попередній рік) і включаються в 

таблицю «50 провідних юридичних фірм за кількістю юристів» із відповідною позначкою.  

У тих випадках, коли юридична фірма анкету не надала або не вказала в ній кількості 

юристів, ці дані беруться з таких відкритих джерел: сайту юридичної фірми в інтернеті, 

останнього публічного офіційного звіту або брошури юридичної фірми (якщо вони є), 

публікацій про кількість юристів у юридичній фірмі в спеціалізованих виданнях (якщо числа 

відрізняються, береться найбільше значення). У разі відсутності даних про кількість юристів 

у зазначених джерелах інформація отримується з анкети юридичної фірми за минулий рік 

(якщо таку анкету було подано). Якщо неможливо отримати інформацію із жодного 

зазначеного джерела, така фірма виключається з дослідження за цим показником. Якщо 

кількість юристів у декількох фірмах збігається, фірми ранжуються за кількістю партнерів (за 

низхідною). Юридичні фірми, де кількість партнерів збігається або невідома, ранжуються за 

роком створення. У тих випадках, коли рівність усе-таки зберігається, юридичні фірми 

розташовуються в алфавітному порядку. 

 

50 провідних юридичних фірм України за доходами  

Під доходом юридичної фірми мається на увазі дохід від реалізації юридичних послуг. 

У тих випадках, коли дохід юридичної фірми включає доходи, не пов'язані з наданням 

юридичних послуг, слід вказувати тільки суму доходу, отриманого безпосередньо від надання 

юридичних послуг. У низці випадків, навіть коли весь дохід юридичної фірми отримано від 

надання юридичних послуг, респонденти на свій розсуд можуть подати для цілей дослідження 

суму доходу тільки від певного виду юридичних послуг (у межах загальної суми доходу, 

зазначеної у Звіті про фінансові результати).  

Період, за який слід надати інформацію про дохід юридичної фірми, охоплює перші три 

квартали поточного року і IV квартал попереднього року.  

У тому випадку, коли юридична фірма надає послуги за допомогою декількох 

юридичних осіб різної організаційно-правової форми, але під одним найменуванням, або дохід 

формується також із залученням юристів — приватних підприємців, дохід такої юридичної 

фірми визначається як сукупність доходів цих юридичних осіб та/або приватних підприємців.  

Дохід української юридичної фірми, що має кілька офісів, зокрема в інших країнах, 

визначається як сукупність доходу цих офісів. Дохід представництва (офісу, філії) іноземної 

юридичної фірми, що працює в Україні, визначається як дохід представництва (офісу, філії), 

що працює на території України.  

У разі якщо юридична фірма з тих чи інших причин не може документально 

підтвердити весь заявлений дохід, до розрахунку береться документально підтверджений 

дохід, збільшений на суму, що не перевищує документально підтвердженого доходу.  



 
 

 

 

Якщо документальне підтвердження доходу юридичної фірми за досліджуваний період 

відсутнє, вказаний дохід зіставляється з підтвердженим доходом за минулі періоди та 

включається в таблицю «50 провідних юридичних фірм за доходом» із відповідною 

позначкою. Водночас під час розрахунку місця юридичної фірми в підсумковій таблиці «50 

юридичних фірм України» не підтверджений документально дохід враховується зі 

знижувальним коефіцієнтом. 

У тому випадку, коли юридична фірма не надає інформації про доходи, дані беруться з 

відкритих джерел: інтерв'ю представників юридичної фірми в засобах масової інформації, 

останнього доступного публічного звіту юридичної фірми (за наявності) та деяких інших 

(якщо числа відрізняються, береться найбільше значення). За відсутності даних про дохід у 

вказаних джерелах інформація береться з анкети юридичної фірми за минулий рік (якщо таку 

анкету було подано). Якщо інформацію неможливо отримати із жодного зазначеного джерела, 

але є інформація про кількість юристів юридичної фірми, її дохід визначається за методикою 

відновлення доходу.  

Методика відновлення доходу 

Для відновлення доходу юридичної фірми, що не надала відомостей про свій дохід, 

використовуються усереднені дані інших юридичних фірм на основі показників, отриманих з 

анкети дослідження: (1) доходу юридичної фірми; (2) кількості юристів; (3) клієнтського 

профілю; (4) спеціалізації юридичної фірми.  

Методика відновлення доходу базується на припущенні, що юридичні фірми, які мають 

формально однаковий клієнтський профіль та спеціалізацію, повинні мати приблизно 

однаковий дохід на одного юриста.  

Відновлення доходу проходить такі етапи:  

I етап — групування юридичних фірм; 

II етап — розрахунок доходу на одного юриста. Для цього сума доходу ділиться на 

кількість юристів юридичної фірми; 

III етап — розрахунок групового середнього доходу на одного юриста; 

IV етап — власне відновлення доходу. Показник доходу для юридичної фірми, що не 

надала цих відомостей, обчислюється множенням кількості юристів цієї фірми на середній 

дохід на одного юриста для зазначеної групи (групове середнє). Такий показник 

застосовується в подальших розрахунках підсумкового бала для цієї юридичної фірми.  

