МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО
РЕЙТИНГУ LIGA ZAKON AWARDS
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Визначення понять

1.1

Національний юридичний каталог Liga:BOOK Legal (далі – Liga:BOOK) – сайт, розміщений за вебадресою: https://jurliga.ligazakon.net/catalog, який містить інформацію про юридичні фірми, юридичні компанії, адвокатські об’єднання, адвокатські бюро, самозайнятих адвокатів, нотаріусів,
нотаріальні контори та інших фізичних і юридичних осіб, які відповідно до законодавства України
займаються адвокатською, нотаріальною практикою, надають юридичні послуги, послуги патентних
повірених, арбітражних керуючих, приватних виконавців.
Учасники Liga:BOOK – юридичні та фізичні особи, інформація про яких міститься в Liga:BOOK.
Профіль Liga:BOOK – сторінки сайта (https://jurliga.ligazakon.net/catalog), об’єднані спільним
унікальним числовим ідентифікатором, що містять інформацію про одного учасника Liga:BOOK, який
має доступ до редагування інформації, що міститься в цьому Профілі.
Контактна особа Учасника, відповідальна за наповнення Профілю Liga:BOOK (далі
– Адміністратор Профілю) – фізична особа, яка зареєстрована як користувач на Платформі
ЛІГА:ЗАКОН (https://ligazakon.net/) та отримала права на редагування Профілю Учасника згідно з
Правилами Liga:BOOK.
Національний юридичний рейтинг LIGA ZAKON AWARDS (далі – Рейтинг) – процедура
збору інформації про учасників юридичного ринку України в Liga:BOOK із подальшим оцінюванням
цієї інформації згідно з Правилами Рейтингу та ранжуванням їх у номінаціях і категоріях, установлених
згідно з Правилами Рейтингу, за допомогою формул і критеріїв, визначених у Правилах Рейтингу.
Організатор Рейтингу – ТОВ «ЛІГА ЗАКОН».
Журі Рейтингу – особи, що мають високу професійну й ділову репутацію, визначні професійні досягнення, яких запросив Організатор Рейтингу до участі в рейтингуванні Учасників Liga:BOOK.
Анкета Рейтингу – частина Профілю Liga:BOOK, яку заповнює Учасник Liga:BOOK та яка є доступною лише самому Учаснику, членам Журі Рейтингу та Організатору Рейтингу. Передача логінів та
паролів здійснюється Організатором Рейтингу у відповідності до цих Правил.
DATA-SMART-аналіз (надалі - автоматизований скоринг) – частина процедури оцінювання
інформації про Учасників Liga:BOOK, яка відбувається шляхом виконання машинного алгоритму без
втручання людини у режимі real-time на підставі зібраних у Liga:BOOK даних.
Оцінювання анкет – частина процедури оцінювання інформації про Учасників Liga:BOOK, яка
відбувається шляхом проставлення балів членами Журі Рейтингу.
Національна юридична премія LIGA ZAKON AWARDS (далі – LIGA ZAKON AWARDS) –
відзнака, яку вручають Учасникам Liga:BOOK, що отримали найвищий бал за підсумками Рейтингу в
кожній номінації та категорії.
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Основні засади Рейтингу

