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Тетяна Кудрицька  
Партнерка, співкерівниця практики інтелектуальної власності 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

Досвідчений адвокат з досвідом роботи як у приватному, так і в 
державному секторі зі спеціалізацією у сфері інтелектуальної власності, 
медіа та комерційних судових спорах. 

У 2006-2014 роках Тетяна займалася судовою практикою у спорах щодо 
патентів та знаків для товарів і послуг та успішно представляла таких 
клієнтів, як Google, DuPont, Philips, Samsung та LG у значній кількості 
судових справ щодо знаків для товарів і послуг, патентів та комерційних 
найменувань, а також в спорах у сфері медіа, антимонопольних спорах та 
спорах щодо недобросовісної конкуренції в українських судах, включаючи 
справи, які завершилися прецедентними судовими рішеннями щодо знаків 
для товарів і послуг та патентів у галузі біохімії. 

У 2014 році вона приєдналася до команди проєкту судової реформи в 
Адміністрації Президента України на посаді керівника Департаменту з 
питань судової реформи. На цій позиції Тетяна отримала унікальний досвід 
роботи над розробкою стратегії реформи, підготовки змін до Конституції 
України, нового законодавства про правила судового процесу у цивільних 
та господарських справах, законодавства про новий Верховний Суд, Вищу 
раду правосуддя, статус суддів та питання суддівської кар’єри, Вищий 
антикорупційний суд та Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

У травні 2019 року Тетяна повернулася до практики в приватному секторі в 
якості судового адвоката. 
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ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ 
Національна асоціація адвокатів України (з 2010 року). 

Асоціація правників України (з 2008 року). 

Міжнародна асоціація з захисту промислової власності (AIPPI) (з 2020 
року). 
 

ВИЗНАННЯ 

Професійні досягнення Тетяни Кудрицької були визнані рядом 
міжнародних досліджень ринків юридичних послуг, таких як The Best 
Lawyers, який рекомендував Тетяну в IP. The Ukrainian Law Firms. A 
Handbook for Foreign Clients рекомендував її у сфері IP, фармацевтики та 
медицини. 

 
 


