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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

Марія – широко відомий експерт в галузі антимонопольного та конкурентного права. 
Має великий досвід консультування національних та міжнародних клієнтів з питань 
приватного та/або державного регулювання відносин у сфері конкурентного права та 
міжнародної торгівлі. Вона також надає консультації державним підприємствам та 
приватним компаніям з питань охорони довкілля.  
Основними напрямками роботи Марії є захист інтересів клієнтів в ході 
розслідувань антиконкурентних узгоджених дій, захист від звинувачень у зловживанні 
монопольним становищем (зокрема щодо цін та розподілу ринку), консультування 
щодо інших питань конкурентного законодавства, включаючи отримання дозволів на 
концентрацію, питання недобросовісної конкуренції та державної допомоги. Марія 
має глибокі знання законодавства ЄС в сфері конкуренції, що дозволяє їй ефективно 
працювати з міжнародними клієнтами та розуміти їхні потреби та підходи.    
У 2015 році Марію призначили першим заступником голови Антимонопольного 
комітету України. В цій ролі Марія зосередилась на розвитку ефективного механізму 
регулювання та правозастосовчої практики необхідних для забезпечення 
конкурентного ринку в Україні.  Марія брала участь в реалізації усіх основних реформ 
у цій сфері, які здійснювались протягом 2015 - 2019 років, включаючи запровадження 
системи державної допомоги в Україні, удосконалення стандартів доказування в 
антимонопольних розслідуваннях та використання економічного аналізу. Марія брала 
участь в розробці низки нормативних документів Антимонопольного комітету України, 
в тому числі тих, що містять підходи комітету до різних дій гравців на ринку.  
Марія була членом Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі України (МКМТ) – 
представником АМКУ.  
В 2020 році вона повернулась до складу партнерів Aequo.  
Червень 2015 - липень 2019, Антимонопольний комітет України, перший заступник 
голови АМКУ. 
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ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ 

 

• Міжнародна асоціація юристів (IBA). 
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• Київська міська колегія адвокатів.  
 

• Асоціація правників України (АПУ). 
 
  
 
  

ВИЗНАННЯ 

Марія неодноразово рекомендована авторитетними міжнародними та 
національними   юридичними рейтингами, такими  як Chambers Europe, Best Lawyers, 
The Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, etc.   


