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Спеціалізація: 

Маю близько 20 років юридичної практики в провідних юридичних фірмах, а також в юридичних 

департаментах українських банків та підприємств фінансової сфери. Спеціалізуюся у сфері 

банкрутства та реструктуризації, судовій практиці, банківському і фінансовому праві, регуляторній 

сфері банківської діяльності, енергетиці та природних ресурсах. Фокус судової практики переважно 

на банківських, корпоративних, комерційних спорах, податкових та інших спорах. Успішно 

представляю інтереси клієнтів у вищих судах України: Верховному Суді України, вищих 

спеціалізованих судах. Здійснюю консультування клієнтів з питань банкрутства та реструктуризації, 

корпоративного і господарського права, , антимонопольного та  податкового права.  

 

Досвід: 

 

2010 – дотепер: Юридична група LCF, партнер 

  

Зійснюю керівництво практикою судових спорів та банкрутства LCF, що передбачає 

здійснення правової експертизи проектів та кейсів, розробку стратегії та забезпечення її 

реалізації, координацію роботи юристів. 

 

Клієнти та проекти:  

Великі промислові та торговельні компанії: ХОЛДИНГ АВК, Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат, Арабський енергетичний альянс, Vikoil Ltd, Ukrenergy Coal Ltd, S.I. 

Group Consort, ФОЗЗІ Груп, Хумана Піпл ту Піпл Україна, Юрія-Фарм, Київгума і ін.  

Зернотрейдери, агропромислові компанії та сільгоспвиробники: BUNGE, МРІЯ-ХОЛДИНГ, 

ЕРІДОН, ОВОСТАР ЮНІОН і інші. 

Фінансові структури та банки:  

АТ АЛЬФА БАНК, АТ УКРСОЦБАНК, АТ ТАСкомбанк, ПАТ УніверсалБанк, ПРАВЕКС 

БАНК, Страхова компанія ALLIANZ та інші.  

 

З 1997 року працюю у сфері юриспруденції.  

Працювала в органах суду, державних та недержавних фінансових установах та банках: Українська 

державна інноваційна компанія, Комерційний банк «Українська фінансова група». 

 

В 2005 році приймала участь у створенні в Україні бюро кредитних історій. Працювала у складі 

робочої групи Мінюста над розробкою нормативних актів, згодом очолила юридичний 
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департамент Міжнародного бюро кредитних історій, обиралась корпоративним секретарем Бюро 

(акціонери: Creditinfo (Ісландія), Група ТАС, Національна асоціація кредитних спілок України). 

 

Доповіді та проекти:  

: 

Міжнародний судово-правовой форум, організований видавництвом «Юридическая практика». 

Форум з реструктуризації та банкрутства, організований видавництвом «Юридическая практика»; 

Форум з конкурсного права Асоціації правників України 

Судовий форум Асоціації правників України. 

 

Співпраця з Проектом ЄС «Право-Justice»  

 

Додатково: 

2016-2019  World Bank doing business 

 

 

2017-дотепер 

контриб‘ютор з питання регулювання неплатоспроможності в Україні   

 

Громадська організація «Всеукраїнська самоврядна організація фахівців 

конкурсного процесу» 

Виконавчий директор  

 

2007  Експерт під час проведення досліджень рівня корпоративного управління та 

інформаційної прозорості у банках України – в рамках співробітництва з 

представництвом «Standard and Poor’s».  

 

Визнання: 

 

− Юридична премія  2018, 2019, серед кращих юристів в практиці банкрутства; 

− Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2018-2019, серед кращих юристів у практиці 

банкрутства; 

− Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України 2019, серед рекомендованих юристів у 

практиці банкрутства. 

 

Професійне членство: 

− Асоціація правників України, комітет АПУ з корпоративного права та фондового ринку, з 

конкурсного права, з податкового та митного права, з конкурентного права, з питань енергетики, 

нафти та газу; 

 

Освіта:  

- 2004 – диплом спеціаліста (з відзнакою), спеціальність правознавство, Харківська національна 

юридична академія імені Ярослава Мудрого, господарсько-правовий факультет. 

- 1997 – диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою), спеціальність правознавство, 

Первомайський політехнічний коледж. 

 

Володіння мовами:  

українська – рідна, російська – вільно, англійська – intermediate. 

 

Додаткова інформація: енергійна, маю організаторські здібності, швидко навчаюсь та адаптуюсь в 

нових умовах, комунікабельна, ініціативна, цілеспрямована, відповідальна. 

 


