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КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
ДОГОВІРНЕ ПРАВО
ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА НАФТОГАЗОВОЇ
СФЕРИ
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО
Виступає як експерт з українського права
у великих міжнародних арбітражних та
судових спорах в судах США, Великої Британії,
Нідерландів, Кіпру та Швеції

ОСВІТА

Отримала диплом з відзнакою по закінченні факультету міжнародних відносин та міжнародного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
отримала вчену ступінь кандидата юридичних наук у галузі
міжнародного приватного права на факультеті міжнародних
відносин та міжнародного права Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка;
отримала ступінь магістра з міжнародного та порівняльного права Університету Джорджа Вашингтона у м. Вашингтон (США);
як медіатор пройшла підготовку, одержала диплом (CPR) Інституту вирішення спорів у Нью-Йорку і є членом його міжнародної колегії видатних медіаторів

ДОСВІД

До початку приватної практики працювала головним юристом
(у справах зовнішньоекономічної діяльності) у двох великих
українських промислових компаніях.
Розпочала приватну практику, співзаснувавши у 1992 р. одну
з перших приватних юридичних фірм в Україні.
Заснувала у Вашингтоні юридичну фірму RULG-Ukrainian Legal
Group.

Викладала на юридичному факультеті Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка.
Голова групи з правових питань Американсько-української ділової
ради, член консультативної ради найбільшої секції громадських
та професійних інтересів (SPPI) Міжнародної асоціації юристів
(IBA), член консультативної ради Best Lawyers® (США).
Допущена до практики в окрузі Колумбія (США) як спеціальний
правовий радник.
Член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA) та Американської асоціації адвокатів.
Член колегії адвокатів Києва.
Постійно виступає на міжнародних конференціях з питань юридичного та ділового клімату в Україні.
У 2006 р. заснувала Юридичний форум ЄКА (Європа–Кавказ–
Азія), який з 2016 р. проводиться під егідою Міжнародної асоціації
адвокатів (IBA).
Автор багатьох публікацій в українських та міжнародних професійних виданнях.

ВИЗНАННЯ

За результатами дослідження «Юридичної Газети» «Вибір клієнта»
постійно входить у ТОП-100 найкращих юристів України та ТОП30 найуспішніших жінок-юристів у юридичному бізнесі України.
За оцінкою Best Lawyers®, постійно входить у TOП-10 найкращих
юристів України у багатьох галузях права та відзначається нагородою «Юрист року» в окремих галузях права.
Входить у число юристів, рекомендованих Legal 500, у сфері «Арбітраж: країни СНД та Кавказу» (Arbitration Powerlist: CIS and Caucasus).
Входить у число рекомендованих арбітрів Ризького міжнародного
комерційного арбітражного суду (RICAC) у Ризі, Віденського міжнародного арбітражного центру Австрійської федеральної економічної
палати (VIAC) у Відні, Грузинського міжнародного арбітражного центру (GIAC) у Тбілісі, арбітражного суду Lewiatan у Варшаві, Каспійської
арбітражної спільноти (Caspian Arbitration Society) у Женеві та Казахського міжнародного арбітражного суду (KIA) Алмати.
Входить у групу медіаторів Центру з врегулювання спорів та ведення
переговорів Енергетичної спільноти (Energy Community Dispute and
Negotiation Centre Panel of Mediators) у Відні.

ТОВ «Українська юридична група»
м. Київ, вул. Костьольна, 9-41,
тел.: +380-44-207-1060
факс: +380-44-207-1064
www.rulg.com

