
 
                

  

  

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Юридична фірма 
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Київ, Україна 
 
серпень 2014 – зараз 
 
 
 
 
 
 

 Посада – партнерка 
 

Анна є керівником практик корпоративного права та злиттів та 
поглинань.  

Крім того, вона виступає спів-керівником індустріальних груп з 
енергетики та природних ресурсів, інформаційних технологій та 
захисту даних, телекомунікацій та медіа.  

За оцінками експертів, пані Бабич вважається одним із провідних 
корпоративних юристів в Україні. Анна спеціалізується на 
супроводженні локальних і міжнародних злиттів та поглинань.  

Її досвід включає в себе провідну роль у супроводженні складних і 
тривалих угод з високою вартістю у новітній історії України.   

Вона також представляє інтереси клієнтів з питань створення 
оптимальних корпоративних структур для ведення бізнесу в Україні.  

Анна – визнаний професіонал у галузі корпоративного управління. 
Крім цього, вона постійно консультує вітчизняних і міжнародних 
клієнтів з питань праці та зайнятості, що виникають у зв’язку зі 
злиттями та поглинаннями, корпоративними реструктуризаціями та 
передачею бізнесу.  

Її клієнтами є великі українські та міжнародні компанії, фінансові 
установи та інвестиційні фонди, що здійснюють діяльність у країнах 
СНД. 

   

Анна  
Бабич 

Дата народження: 29 вересня 

Національність: українка  

babych@aequo.ua 

LinkedIn 

 



 

  

ЮФ "Василь Кісіль і 
Партнери" 
Київ, Україна 
 
2004 –2014 
 

Посада – 
Партнерка (2012-2014)   
Радниця (2009-2012)   
Старша юристка (2007-2009)   
Юристка (2004-2007)  
 
Експертиза Анни включала консультування з корпоративних, 
комерційних питань та питань реструктуризації, а також з 
транскордонних та локальних злиттів та поглинань. Анна також 
консультувала приватні та державні компанії з різних питань 
корпоративних права та корпоративного управління. 
 

 
ЮФ "Магістр & 
Партнери" 
Київ, Україна 
 
2004 (менше року) 

 
Посада – Молодша юристка 
 
Експертиза Анни включали корпоративне, комерційне та трудове 
право. 

 
Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
Київ, Україна 
 
2004 (менше року) 

 
 
 
Посада - Стажерка 

 
Національний 
депозитарій України 
Київ, Україна 
 
2003 (менше року) 
 

 
 
Посада - Помічниця 

  ОСВІТА 

Національний університет 
«Києво-Могилянська 
академія»  
Київ. 1999 - 2005  

Бакалавр (2003), з відзнакою 
Магістр (2005), з відзнакою 

Law School BPP University, 
Лондон. 2011 - 2014 

Graduate Diploma in Law (2012), з відзнакою 
Legal Practice Course (2014), з відзнакою 

QLTS у Великій Британії. 
Склала екзамен у вересні 
2015. Прийнята до Реєстру 
Соліситорів (Roll  
of Solicitors) у березні 2016 

Непрактикуючий соліситор Англії та Уельсу 

З 08 серпня 2018 Практикуючий соліситор Англії та Уельсу 
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**Робота, що була виконана на 
безоплатній основі 
 

 Анна Бабич бере активну участь у розробці законів та просуванні 
законодавчих ініціатив у сфері корпоративного права, як у межах 
некомерційних організацій (наприклад, Асоціації правників 
України), так і експертних рад різних державних органів 
(наприклад, Міністерство економічного розвитку та торгівлі, 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ).  

 Анна є одним з ініціаторів та ключових драйверів 
корпоративної реформи в Україні, включаючи реформу 
законодавства, що регулює діяльність ТОВ, і виступила 
одним зі співавторів проекту Закону "Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю" в якості 
члена робочої групи при Міністерстві економічного розвитку 
і торгівлі України, з 2015 року. Закон було успішно прийнято в 
2018 році, що кардинально покращило правове 
середовище для господарського права в Україні. 

 Анна підтримувала Національну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку(Національна комісія з цінних паперів) в 
розробці законопроектів про корпоративні договори та про 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах (механізми squeeze-out і sell-out), а також 
ескроу угоди. Законопроект було успішно прийнято в 
березні 2017 року і дав змогу вирішити проблему 
міноритарних акціонерів, що застрягли в акціонерних 
товариствах. 