2.1
2.2

Учасниками Рейтингу є всі Учасники Liga:BOOK.
Рейтинг передбачає окреме оцінювання юридичних осіб (юридичні фірми, адвокатські об’єднання, адвокатські компанії тощо) та фізичних осіб (самозайняті адвокати, співробітники юридичних фірм та ін.).
2.3
Рейтинг складається з трьох категорій:
2.3.1 Прем’єр-ліга;
2.3.2 Національна ліга;
2.3.3 Регіональна ліга.
2.4
У межах кожної ліги ранжування здійснюють у номінаціях, установлених Організатором Рейтингу.
Для різних ліг можуть бути встановлені різні номінації.
2.5
У межах Регіональної ліги ранжування в номінаціях здійснюють з урахування поділу на регіони.
Підставою для зарахування Учасника до певного регіону є місцезнаходження Учасника (його
оловного офісу), указане в Профілі Liga:BOOK. Для представництв іноземних компаній місцезнаходженням Учасника вважають указане в Профілі Liga:BOOK місцезнаходження українського представництва, офісу, філії.
2.6
Підсумкове ранжування Учасників Liga:BOOK, які входять до Регіональної ліги, здійснюють лише на
підставі автоматизованого скорингу.
2.7
Підсумкове ранжування Учасників Liga:BOOK, які входять до Національної ліги та Прем’єр-ліги,
здійснюють на підставі автоматизованого скорингу й оцінювання анкет.
2.8
Учасник Liga:BOOK може одночасно брати участь у Рейтингу в межах кількох ліг за різними
номінаціями.
2.9
Учасник Liga:BOOK не може одночасно брати участь у Рейтингу в межах кількох ліг за однією
номінацією.
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Параметри автоматизованого скорингу

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Під час проведення автоматизованого скорингу використовують такі відкриті дані:
Кількість співробітників в Учасника;
Строк перебування Учасника на ринку;
Наявність юридичних осіб з офшорних юрисдикцій серед бенефіціарів юридичної особи – Учасника;
Наявність зв’язків Учасника та його співробітників із публічними особами;
Наявність судових спорів, у яких Учасник рейтингу є позивачем або відповідачем, а також ухвал слідчих суддів щодо Учасника рейтингу;
Кількість публікацій із згадуванням Учасника у ЗМІ (тільки для Учасників, які подали Анкети до участі в
Національній лізі чи Прем’єр-лізі);
Наявність нагород LIGA ZAKON AWARDS за попередній рік;
Наявність нагород і відзнак інших юридичних рейтингів та премій;
Кількість спеціалізацій, заявлених для компанії;
Дані про дохід Учасника, які отримані з джерел публічної інформації у формі відкритих даних;
Дані про динаміку доходу Учасника порівняно з попереднім роком, які отримані з джерел публічної
інформації у формі відкритих даних;
Відгуки клієнтів Учасника, залишені в Профілі Liga:BOOK;
Рекомендації інших юристів, залишені в Профілі Liga:BOOK;
Наявність філій (офісів, представництв тощо) Учасника в межах України;
Кількість співробітників Учасника, які працюють у кожній із спеціалізацій.
Усі дані, вказані у п. 3.1 об’єднуються за всіма юридичними особами та ФОП, чиї ідентифікатори
указані в Профілі Учасника.
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Правила визначення вхідних даних для
автоматизованого скорингу

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2

Дані для проведення скорингу отримують із таких джерел:
Відкриті дані, володільцем яких є держава;
Дані з публікацій ЗМІ, зібрані за допомогою Сервісу медіаконтролю та медіааналізу Semantrum;
Дані, уведені Учасником до свого Профілю;
Дані, уведені іншими особами (клієнтами та юристами) до Профілю Учасника.
Учасник може керувати отриманням відкритих даних, указуючи в своєму Профілі ідентифікатори юридичних осіб та ФОП, які враховуються для розрахунку з метою участі у Рейтингу.
Учасник несе повну відповідальність за достовірність інформації, яку він додає до Профілю
Liga:BOOK.
Організатор Рейтингу має право на видалення недостовірної інформації з Профілю Учасника.
Організатор залишає за собою право здійснювати будь-які не заборонені законодавством України
організаційні й технічні заходи, спрямовані на недопущення розміщення в Профілі Учасника недостовірних відгуків і рекомендацій.
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Визначення результатів скорингу

