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25-те щорічне дослідження ринку юридичних послуг України

Прийом анкет до 25 жовтня включно

грудень 2021 року



Шановні партнери! 
Редакція газети «Юридична практика» 

пропонує вашій увазі

«50 провідних юридичних фірм України».

Дослідження «50 провідних юридичних фірм України 2021 року»    
надасть вичерпну інформацію про стан справ провідних 
юридичних фірм, які практикують в Україні, стане повноцінним 
гідом по ринку юридичних послуг для великого бізнесу.

Основні характеристики випуску 
Періодичність: 1 раз на рік 
Мова: українська
Формат: В4+, 100 шпальт 
Папір: крейдований
Друк: офсет, кольоровий 
Повна online-версія
Дата виходу: грудень 2021 року

Online-версія попередніх випусків: top50.com.ua
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Розповсюдження

ТИРАЖ: 12 000 примірників

Дослідження отримають усі передплатники

газети «Юридична практика»

Адресна доставка: 

• посольствам іноземних держав

• членам ACC і EBA

• головам правлінь найбільших банків 

• юрисконсультам провідних підприємств України

Цільове розповсюдження:

• мережа київських ресторанів

• бізнес-центри, готелі, приватні клініки

Електронна версія — pravo.ua, top50.com.ua
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У рамках дослідження буде визначено
50 провідних юрфірм України, а також названо
найкращі компанії та юристів в окремих галузях
юридичної практики

Антимонопольне право

Банківське та фінансове право

Земельне право та нерухомість

Інтелектуальна власність

Корпоративне право

M&A

Міжнародна торгівля і право СОТ

Міжнародний арбітраж

Податкове право

Реструктуризація/банкрутство

Судова практика

Енергетика

Агробізнес

www.pravo.ua



Також у рамках дослідження буде визначено:

• 50 провідних юрфірм України за кількістю юристів

• 50 провідних юрфірм України за прибутковістю

• 50 провідних юрфірм України за фінансовою 
ефективністю

• «Бронзову лігу юридичних фірм України»

• найбільші публічні угоди та судові справи, які 
супроводжували українські юрфірми

• регіональних лідерів українського ринку 

юридичних послуг
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Рекламні інструменти 

Блокова реклама    Текстова реклама advertorial Інтерв’ю на правах реклами 

Інтерв’ю 

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

Авторські статті   

Особливості верстки     
• обсяг статті — 7500 знаків 
• фото автора

Реклама 
на розворот 2/1
ціла шпальта  1/1 
пів шпальти 1/2
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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

• 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

Інтерв’ю з інших тем можливі за попереднього погодження з редакцією

Регіональні ринки юрпослуг
Особливості ринків юридичних послуг у Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові
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Розцінки на рекламу

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

Формат Розмір (мм) Ціна (грн)

Блокова  реклама

2-га обкладинка 280x335 (+ 5 мм з кожного боку /290х345 мм/) 60 000

3-тя обкладинка 280x335 (+ 5 мм з кожного боку /290х345 мм/) 40 000 

2/1 розворот 560x335 (+ 5 мм з кожного боку /570х345 мм/) 70 000

1/1 280х335 (обрізний) або 250х306 (рамковий) 36 000 

1/2 
250x150 (рамковий/горизонтальний) 

125x306 (рамковий/вертикальний) 
28 000 

Інтерв’ю на правах реклами* 

1/1

Друкована версія + online.
Тема погоджується з редакцією.

(1 спікер. Публікація супроводжується біографічною 
довідкою з фото + лого компанії)

56 000 

Стаття на правах реклами*

1/1 Друкована версія + online. 
Тема погоджується з редакцією.

(1 або 2 учасники з фото)

56 000

1/2 38 000
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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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