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Анна Бабич  

Партнерка, керівниця практик корпоративного права, злиттів та поглинань 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

Анна Бабич виступає спів-керівником індустріальних груп з енергетики та природних 

ресурсів, технологій та комунікацій, медіа та розваг, фондів прямих інвестицій.  

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. 

ОСВІТА 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ ( Магістр, 2005), з 

відзнакою. 

Law School BPP University, Лондон. Graduate Diploma in Law (2012), з відзнакою. 

Legal Practice Course (2014), з відзнакою. 

 

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ 

• Практикуючий соліситор Англії та Уельсу. 

• Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association, IBA). 

• Київська міська колегія адвокатів. 

• Асоціація правників України (АПУ). 

 

QLTS у Великій Британії. Прийнята до Реєстру Соліситорів (Roll of Solicitors) у березні 
2016 . Непрактикуючий соліситор Англії та Уельсу. 
З 08 серпня 2018 року практикуючий соліситор Англії та Уельсу.   
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Міжнародна співпраця: 

• Заступник голови робочої групи з питань державної політики Європейського 

регіонального форуму IBA . 

• Член Виконавчого комітету Британсько-української правової асоціації (British-

Ukrainian Law Association) з просування співпраці між юрисдикціями. 

 

ВИЗНАННЯ 

Анна неодноразово рекомендована авторитетними міжнародними та національними 

юридичними рейтингами, такими як Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 500, 

IFLR 1000, Best Lawyers, Who's Who Legal, Вибір клієнта. Top 100 найкращих юристів в 

Україні, Ukrainian Women in Law, Kyiv Post, The Ukrainian Law Firms. A Handbook for 

Foreign Clients.  

Зокрема: Анна Бабич стала переможцем міжнародної премії Financial Times Innovative 

Lawyers Awards Europe 2019 в номінації "Найінноваційніший юрист року" (Legal 

Innovator of the Year).  

 
 