5.1

Скоринг проводять онлайн на кожну календарну дату згідно з формулою розрахунку (додаток 1 до
цих Правил).
Для оцінки Учасників, які ввійшли до Національної та Прем’єр-ліг, використовують результат скорингу,
отриманий на 19:00 19.10.2020.
Для оцінки Учасників, які ввійшли до Регіональної ліги, використовують результат скорингу, отриманий
на 19:00 19.10.2020.
Кожен Учасник може ознайомитися з поточним результатом скорингу щодо себе у своєму Профілі
Liga:BOOK.
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Запрошення Учасників до анкетування

6.1

Організатор Рейтингу запрошує до участі в Національній і Прем’єр-лігах 200 Учасників Liga:BOOK,
що отримали найвищі бали за результатами автоматизованого скорингу станом на 19:00 10.07.2020.
Запрошення надсилають на адресу електронної пошти Учасника, указану як контактну в Профілі
Liga:BOOK, або на адресу електронної пошти контактної особи Учасника, відповідальної за наповнення Профілю Liga:BOOK (далі – Адміністратор Профілю).
Запрошення має містити попередній перелік номінацій, за якими відбуватиметься рейтингування в
Національній і Прем’єр-лігах. Номінації відповідають довіднику спеціалізацій, який використовують
Учасники Liga:BOOK під час заповнення Профілю.
Організатор Рейтингу залишає за собою право надсилати попередні запрошення до участі в Національній і Прем’єр-лігах Учасникам, які входять до шорт-листів інших українських і міжнародних юридичних рейтингів.
Учасник Liga:BOOK, який отримав запрошення, має право самостійно визначити, до якої ліги він бажає входити.
Учасник Liga:BOOK, який отримав запрошення, має право самостійно визначити, до якої номінації він
бажає входити.
Підтвердження згоди Учасника на входження до Національної ліги та/або Прем’єр-ліги в певній
номінації відбувається шляхом заповнення Учасником Анкети Рейтингу.
Учасник Liga:BOOK, який вирішив входити до кількох номінацій, має право щодо кожної з них подати
Анкету до Національної ліги або Прем’єр-ліги за власним вибором.
Правилами Рейтингу можуть бути передбачені додаткові кваліфікаційні вимоги до Учасника
Liga:BOOK, який може бути внесений до Прем’єр-ліги в конкретній номінації.
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Проведення анкетування Учасників

7.1

Доступ до Анкети Рейтингу відкривається в Профілі Liga:BOOK одночасно для всіх Учасників о 19:00
21.07.2020.
До Анкети Рейтингу (додаток 2 до цих Правил) автоматично додається інформація, наявна в Профілі
Liga:BOOK щодо:
Співробітників Учасника Рейтингу, які працюють у кожній із спеціалізацій;
Визначних клієнтів Учасника Рейтингу;
Наявності нагород LIGA ZAKON AWARDS за попередні роки;
Наявності нагород і відзнак інших юридичних рейтингів та премій.
Учасник Профілю має право заповнювати й редагувати Анкету протягом усього періоду збирання
Анкет.
Заповнення Анкет відбувається шляхом унесення Адміністратором Профілю даних до Liga:BOOK.
Період збирання Анкет розпочинається з моменту відкриття доступу до Анкет і завершується о 00:00
16.10.2020.
Анкету вважають поданою, якщо станом на 00:00 16.10.2020 у ній заповнено всі обов’язкові поля й
підтверджено згоду на її надіслання.
Учасник Рейтингу несе повну відповідальність за достовірність інформації, унесеної до Анкети.
Інформація, унесена до Анкети, є конфіденційною й доступною лише Учаснику Рейтингу, Організатору Рейтингу та Журі Рейтингу, якщо Учасник не надав дозволу на її розкриття, зокрема, шляхом
унесення до публічної частини Профілю Liga:BOOK.
Організатор Рейтингу вживає всіх необхідних організаційних, технічних, юридичних та інших заходів
щодо забезпечення недопущення витоку інформації з Анкети, яку Учасник Рейтингу позначив як конфіденційну.
Організатор Рейтингу в момент відкриття Анкет надає всім Учасникам Рейтингу, запрошеним до
участі в Національній і Прем’єр-лігах, рекомендації щодо заповнення Анкет шляхом їх розміщення на
сторінці: http://awards.ligazakon.net/. Ці рекомендації є загальнодоступними.
Учасники Рейтингу протягом періоду заповнення Анкет мають право запитувати від Організатору
Рейтингу додаткові пояснення щодо заповнення Анкет. Організатор Рейтингу має право відмовити в
наданні конкретного пояснення, якщо таке пояснення може призвести до розкриття інформації, наданої іншими Учасниками.
Організатор Рейтингу не пізніше 01.08.2020 визначає остаточний перелік номінацій, за якими проводять рейтингування в Національній та Прем’єр-лігах
Участь в даному Рейтингу передбачає, що Учасники надають згоду на опублікування результатів проведення Рейтингу на сайті Організатора.
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8.1