 

У разі якщо суми доходів декількох фірм збігаються, вони ранжуються за кількістю 

юристів у штаті. Юридичні фірми, де кількість юристів збігається, ранжуються за кількістю 

партнерів, а якщо вона невідома або нема змоги виділити лідера, то за роком створення. У тих 

випадках, коли рівність зберігається, юридичні фірми розташовуються в алфавітному порядку. 

 



 
 

 

 

 

50 провідних юридичних фірм України за ефективністю 

Метою цього ранжирування є встановлення економічної ефективності діяльності 

юридичної фірми, під якою розуміється сума доходу юридичної фірми на одного юриста. 

Показник ефективності юридичної фірми обраховується шляхом ділення суми доходу на 

кількість юристів юридичної фірми (встановлених відповідно до методики визначення 

50 провідних юридичних фірм за доходом і кількістю юристів). Якщо показники декількох 

фірм збігаються, вони ранжуються за сумою доходу, а якщо і це не дає змоги виділити лідера, 

то за роком створення. У тих випадках, коли рівність зберігається, юридичні фірми 

розташовуються в алфавітному порядку. 

 

50 провідних юридичних фірм України за репутацією 

Метою цього дослідження є визначення найбільш авторитетних юридичних фірм 

України за оцінкою самих юридичних фірм (водночас жодна юридична фірма не може давати 

оцінку своїй власній репутації) та їх клієнтів. Респонденти можуть назвати до 10 юридичних 

фірм у п’яти групах (презюмується, що в межах однієї групи вказуються юрфірми з однаковою 

репутацією). Водночас приймається тільки одна анкета від кожної юридичної фірми чи 

компанії. 

Якщо показники декількох фірм збігаються, вони ранжуються за кількістю юристів,  

а якщо і це не дає змоги виділити лідера, то за роком створення. У тих випадках, коли рівність 

усе-таки зберігається, юридичні фірми розташовуються в алфавітному порядку.  

Репутаційний критерій є ключовим елементом для розрахунку підсумкової таблиці  

«50 провідних юридичних фірм України». Саме визнання юридичної фірми серед гравців 

ринку та клієнтів покликане, на нашу думку, дещо вирівняти розсіювання грошових та інших 

кількісних показників і збалансувати положення юридичних фірм у підсумковій таблиці.  

 

Експертна оцінка попередніх підсумків дослідження 

На завершальному етапі з метою перевірки проміжних результатів рейтингу до 

дослідження залучаються експерти ринку юридичних послуг, які проводять якісну оцінку 

рейтингу. Це покликане скорегувати негативний вплив зовнішніх факторів на «вагомість» 

юридичної фірми, її реальні позиції та визнання на юридичному ринку. Саме за узагальненими 

відповідями експертів визначається остаточне місце юридичної фірми в рейтингу. 

Суть експертного оцінювання рейтингу полягає в тому, що експертам надаються 

попередні результати рейтингу «50 провідних юридичних фірм України» — рейтинговий 

список юридичних фірм, складений за узагальнювальними показниками. Достовірність та 

об'єктивність експертної думки досягається завдяки повній конфіденційності — «Юридична 



 
 

 

 

практика» не розголошує імен експертів (зокрема й іншим експертам) до моменту публікації 

та гарантує конфіденційність експертної думки. 

Експерти мають можливість змінити місце розташування щонайбільше п’ятнадцяти 

юридичних фірм, чий результат, на їхню думку, потребує коригування. Водночас місце 

розташування кожної з цих юрфірм може бути змінено не більш ніж на 10 позицій. Далі оцінки 

експертів узагальнюються і розраховуються коригувальні коефіцієнти для кожної юрфірми, 

зазначеної експертами. 

 

Підсумкова таблиця «50 провідних юридичних фірм України»  

У таблиці «50 провідних юридичних фірм України» юридичні фірми розміщуються в 

результаті їх оцінювання за сукупністю досліджуваних показників, а саме за: (1) кількістю 

юристів; (2) доходами юридичної фірми; (3) ефективністю (співвідношенням доходу і 

кількості юристів); (4) великими угодами та судовими (арбітражними) справами, які 

супроводжувала юридична фірма; (5) професійною репутацією. 

Усі показники зводяться воєдино за допомогою зважених коефіцієнтів, величина яких 

є комерційною інформацією та «Юридичною практикою» не розголошується. Однак зазначені 

коефіцієнти застосовуються до всіх юридичних фірм однаково, і в цьому сенсі всі юридичні 

фірми перебувають у рівному становищі. Співвідношення коефіцієнтів підібрано таким 

чином, щоб найбільш природно інтегрувати в підсумковій таблиці всі оцінювані показники. 

Саме тому найбільш збалансовані результати мають ті юридичні фірми, які надають про себе 

повну інформацію та підтверджують її відповідно до встановлених вимог. На остаточне місце 

юридичної фірми в рейтингу також впливає узагальнювальна експертна оцінка. 

Крім того, в підсумковій таблиці публікується додаткова інформація про кожну 

юридичну фірму: рік заснування, кількість юристів, спеціалізація, адреси, телефони та інші 

корисні відомості. 


