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КОМПАНІЯ

Юриспруденція для нас – не просто професія і бізнес. 
Це мистецтво, в якому творча складова є такою 

ж важливою, як знання. Це уміння віртуозно вирішувати 
проблеми не лише за допомогою загальновідомих, але й 
самостійно винайдених інструментів. Це процес створення 
справжніх правових шедеврів.

Moris Group – це мистецтво права.

Ми пишаємося нашими професійними досягненнями за 
період більш ніж десятирічної практики, проте, не зважаючи 
на здобутий досвід, продовжуємо наполегливо працювати, 
всебічно вдосконалюючи свою майстерність.

Moris Group – це команда талановитих професіоналів, 
яких об’єднує та породжує синергію сумлінне дотримання 
ключових принципів компанії, якими є:

Закон. Правила. Практика. Спосіб. 
Поведінка.
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СУДОВА ПРАКТИКА

Бажання впорядковувати та систематизувати все, що 
відбувається навколо, закладено в людській природі. 

Тисячоліттями свого розвитку суспільство розробляло та 
вдосконалювало норми і правила поведінки, формуючи 
систему законів. Ми поважаємо верховенство права, завжди 
діємо в рамках Закону та знаходимо оптимальні 
рішення у будь-якій ситуації.
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ПРАКТИКА 
ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Дотримання встановлених норм забезпечує 
впорядкований перебіг життя. Однак, з часом зміна 

обставин зумовлює перегляд усталених Правил. Наше 
головне завдання – допомогти у ситуації, що виникла, 
порадити, як її вирішити та відновити закономірний 
порядок речей.
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ПРАКТИКА 
КОРПОРАТИВНОГО 

ПРАВА ТА M&A

Навіть типова стандартна ситуація може мати 
різноманітні варіанти вирішення. Більш ніж 

десятирічна юридична Практика дозволяє нам 
знаходити індивідуальний підхід до розв’язання будь-якої 
правової проблеми, а накопичений досвід дає можливість 
вибирати найбільш дієві шляхи її подолання.
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ПРАКТИКА 
КОНКУРЕНТНОГО 

ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Досвід доводить, що інколи очікуваний результат 
видається недосяжним лише тому, що для його здобуття 

було обрано хибний спосіб. Вміння глобально оцінити 
ситуацію, проаналізувати всі можливі варіанти її розвитку, 
ймовірні наслідки та використати найефективніший 
Спосіб досягнення мети є найвищою професійністю.
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ПРАКТИКА СУПРОВОДУ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Якщо буття визначає людську свідомість, то 
свідомість формує особливості поведінки. Наші 

професійні досягнення ґрунтуються не тільки на досвіді 
та вміннях, але й на чіткому дотриманні обраної стратегії 
Поведінки. Впевненість у бажаному результаті додає 
сил та наполегливості, а постійне прагнення досконалості є 
запорукою успіху.



Мистецтво не визнає 
посередності, тому шлях 

майстра передбачає щоденну 

наполегливу роботу, вибагливість 

до себе та нестримну жагу нових 

знань. Кожна справа для нас є 

мистецтвом створення 
правового шедевру.



www.moris.com.ua