Формування Журі Рейтингу

Журі Рейтингу складається не менш як з 20 та не більш як з 40 осіб, які представляють професійні
юридичні громадські організації й/або очолюють юридичні служби підприємств, установ й організацій та/або є представниками наукової юридичної спільноти й/або є суддями, у тому числі суддями у
відставці.
8.2
Журі Рейтингу за рішенням Організатора Рейтингу може бути поділено на групи, які оцінюють анкети
в конкретних номінаціях, виходячи із спеціалізацій і компетенцій експертів.
8.3
Співробітники Учасників, які входять до Національної ліги та/або Прем’єр-ліги, не можуть бути членами Журі Рейтингу.
8.4
Організатор самостійно визначає осіб, яких запрошує до участі в Журі Рейтингу.
8.5
Особа, яка запрошена до участі в Журі та погодилася стати членом Журі, підписує зобов’язання не
розголошувати інформацію, яка стала їй відома у зв’язку з проведенням Рейтингу, зокрема:
8.5.1 Інформацію з Анкет Учасників, що позначена як конфіденційна;

8.5.2 Інформацію щодо перебігу голосування Журі;
8.5.3 Інформацію щодо балів, виставлених Учасникам, до моменту їх оприлюднення Організатором
Рейтингу.
8.6
У разі відмови підписати це зобов’язання така особа не може бути членом Журі.
8.7
Особа, яка отримала пропозицію стати членом Журі, має вказати про наявність конфлікту інтересів
та/або інших обставин, що можуть вплинути на її об’єктивність під час оцінювання Анкет конкретних
Учасників Рейтингу.
8.8
Персональний склад Журі затверджує Організатор не пізніше 01.09.2020, перелік яких публікують у
відкритому доступі на сторінці Організатора: http://awards.ligazakon.net/.
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Проведення голосування Журі

