
 

Ольга Просянюк  

 

▪ адвокат;  

▪ кандидат юридичних наук; 

▪ керуючий партнер Адвокатського об’єднання «AVER LEX»;  

▪ член Правління АПУ; 

▪ голова Ініціативної групи захисту прав адвокатів; 

▪ член Комітету з питань гендерної політики при НААУ; 

▪ член Міжнародної Асоціації кримінальних адвокатів (ECBA). 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Ольга відома своєю практикою захисту інтересів бізнесу, професійних прав, репутації і 

гідності. Її спеціалізація також включає складні комерційні спори і захист компаній від 

силових поглинань. 

За свою 18-річну кар'єру вона набула репутації орієнтованого на виграш, нестандартного 

мислителя і виняткового стратега. Ольга високо шанована опонентами, суддями і колегами. 

Протягом останніх трьох років вона визнається серед найуспішніших жінок в юридичній 

професії, які вплинули на розвиток ринку юридичних послуг. 

Ольга - лідер команди, наставник, чудовий комунікатор і умілий оратор. 

ДОСВІД РОБОТИ в галузі права 18 років, адвокатський досвід становить 14 років. 

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ: кримінальне право і процес, судова практика. 

 

 

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ 

 

▪ Chambers and partners 2021-2017: серед лідерів в сфері «Dispute resolution: White-collar 

crime» (Band 2). 

▪ Who’s Who Legal: Thought Leaders Global Elite 2020-2019: серед окремих лідерів 

практики Business Crime Defence, які мають великий досвід, впроваджують нові підходи та 

надихають своїх клієнтів. 

▪ Who's Who Legal 2020-2018: серед лідерів в сфері Business Crime Defence. 

▪ Best Lawyers 2022-2017: в ТОП-листі кращих адвокатів кримінальної і судової практик. 

▪ Legal 500 EMEA 2021-2018: серед постійних лідерів в сфері White-collar crime. 

▪ Ukrainian law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2020-2013: серед лідерів судової і 

кримінальної практик. 



 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЗНАННЯ 

 

▪ 50 провідних юридичних фірм України 2020-2013: серед лідерів кримінальної та судової 

практик. 

▪ Ukrainian women in law 2020-2017: серед найуспішніших жінок-юристів, які впливають на 

український юридичний бізнес. 

▪ Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України 2020-2017: серед ефективних 

менеджерів-керівників юридичних компаній. 

▪ ТОП-100 найкращих юристів України. Вибір клієнта 2020-2017: в ТОП-100 кращих 

юристів України, серед лідерів у практиках кримінального права та White-collar Crime. 

▪ Юридична премія 2020-2019: серед фіналістів в номінації «Адвокат року у сфері White-

collar Crime & Anticorruption». 

▪ Бізнес леді. 50 найуспішніших жінок України 2019: серед найуспішніших бізнес леді в 

номінації «Послуги». 

 

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ 

 
 

2019 - 2021 очолювала Комітет з питань гендерної політики при НААУ, в рамках якого 

виступила організатором ряду актуальних заходів, ініціювала проведення 

дослідження «Women in law: gender, geography, age» та проекту «Жінки-лідери 

в юридичній професії». 

2013 - 2021 

 

чотири рази обрана членом Правління Асоціації правників України. Є 

куратором діяльності комітетів і процесу захисту прав та інтересів членів 

АПУ. 

2018 ініціювала і виступила куратором підготовки Дослідження про порушення 

прав адвокатів за період 2016 р. – березень 2018 р.  

2018 презентувала результати звіту на засіданні Європарламенту, спеціальному 

засіданні ООН, Керівникам Моніторингових місій ООН і ОБСЄ в Україні, 

депутатам Бундестагу, представникам державних органів США, 

правозахисних організацій Європи і США. 

2016 очолила Ініціативну групу з розробки та впровадження ефективних методів 

захисту прав і забезпечення безпеки адвокатів. 

2014 отримала наукову ступінь - кандидат юридичних наук. 

2012-2017 член дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури України. 

2011-2013 очолила Комітет з процесуального права АПУ, ініціювала і провела понад 10 

засідань. 

2006 отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 



 

ПРОГРАМА 
 

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ! 

Останні 10 років я є активним учасником життя Асоціації – об’єднання свідомих та 

небайдужих юристів, які прагнуть змін і рухаються вперед. АПУ є активною рушійною 

силою розвитку юридичної професії, яка ніколи не залишається осторонь грубих порушень 

професійних прав адвокатів. 

Я маю бажання надалі бути членом Правління АПУ та власними досвідом, небайдужістю 

до професії, проактивними кроками впливати на розвиток української європейсько-

орієнтованої юриспруденції та бути корисною для подальшого нестримного розвитку 

Асоціації! 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 

 

ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

▪ Сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів щодо захисту професійних прав. 

▪ Залучення та співпраця з іноземними та національними експертами для викорінення 

практики порушень професійних прав адвокатів. 

▪ Лобіювання інтересів адвокатури шляхом формування та діяльності робочих груп. 

 

СПРИЯННЯ СИСТЕМНОМУ ФУНКЦІОНУВАННЮ КОМІТЕТІВ ТА СЕКЦІЙ 

▪ Формування дієвих управлінських команд із конкретними планами діяльності. 

▪ Залучення та мотивування комітетів до активної діяльності – системного проведення 

заходів, запровадження різних форматів тощо. 

▪ Посилення співпраці із профільними об’єднаннями, організаціями й державними 

органами, в тому числі, новоствореними правоохоронними органами для проведення 

спільних заходів. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ ТА МЕНТОРСЬКИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 

МОЛОДИХ ЮРИСТІВ 

▪ Ініціювання заходів про жіноче лідерство в юридичній професії. 

▪ Сприяння наданню менторської підтримки молодим колегам в різних професійних 

сферах. 

▪ Сприяння проведенню заходів та ініціатив для успішного кар’єрного росту молодих 

юристів.  

 


