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Юлія Кирпа 
 
Виконавча партнерка, керівниця практик банківського та фінансового 
права, реструктуризації та банкрутства, нерухомості та будівництва, спів-
керівник практики ринків капіталу 
 
Юлія також очолює індустріальну групу фінансових установ та фінтех 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

Вважається одним із найкращих юристів на юридичному 
ринку Європи. Юлія постійно консультує міжнародні фінансові 
організації  та комерційні банки, а також провідні компанії з питань 
фінансування, ринків капіталу та реструктуризації. Вона 
представляє інтереси Європейської комісії, 
Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації (IFC), німецького державного банку 
розвитку (KfW), Raiffeisen Bank International,  ING, Dragon Capital, Goldman
 Sachs, SorosFund Management, Fitch Ratings тощо.  
 
Юлія має неперевершений досвід консультування з питань злиття та 
поглинання в українському фінансовому секторі. Вона консультувала 
щодо більшості операцій угод  злиття та поглинання між фінансовими 
установами в Україні на сьогодні. 
  
За роки своєї юридичної кар’єри Юлія розробила низку інноваційних 
юридичних продуктів, що користуються попитом у банків, фінансових 
установ та корпорацій. Вона є лідером розвитку фінтех-галузі в Україні та 
допомогла позиціонувати Aequo як провідну юридичну фірму в цій 
індустрії. Вона очолює юридичний комітет в Українській асоціації фінтех та 
інноваційних компаній і входить до топ-50 найвпливовіших жінок у FinTech.  
Юлія має значний досвід у сфері нерухомості та будівництва, включаючи 
супровід транзакцій з об’єктами нерухомості. Вона консультувала з низки 
законодавчих ініціатив у сфері земельних відносин та фінансування, а 
також щодо придбання торгових центрів, бізнес-центрів, складів, 
індустріальних парків та інших логістичних центрів в Україні.  
 
Юлія також є незалежним членом Наглядової Ради в Агропросперіс Банку, 
банку зі 100% іноземним капіталом (США).  
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Магістр 
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Edinburgh Business School of Heriot-Watt University (Единбург,Шотландія), 
MBA Executive  (2016). 
 
Duke University School of Law (Північна Кароліна, США), 
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ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ 

  

• Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association). 
• Київська міська колегія адвокатів (з 2007 року). 
• Асоціація правників України (АПУ). 
• Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (голова 
юридичного комітету). 

 

ВИЗНАННЯ 

Входить до топ-10 найінноваційніших юристів в Європі за 
версією Financial Times.  
 
Входить до топ-50 найвпливовіших жінок у фінтеху  за версією Української 
асоціації фінтех та інноваційних компаній.  
 
Входить до числа 300 найкращих жінок-юристів світу згідно з IFLR 1000.  
 
Входить до списку провідних експертів у галузі нерухомості та 
будівництва Legal 500.  

 
 