9.1

Для оцінювання Анкет Учасників Організатор Рейтингу надає кожному члену Журі Рейтингу персоналізований доступ до Профілів Liga:BOOK. Цей режим доступу передбачає можливість перегляду
даних Анкети у знеособленому форматі, проставлення балів за Анкету та виключає можливість редагування даних Анкети та Профілю.
Знеособлення Анкети відбувається шляхом надання членам Журі доступу до Анкети, з якої видалена
будь-яка інформація, що може чітко свідчити про належність Анкети конкретному Учаснику Рейтингу:
назви юридичних осіб, прізвища, ім’я та по батькові фізичних осіб, адреси, номери телефонів, адреси
електронної пошти та інша контактна інформація, тощо.
Доступ надають о 08:00 19.10.2020, шляхом направлення електронних листів із персональними логінами й паролями для доступу до даних Профілів Liga:BOOK.
Член Журі не має права передавати свій логін і пароль третім особам та розголошувати їх. Організатор Рейтингу залишає за собою право заблокувати доступ члену Журі за наявності обґрунтованої
підозри, що його логін і пароль стали відомі іншим особам, та/або анулювати оцінки, проставлені
під акаунтом члена Журі, якому заблоковано доступ, у разі наявності обґрунтованої підозри, що ці
оцінки проставила інша особа.
Організатор Рейтингу має право розподілити Анкети між членами Журі за умови забезпечення оцінки
кожної Анкети сімома членами Журі.
Якщо член Журі вказав на наявність обставин, зазначених у п. 8.7 цих Правил, Анкета такого Учасника Рейтингу не може бути розподілена йому для оцінювання.
Член Журі зобов’язаний виставити оцінки всім Анкетам, розподіленим йому Організатором.
Член Журі може виставити оцінки кожній Анкеті протягом періоду оцінювання, який розпочинається о
08:00 19.10.2020 та завершується 19.11 00:00.
Член Журі має право необмежену кількість разів змінити оцінку до закінчення строку оцінювання.
Під час оцінювання Анкет член Журі зобов’язаний дотримуватися Рекомендацій щодо Анкет. Рекомендації будуть затверджені Організатором Рейтингу як додаток 3 до цих Правил не пізніше 01.09.2020.
Фінальну оцінку Анкети визначає Організатор Рейтингу автоматично та складає середнє арифметичне всіх оцінок членів Журі, які оцінювали Анкету.
Учасник Рейтингу у своєму Профілі Liga:BOOK може переглянути фінальну оцінку Анкети та має право запросити в Організатора Рейтингу додаткову інформацію щодо оцінок членів Журі, які оцінювали
його Анкету.
Організатор Рейтингу не зобов’язаний розкривати Учаснику персоналії членів Журі, які оцінювали
Анкету.
Організатор Рейтингу залишає за собою право запитувати у членів Журі пояснення щодо мотивів і
підстав проставлення ними оцінок.
Організатор Рейтингу залишає за собою право в разі наявності обґрунтованих сумнівів у неупередженості члена Журі не враховувати його оцінку під час визначення фінальної оцінки для Анкети конкретного Учасника. У такому разі Анкету має додатково оцінити інший член Журі.
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10 Визначення результатів Рейтингу
10.1
10.2
10.3

10.4

10.5

Організатор Рейтингу визначає результати Рейтингу не пізніше за 20.11.2020.
Результати визначають для кожної номінації й ліги окремо.
Для визначення результатів Рейтингу серед Учасників, які входять до Регіональної ліги, фіксують кількість балів, отриманих за результатами автоматичного скорингу.
Якщо кілька учасників в одній номінації отримали однакову кількість балів, то місця між ними
розподіляють виходячи з бала за відгуки клієнтів у Liga:BOOK. Більш високе місце отримує Учасник, у
якого бал за відгуки більший.
Якщо бал за відгуки клієнтів у Liga:BOOK у таких учасників однаковий, то місця між ними розподіляють за строком перебування на ринку. Більш високе місце отримує Учасник, у якого строк перебування на ринку більший.
Для визначення результатів Рейтингу серед Учасників, які входять до Національної та Прем’єр-ліг,
застосовують формулу: 0,3 х БС + 0,7 х БА,
де БС – це бали, отримані Учасником за результатами скорингу;
БА – це бали, отримані Учасником за результатами оцінювання Анкети.
Якщо кілька учасників в одній номінації отримали однакову кількість балів, то місця між ними
розподіляють виходячи з бала, отриманого за результатами оцінювання Анкети. Більш високе місце
отримує Учасник, у якого цей бал більший.
Якщо бал, отриманий за результатами оцінювання Анкети, у таких учасників однаковий, то місця між
ними розподіляють за строком перебування на ринку. Більш високе місце отримує Учасник, у якого
строк перебування на ринку більший.
Результати рейтингу в Національній і Прем’єр-лігах фіксують протоколом, який підписує уповноважена особа Організатора Рейтингу та всі члени Журі.

