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Інформаційний бюлетень НТСАДМВ ЗНУ 

СПЕЦВИПУСК НТСАДМВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
  

1111  ллююттооггоо  ннаа  ююррииддииччннооммуу  ффааккууллььттееттіі  

ЗЗННУУ  ввііддббууллаассяя  ппеерршшаа  ввііддккррииттаа  ррооббооччаа  

ззууссттрріічч  зз  ппррееддссттааввннииккааммии  ооддннооггоо  зз  ппррооввіідднниихх  

ааддввооккааттссььккиихх  ообб’’єєддннаанньь  мм..  ЗЗааппооррііжжжжяя  ––  ААОО  

««ЦЦееззаарр»»..  ЦЦеейй  ззааххіідд  ррооззппооччаавв  ННееддііллюю  ккаарр’’єєррии  

ннаа  ююррииддииччннооммуу  ффааккууллььттееттіі..  

Зустріч із відомими правниками 

відбулася за сприяння декана факультету 

Тетяни Коломоєць, її заступника з 

наукової роботи Павла Лютікова та 

представників Наукового товариства 

студентів та аспірантів, докторантів і 

молодих вчених юридичного факультету. 

Участь у ній взяли гості ЗНУ: керівник-партнер АО «Цезар» Сергій Хільченко та інші 

партнери – Олександр Світличний й Олександр Горобець. Студенти другого курсу та 

слухачі магістратури юридичного факультету отримали можливість долучитися до науково-

практичного обговорення обраної за узгодженням сторін теми.  

Об’єктом уваги цього разу став «Юридичний Start-up. Основні складові успіху на 

початковому етапі: ресурси, стратегічне планування, залучення потенційних клієнтів, 

створення бренду». У рамках даної теми були ґрунтовно висвітлені теоретичні та практичні 

аспекти цього розділу. 

У доповідях запрошених гостей були розглянуті питання щодо історії юридичного 

Start-up та комплексного переліку тих дій, які необхідно виконати на першому етапі 

становлення юридичної фірми тощо. А саме, були розглянуті моменти стратегічного 

планування, пошуку і формування команди фахівців, визначення назви фірми, завдань і 

сфери надання юридичних послуг, формування клієнтської бази, формування власної 

унікальності, іміджу та бренду. 

Окрему увагу професійні адвокати приділили питанню щодо постійної підтримки і 

динаміки у межах соціального аспекту. Вони також зауважили, що для розширення контактів 

молодої юридичної фірми доцільно мати інформаційний сайт, сторінки в різноманітних 

соціальних мережах, займати активу громадську позицію, яку початківці мають 

позиціонувати на тематичних конференціях, виступах, форумах та у спеціалізованих 

друкованих виданнях, проводити різні за форматом зустрічі як з клієнтами, так і з 

представниками органів державної влади, наприклад, шляхом організації прес-сніданків чи 

футбольних матчів.  

По закінченню публічного виступу фахівців правової галузі був відведений час для 

запитань студентів. Гості надали відповіді щодо перспектив запровадження «Он-лайн 

консультування», правильної презентації своєї кандидатури під час співбесіди з майбутнім 

роботодавцем, поради відносно того, на що в першу чергу мають звертати увагу випускники 

під час пошуку роботи і з яких етапів складається доступ до майбутньої професії тощо.
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ввііддббууввссяя  ппууббллііччнниийй  ддііааллоогг  ссттууддееннттіівв  зз  

ююррииссттааммии--ппррааккттииккааммии,,  аа  ссааммее  зз  

ппррееддссттааввннииккааммии  ААОО  ««ЦЦееззаарр»»  ннаа  ттееммуу::  ««ЯЯкк  

ппііддггооттууввааттииссяя  іі  ввеессттии  ссееббее  ннаа  ссппііввббеессііддіі  вв  

ююррииддииччнніійй  ффііррмміі::  ккооммппллеекксс  ппоорраадд  іі  

ррееккооммееннддаацціійй»»..    

Слухачі магістратури та студенти - 

члени Асоціації правників України та члени 

НТСАДМВ, які відвідали зустріч, мали змогу 

отримати корисну інформацію, щодо порядку 

проведення співбесід при прийомі на роботу, 

зокрема в юридичні компанії. Крім того, вони 

отримали  рекомендації стосовно поведінки кандидата, яка є необхідною для успішного їх 

проходження, адже як правильно наголошували партери АО «Цезар», у кандидата є лише один 

шанс проявити та зарекомендувати себе перед  роботодавцем. 

Співбесіда відбулась у цікавому форматі та була розподілена на три етапи. Розпочалась 

співбесіда з виступів представникам АО «Цезар» - Сергія Хільченко, Олександра 

Світличного та Олександра Горобця, які розглянули питання стосовно: правильного 

оформлення  та необхідних складових резюме, порядку його подачі, шляхів підготовки до 

співбесіди, бажаного поводження безпосередньо при розмові з інтерв’юером. Окрему увагу було 

присвячено презентації, яка була присвячена умовам,  яких необхідно додержуватися кандидату 

при проходженні стажування у компанії, наприклад: «уливання» в колектив, ведення щоденнику 

практики, необхідності фокусуванні на керівнику стажуванням та корисності подачі 

інноваційних пропозицій керівництву компанії.  

Друга частина співбесіди була 

присвячена наданню відповідей на 24 

запитання від студентів, що вони 

підготували та подали на початку зустрічі 

гостям-практикам. 

 Після чого, на третьому етапі, 

студентам надали змогу розподілитися на 

групи і проконсультуватися окремо з 

кожним із доповідачів стосовно питань, 

що особисто їх цікавили чи мали 

унікальний шанс, за бажанням, спробувати 

пройти «співбесіду з роботодавцем» у 

порядку гри та застосувати отриманні під 

час цього заходу знання на практиці. 

Слід зазначити, що кожен виступ та 

відповідь  доповідачів супроводжувались захоплюючими та повчальними прикладами з життя та 

практики проведення співбесід у їх компанії, що обов’язково стануть у нагоді студентам - 

майбутнім молодим спеціалістам. 

Матеріали до випуску підготовила Рада НТСАДМВ юридичного факультету  
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