 У 2018 році Анна розробила для Національної комісії з 
цінних паперів Положення про Здійснення публічної 
пропозиції цінних паперів (вперше в Україні) відповідно до 
Директиви 2003/71 / EC і Регламента (EU) 2017/1129, Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на спрощення ведення бізнесу та 
залучення інвестицій емітентами" № 2210 -VIII від 16 
листопада 2017 року. Положення про публічну пропозицію 
було затверджено Національною комісією з цінних паперів 
21 червня 2018 року. 

 З 2016 року Анна очолює Комітет корпоративного права та 
фондового ринку Асоціації адвокатів України. Займаючи 
цю посаду вона ставить на меті реалізовувати законодавчі 
ініціативи, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату 
в Україні, та сприяння гармонізації законодавства України із 
законодавством ЄС. 

 Вона також є членом Експертної ради при Національній 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анна неодноразово рекомендована авторитетними 
міжнародними та національними юридичними рейтингами, 
такими як Best Lawyers, Chambers Europe, Chambers Global, FT 
Innovative Lawyers, IFLR 1000, Legal 500, Who's Who Legal, Вибір 
клієнта. Top 100 найкращих юристів в Україні та Ukrainian Women 
in Law, The Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, etc. 

Серед них: 

 Who's Who Legal 2021 визнав Анну Бабич міжнародним 
лідером у практиках M&A та Governance. 

 12 вересня 2019 року Анна Бабич стала переможцем 
міжнародної премії Financial Times Innovative Lawyers 
Awards Europe 2019 в номінації "Найінноваційніший юрист 
року" (Legal Innovator of the year).  

 Протягом 2017-2019 років Анна була виділена як одна з 3-
ьох українських жінок у сфері права в номінації "Жінки, що 
вплинули на розвиток юридичного бізнесу в Україні" згідно з 
результатами дослідження Ukrainian Women in Law 2019 за 
версією видання "Юридична газета".  

*Corporate Social Responsibility-
орпоративна соціальна 
відповідальність  

  Анна Бабич співпрацює з Українським католицьким 
університетом (УКУ), однією із найпрестижніших юридичних 
шкіл в Україні, і входить до складу Консультаційної ради.  

 З 2017 року Анна заснувала особисту щорічну стипендію 
для студентів Школи права УКУ. 

 Анна є членом Організаційного комітету благодійного 
вечора «Анна Київська. Нове тисячоліття». Вона підтримує 
діяльність Центру Анни Київської, який існує у Франції, як 
важливе нагадування про те, що Україна стала частиною 
Європи тисячу років тому. Завдяки цій ініціативі відбувається 
реставрація історичної будівлі в Сенлісі, поблизу Парижа. 
Планується, що вона стане постійною базою для майбутніх 
поколінь українців, що просуватимуть нашу культуру та 
відкриття її світові. 

 Анна регулярно проводить освітні заходи для членів 
Студентської ліги Асоціації правників України, виступає на 
високопрофільних заходах у сфері корпоративного 
управління, злиттів та поглинань (щорічні конференції IBA 
і АПУ тощо) і бере активну участь у профільних комітетах 
Асоціації правників України та Європейської бізнес-
асоціації.  

 Анна є апологетом інновацій, активно впроваджує перші у 
своєму роді проекти на ринку юридичних послуг України, 
включаючи аутсорсингову платформу AEQUO Friends, 
AEQUO Legal Tech Challenge.  

CSR* 

ВИЗНАННЯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Видання Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 
2017-2019 відзначило Анну Бабич як одного з найкращих 
юристів України в галузі M&A (як єдину жінку серед Топ-5 
юристів). Її також постійно згадують як одного з 
найкращих юристів в категоріях корпоративного права, 
телекомунікацій та засобів масової інформації, ІТ, 
фармацевтики, медицини, енергетики та природних 
ресурсів, агробізнесу та роздрібної торгівлі. 

 IFLR 1000 визнає Анну як одну з провідних українських 
практиків в галузі корпоративного права/злиттів та 
поглинань, енергетики, інфраструктури, реструктуризації 
та неплатоспроможності у 2014-2020 роках. 

 The Legal 500 відзначив професійні досягнення Анни в 
галузі корпоративного права/злиттів та поглинань, 
енергетики та роботі з приватними клієнтами та назвав 
«розумною та надійною».  

 Who's Who Legal 2013 назвав Анну однією з провідних 
українських практиків в галузі корпоративного управління. 