11 Оголошення результатів Рейтингу та відзначення
переможців
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Оголошення результатів Рейтингу серед Учасників, які входять до Регіональної ліги, відбувається шляхом публікації на вебресурсах Організатора Рейтингу.
Відзначення переможців Рейтингу серед Учасників, які входять до Регіональної ліги, відбувається шляхом надсилання їм електронних сертифікатів LIGA ZAKON AWARDS, а також установлення спеціальної позначки LIGA ZAKON AWARDS у Профілі Liga:BOOK.
Оголошення результатів Рейтингу серед Учасників, які входять до Національної та Прем’єр-ліг, відбувається шляхом проголошення під час проведення церемонії LIGA ZAKON AWARDS.
Відзначення переможців Рейтингу серед Учасників, які входять до Національної та Прем’єр-ліг, відбувається шляхом вручення їм нагород LIGA ZAKON AWARDS, а також установлення спеціальної позначки LIGA ZAKON AWARDS у Профілі Liga:BOOK.
За результатами проведення церемонії LIGA ZAKON AWARDS відбувається публікація результатів
Рейтингу на вебресурсах Організатора Рейтингу. У цій публікації вказують переможців у всіх номінаціях Національної ліги та Прем’єр-ліги.
Переможці рейтингу у всіх лігах і номінаціях мають право використовувати позначку LIGA ZAKON
AWARDS на своїх вебресурсах, сторінках у соцмережах, публікаціях, рекламних матеріалах та в
будь-який інший спосіб, не заборонений законом.

ДОДАТОК 1.

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ
АВТОМАТИЗОВАНОГО СКОРИНГУ
Формула, яка застосовується під час скорингу для юридичних осіб (таблиця 1.1)
Дані для оцінки

Вага у результаті
оцінки

«Вартість»
одного балу

Строк перебування на ринку

10,00%

1 рік

Юридичний персонал (кількість)

5,00%

5 співробітників

Співробітники з іноземною юридичною освітою

5,00%

2 співробітники

Співробітники з бізнес-освітою

4,00%

1,5 співробітники

Співробітники з науковими ступінями у галузі права

3,00%

5,5 сотрудников

Кількість судових справ, в яких юридична особа є стороною
у справі, за останні 12 місяців

10,00%

1,3 справи
(бал від’ємний)

Фінансовий результат за 2019 рік

15,00%

2 340 444 грн.

Динаміка фінансового результату у порівнянні з 2018 роком

8,00%

1 028 500 грн.

Публікації в професійних ЗМІ за 2020 рік*

12,00%

4 публікації

Публікації в інших ЗМІ за 2020 рік*

8,00%

9 публікацій

PEP (публічні особи, що стали співробітниками у 2020 році, та
співробітники, що перейшли на публічну службу за 2020 рік)

5,00%

1,8 PEP

Наявність додаткових офісів, у тому числі іноземних

4,00%

1 офіс

Рекомендації колег в LigaBOOK

9,00%

0,18 бала
в LigaBOOK

Відгуки в LigaBOOK

10,00%

0,16 бала
в LigaBOOK

Бал за спеціалізацію (співвідношення кількості заявлених
спеціалізацій LigaBOOK та кількості співробітників)

12,00%

Визначається
за таблицею 1.3

* параметр вираховується лише для Учасників, що подали анкети до Національної та/або Прем’єр-ліги
Кількість балів по кожному з крітеріїв обчислюється із точністю до сотих (два знаки після коми), помножується
на вагу та сумується між собою. Підсумковий бал округлюється до цілого числа в більшу сторону.

ДОДАТОК 1.
Формула, яка застосовується під час скорингу для фізичних осіб (таблиця 1.2)
Дані для оцінки

Вага у результаті
оцінки

«Вартість»
одного балу

Строк перебування на ринку

20,00%

1 рік

Наявність іноземної юридичної освіти

5,00%

1 диплом

наявність бізнес-освіти

5,00%

1 диплом

Наявність наукових ступенів в сфері права

5,00%

1 ступінь

Фінансовий результат за 2019 рік

15,00%

2 340 444 грн.

