
Роботу в компанії Крушинська І. В. почала в 2003 році на посаді юрисконсульта. В 2007 р. призначена 
на посаду Начальника відділу фінансового, податкового та банківського права. З 2009 р зайняла 
посаду Заступника керівника юридичного департаменту. В 2014 році була призначена на посаду 
Директора юридичного департаменту FOZZY GROUP. 
З березня 2018 р. Крушинська І.В. є співзасновником і керуючим партнером Адвокатського об’єднання 
“GENTIUM”. Крушинською І.В. надано сприяння в централізованому підвищенні кваліфікації 
адвокатами АО “Джентіум”. 
З 2018 р. Крушинською І.В. запроваджено практику щорічного проведення спеціалізованого 
корпоративного заходу FOZZY LEGAL MEETING, метою якого є створення нового майданчика для 
обміну досвідом серед всіх юристів Юридичного департаменту FOZZY GROUP. У березні 2020р. FOZZY 
LEGAL MEETING був проведений в Шарм-ель-Шейх (Єгипет), що виступило додатковим мотивуючим 
фактором в роботі юристів. 
Крушинська І.В. є членом ВГО «Асоціація правників України» з 2005 року. 
Має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1601 від 07.12.2000 року. 
У 2018 р. Крушинська І.В. стала переможцем у номінації "Кращий керівник юридичного 
департаменту" за версією Видання "Юридична практика". 
З 2018 р. Крушинська І.В. входить в число переможців в номінації "Успішні жінки - корпоративні 
юристи" щорічного дослідження Ukrainian Women in Law "Юридичної газети". 
Крушинська Інна займає активну громадську позицію в юридичній спільноті та активно долучається до 
законотворчої роботи. 
 



      Програма кандидата на посаду члена 
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Бачення 

 

Людям  властиво об’єднуватись  в групи. Як  правило,  найбільш частими  причинами,  які 
змушують  людей  об’єднатися  в  групи, є  потреби  досягнення  цілей, спілкування,  
отримання  певного  статусу. 

 Я, як і кожен  із членів  Асоціації правників, належу до  різних  груп.  Але  є  спільноти,  які  
надають  мені  можливість відчути спільні потреби та прагнення. Приналежність до   
Асоціації  правників та секції  юрисконсультів надає мені можливість відчути себе  
сильнішою  та  впевненішою у вирішенні  різноманітних  завдань.  

Усвідомлюючи  ту  обставину, що кожен з нас може переслідувати власні цілі та ми можемо   
мати в певних питаннях різні погляди та інтереси, я  маю  на  меті  максимально  використати  
ті  переваги,  які  ми  отримуємо,  консолідуючись та  відчуваючи себе  частиною такого  
потужного  об’єднання,  як Асоціація  правників України.   

Я  є  членом  Асоціації із 2005 року  і  протягом  всього  часу  активно  користувалася усіма 
перевагами цього  членства,  отримуючи  потрібні  знання ,  інформацію,  підтримку.  Наразі 
я  маю  бажання  стати  членом  Правління Асоціації правників України, я  відчуваю, що  
прийшов  час   не  тільки  отримувати, але й поділитися тим досвідом, ідеями, енергією,  які  
можуть бути  корисними  для  нашої  Асоціації.  Увесь  мій професійний шлях  пов'язаний  із  
роботою  корпоративного  юриста.  Разом  з  тим, з 2000 року я є адвокатом.  З  2014 року  я  
керую одним  із провідних юридичних  департаментів  України, який фактично виконує  
функцію   юридичного  бізнесу, обслуговуючи  потужну торгово-промислову  групу. Така 
приналежність  до різних груп юридичної спільноти надає мені можливість мати  
комплексне  бачення   тих процесів, які відбуваються на юридичному  ринку.  

 

 

 

 



Цінності   

 

Я  вважаю,  що  відданість певним  цінностям є потужною  силою,  яка  спонукає всіх нас  
здійснювати речі, які, на перший  погляд, видаються неможливими. До кола пріоритетних 
моїх  цінностей входять: 

 верховенство права 
 чесність та відкритість 
 справедливість та професійність 
 невпинне перевершення 
 пристрасть до інновацій 
 дипломатичність і партнерські відносини 

Це  поняття, якими  я  керуюся  в  житті  та  у  власній  професійній  діяльності.   

                   Пріоритетні напрями діяльності: 

 
 Створення міцного та конструктивного діалогу між Асоціацією правників України 

та органами державної влади з питань обговорення актуальних законодавчих 
ініціатив. На сьогоднішній день я маю більш як десятирічний досвід 
використання переваг членства у  таких  потужних  організаціях, як   Європейській 
Бізнес Асоціації та Американській торговій палаті в Україні.  Отримані мною  
навики буду  корисні асоціації в реалізації  її цілей та прагнень. 

 Сприяння здійсненню просвітницької роботи з метою залучення нових членів до 
лав Асоціації правників України.  У  мене  є  унікальні   можливості  комунікації   із  
молодим  поколінням  юристів,  завдяки  потужним  програмам  стажування, які   
запущені  в  компанії,  де я  працюю.  

 Популяризація діяльності Асоціації правників України, медійна підтримка 
інформування про основні здобутки Асоціації правників України. Ефективній  
реалізації цього напряму буде сприяти той  авторитет, який  мають  у  професійній  
спільноті  юристи департаменту, роботу  якого я  очолюю.  
 

 

 

 