 В числі найвидатніших українських юристів в практиці 
корпоративного права / злиттів та поглинань за версією 
щорічного рейтингу "Топ-50 провідних українських 
юридичних фірм", що проводить український тижневик 
"Юридична практика" у 2012-2019 рр. 

 Анна постійно входить у «ТОП-100 найкращих юристів 
України. Вибір клієнта» 2015-2019 рр. від видання 
«Юридична газета», а також відмічена серед лідерів 
практик у сферах корпоративного права, злиттів та 
поглинань і енергетики та природних ресурсів. 

 У 2012 році тижневик KyivPost включив Анну в 10-ку 
«висхідних зірок» української юриспруденції. 

 

  В 2019 році Анна Бабич перемогла в номінації Юрист року 
з корпоративного права за версією Best Lawyers 2019.  
AEQUO була названа Юридичною компанією року в галузі 
M&A відповідно до рейтингу Best Lawyers 2019. У період 
2013-2021 рр. Best Lawyers також відзначили Анну як одну з 
найвизначніших практиків України у сфері корпоративного 
права та M&A, інвестицій та інвестиційних фондів, 
законодавства про працю та зайнятість. 

 Chambers Global та Chambers Europe 2013-2019 
рекомендували Анну Бабич у сфері корпоративного 
права та M&A, і високо оцінили її «проникливість, уважність 
до деталей і відмінне комерційне бачення». Наразі вона є 
єдиною жінкою юристом, що відзначена в Band 2.  

 Найкращий юрист з корпоративного права та M&A в 
Україні за версією Юридичної премії 2017. У 2016 і 2018 
роках Юридична Практика відзначила практику злиттів і 
поглинань та практику корпоративного права AEQUO 
відповідно під керівництвом Анни, як кращу в Україні. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Практикуючий соліситор Англії та Уельсу 

 Міжнародна асоціація юристів (International Bar 
Association, IBA) 

 Київська міська колегія адвокатів  

 Асоціація правників України (АПУ) 

 

Міжнародна співпраця: 

 Член Європейського Регіонального Форуму IBA, 
Заступник голови Групи з питань публічної політики 

 Член Виконавчого комітету Британсько-української 
правової асоціації (British-Ukrainian Law Association) з 
просування співпраці між юрисдикціями 

 

 

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ  



 

вул. Московська, 32/2 
Київ 01010 Україна  
 
+38 044 490 91 00  
www.aequo.ua 

07 червня 2021 року 

Керівництву Правління Асоціації Правників України 

 

Шановні колеги, 

Я, Бабич Анна Валеріївна, партнерка Адвокатського об’єднання "Юридичної Фірми ЕКВО", хотіла б 

висунути свою кандидатуру на посаду члена Правління Асоціації Правників України ("АПУ") і 

представити Вам свою програму у складі Правління АПУ. 

Ураховуючи мій практичний досвід в сфері корпоративного права більше ніж 15 років, юридичну 

освіту, отриману мною в Україні та у Великобританії, отримання статусу практикуючого солісiтора 

(practicing solicitor of England and Wales), досвід з підготовки проектів законів в сфері 

корпоративного права та корпоративного управління, я маю надію, що зможу найкращим чином 

використати свої знання, досвід та напрацювання у складі команди Правління АПУ. 

У складі Правління АПУ я планую зосередитися на наступних питаннях: 

1. Підвищення впливу АПУ на формування державної політики в країні. Налагодження 

системної та впливової роботи АПУ для просування законотворчих ініціатив, що 

забезпечують верховенство права, створення сприятливого законодавства для залучення 

інвестицій та сталого розвитку. Аудит законодавчих ініціатив та реформ.  

2. Розвиток співпраці з International Bar Association та the Law Society of England and Wales для 

підвищення репутації АПУ. Впровадження найкращих міжнародних практик в напрямку ESG 

(Environment, Social and Governance) та цінностей сталого розвитку ООН відповідно до 

Глобального договору ООН. Підвищення стандартів ESG серед юридичного бізнесу в 

Україні та розробка стандарту "how a law firm could be a good corporate citizen".   

3. Покращення взаємодії АПУ з юридичними командами бізнесу та юрисконсультами. 

Перегляд пропозиції АПУ для юрисконсультів та просування "голосу клієнта". Виявлення 

сучасних вимог та потреб бізнесу до провайдерів юридичних послуг. 

 

З повагою, 

Анна Бабич 