Динаміка фінансового результату у порівнянні з 2018 роком

8,00%

1 028 500 грн.

Публікації в професійних ЗМІ за 2020 рік*

8,00%

4 публікації

Публікації в інших ЗМІ за 2020 рік*

5,00%

9 публікацій

Рекомендації колег в LigaBOOK

7,00%

0,18 бала в
LigaBOOK

Відгуки в LigaBOOK

10,00%

0,16 бала в
LigaBOOK

Бал за спеціалізацію (кількість заявленных специализаций
LigaBOOK)

12,00%

Визначається за
таблицею 1.3

* параметр вираховується лише для Учасників, що подали анкети до Національної та/або Прем’єр-ліги
Кількість балів по кожному з крітеріїв обчислюється із точністю до сотих (два знаки після коми), помножується
на вагу та сумується між собою. Підсумковий бал округлюється до цілого числа в більшу сторону.
Розрахунок балу за спеціалізацію (таблиця 1.3)
Співвідношення кількості співробітників до кількості
заявлених спеціаліацій

Кілість балів

0,5 та більше

30

Від 0,2 до 0,49

20

Від 0,1 до 0,19

15

Від 0,05 до 0,09

10

Меньше 0,05

5

Для фізичних осіб кількість співробітників приймається за 1.

ДОДАТОК 2.

Анкета участника
LIGA ZAKON AWARDS 2020
у номінаціях:
«Корпоративне право»
«Банкрутство та реструктуризація»
«Нерухомість та будівництво»
«Антимонопольне право»
«Інтелектуальна власність»
«Кримінальна практика»
«Банківське та інвестиційне право»
«Земельне право»
«Сімейне право»
«Трудове право»
«Податковий консалтинг»
«Податкові спори»
«Цивільні судові спори»
«Господарські судові спори»
«Арбітражна практика»

Назва компанії

Контактна
особа

Заповнено з профілю LigaBOOK
Ім'я

Посада

Email

Телефон

1

Заповнено з LigaID

Заповнено з LigaID

Заповнено з LigaID

Заповнено з LigaID

2

(Не обов'язково)

Номінація

Кількість
партнерів у
практиці

Опис практики
Що відрізняє
Вашу практику від
аналогічних практик
інших фірм?

Кількість
юристів у
практиці

Рекомендуємо наводити ключові відомості, завдяки яким практика відома на ринку. Обов'язково
розказуйте про будь-які методи та інструменти, спрямовані на підвищення ефективності роботи,
зниження витрат тощо, які Ви застосовуєте (наприклад IT-рішення з керування практикою,
автоматизації юридичної роботи).

Новий клієнт?
(прийшов за 12
місяців)

Дані про клієнта
доступні журі?

1

Вибір "так/ні"

Вибір "так/ні"

2

Вибір "так/ні"

Вибір "так/ні"

3

Вибір "так/ні"

Вибір "так/ні"

4

Вибір "так/ні"

Вибір "так/ні"

5

Вибір "так/ні"

Вибір "так/ні"

Email

Телефон

Ключеві клієнти
Наведіть клієнтів, з
якими Ви працювали
в межах практики
протягом останніх 12
місяців

Якщо клієнтом є
фізична особа, у графі
«Назва компанії»
вкажіть «Фізична
особа»

Назва компанії

ПІБ

Рекомендодавці
Будь-ласка, вкажіть
контакти клієнтів, до
яких ми можемо за
потреби звернутися
для уточнення даних
анкети

1
2
3
4
5

Посада

Тривалість
співробітництва
(у роках)

Компанія

Партнери
1

Ключові
співробітники

Ми включаємо до
анкети усіх партнерів,
яких Ви зазанчили в
LigaBOOK як таких, що
практикують в даній
сфері. Якщо Ви хочете
номінувати партнера
до персональної
номінації, зазначте про
це у відповідному полі.
Одночасно можна
номінувати не більш
ніж одного партнера чи
іншого співробітника

ПІБ

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Посада

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Стаж

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Офіс/представництво

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Нагороди

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Номінувати персонально?

Опис досягнень

2

ПІБ

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Посада

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Стаж

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Офіс/представництво

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Нагороди

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Номінувати персонально?

Опис досягнень

Додати

Інші ключові співробітники
Розказуйте лише
про радників та/чи
старших юристів, які
мають не меньш ніж
5 років досвіду на
поточні посаді. Аби
додати співробітника
оберіть його ПІБ
з переліку у полі
ПІБ. Якщо потрібно
додати еще одного
співробітника скористайтеся кнопкою
«Додати»

1

ПІБ

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Номінувати персонально?

Посада

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Дата призначення

Стаж

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Офіс/представництво

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Нагороди

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Опис досягнень

Додати

Ключові справи

Вкажіть від 3
до 5 справ, які
супроводжувалися
співробітниками
практики протягом
останніх 12 місяців.
Аби додати ще одну
справу - натисніть на
кнопку «Додати». Якщо
клієнтом виступала
фізична особа - ПІБ
клієнта можна не
вказувати

Назва клієнта

Галузь, якої стосується справа

Короткий опис
Рекомендуємо наводити ключові відомості, які демонтсрують складність справи, її нетиповість або,
навпаки, значення першого вдалого вирішення типової проблеми, цікаість та неординарність роботи
співробітників Вашої компанії

Висвітлення справи у ЗМІ (якщо було)
1
2
3
4
5
Судові рішення у справі (якщо є)
1
2

Вартість справи
Транскордонна справа

Вибір "так/ні"

Юрисдикція

Справа розпочата в цій
юрисдикції?

1

Вибір з довідника

Вибір "так/ні"

2

Вибір з довідника

Вибір "так/ні"

3

Вибір з довідника

Вибір "так/ні"

4

Вибір з довідника

Вибір "так/ні"

5

Вибір з довідника

Вибір "так/ні"

Провідний партнер (провідні партнери)
ПІБ

Офіс/представнцтво

Сфера практики, у якій
було залучено

1

Оберіть з переліку

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Оберіть з переліку

2

Оберіть з переліку

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Оберіть з переліку

3

Оберіть з переліку

Заповнено з профілю
LigaBOOK

Оберіть з переліку

Інші ключові члени команди
Сфера практики, у якій
було залучено

ПІБ

Офіс/представнцтво

1

Оберіть з переліку

Заповнено з профілю LigaBOOK Оберіть з переліку

2

Оберіть з переліку

Заповнено з профілю LigaBOOK Оберіть з переліку

3

Оберіть з переліку

Заповнено з профілю LigaBOOK Оберіть з переліку

Учась інших компаній/юристів
Назва компанії

Якщо проект ще
триває, у полі "Дата
завершення робіт
у проекті" вкажіть
"Проект в роботі"

Роль у справі

1

Оберіть з переліку

2

Оберіть з переліку

3

Оберіть з переліку

Дата початку робіт
у проекті

Кого представляли/
обслуговували?

Дата завершення робіт
у проекті

Додати

«Опонентакула»

Вкажіть партнера,
радника чи старшого
юриста іншої фірми,
самозайнятого
адвоката, якого юристи
вашої фірми вважють
складним опонентом
у даній практиці
завдяки його високим
професійним знанням
та навичкам

ПІБ

Компанія

Чи стикалися у проектах
проятгом 12 місяців?

1

Вибір «так/ні»

2

Вибір «так/ні»

3

Вибір «так/ні»

4

Вибір «так/ні»

5

Вибір «так/ні»

