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Dr. Valentyn Gvozdiy is Managing Partner at GOLAW, Attorney at Law.
His area of expertise is focused on Litigation and Dispute Resolution, Bankruptcy,
Debt Restructuring as well as working with Non-performing Loans (NPL). Valentyn
also has a strong background in Corporate Governance, Compliance, Risk
Management, AML, Anti-Corruption, and Tax.
Dr. Valentyn Gvozdiy is also a Vice-President of the Ukrainian National Bar
Association (UNBA), which is the regulator of the legal profession in Ukraine.
In 2019 Valentyn was elected as the Head of the Supervisory Board
at Ukrhydroenergo PJSC.
In 2017 Dr. Valentyn Gvozdiy has been awarded the title of Honored Lawyer of
Ukraine. He is also a Doctor of Philosophy (Ph.D.) in “Administrative Law and
Process; Financial Law; Informational Law” (2020).
In November-December 2021, Dr. Valentyn Gvozdiy has completed special

programs in Corporate Governance at Harvard Business School. The purpose of the
agenda was to acquire new knowledge and skills in the ﬁeld of Corporate
Governance.
As a result of his studies, Dr. Valentyn Gvozdiy received Harvard Business School
Corporate Director certiﬁcate. The program of the study consisted of four courses:
Making Corporate Boards More Eﬀective; Audit Committees in a New Era of
Governance; Compensation Committees: New Challenges, New Solutions; Risk
Management for Corporate Leaders.
The course "Making Corporate Boards More Eﬀective" included studying the latest
practices in implementing supervisory boards’ functions; enhancing the level of
corporate governance and decision-making that contribute to the company's longterm success; ways to improve interaction and relationships with shareholders and
company management.
The course "Audit Committees in a New Era of Governance" included studying
new-day practices of audit committees of supervisory boards, ways to increase
their strategic contribution to the company; methods of improving the procedure
for developing a ﬁnancial reporting strategy, and overseeing the functions of
ﬁnancial reporting, accounting, and risk management; ways to increase the level
of transparency and quality of audit and ﬁnancial reporting.
The course "Compensation Committees: New Challenges, New Solutions" included
studying critical market issues and regulation of incentive and compensation
programs for company oﬃcials to achieve the maximum economic performance of
companies; research of the best methods of reconciling the remuneration of top
managers with the business strategy and goals of the company.
The course “Risk Management for Corporate Leaders” included studying the most
innovative practices for assessing and managing unforeseen crises; making and
implementing management decisions to reduce the likelihood of adverse

aftermaths and minimize possible losses.
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"Criminal Law in Ukraine" is the ﬁrst and only information hub in Ukraine in the
ﬁeld of criminal law, powered by GOLAW leading attorneys.
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Практики
Захист в антикорупційній сфері
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Кримінальне право
Взаємодія з державними органами (GR)
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Податкове право

Сектори економіки
Агробізнес

Авіація
Хімічна промисловість
Будівництво і нерухомість
Енергетика і природні ресурси
Фінансові установи
Інформаційні технології
Виробництво та промисловість
Медіа та телекомунікації
Медицина та фармацевтика
Ритейл та FMCG
Транспорт та інфраструктура

Освіта
Юридичний факультет Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича (Україна)
ICA Professional Postgraduate Diploma з курсу “Корпоративне
управління, ризик-менеджмент, комплаєнс”, Manchester Business
School (Великобританія)
Науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії)
за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право»
Cертифікат Корпоративного директора Harvard Business School
Associated European Energy Consultants (AEEC)

Визнання
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендований серед кращих юристів України у

наступних сферах: Банківське та фінансове право, Ринки капіталів,
Вирішення судових спорів, Практика приватних клієнтів, Податкове право;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - визнаний серед кращих юристів України у
наступних сферах: Банківське та фінансове право, Корпоративне управління
та комплаєнс, Корпоративне право, Взаємодія з державними органами (GR),
Інвестиції, Земельне право, Вирішення судових спорів, Злиття та поглинання
(M&A), Нерухомість, Податкове право;
Who’s Who Legal 2021 - став єдиним адвокатом України, якого визнали
провідним спеціалістом з вирішення спорів у сфері корпоративного
оподаткування;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнаний серед
кращих юристів України у наступних сферах: Оподаткування та трансфертне
ціноутворення: консультування, Судова практика;
50 провідних юридичних фірм України - рекомендований серед кращих
юристів України у наступних сферах: Вирішення податкових спорів та
податкове консультування; Судова практика;
Юридична премія 2021 - визнаний юристом року з корпоративного
управління.

Членство в організаціях

Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України (НААУ)
Палата адвокатів Берліна (Rechtsanwaltskammer Berlin)
Міжнародна асоціація юристів (IBA)
Американська торговельна палата (ACC)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)
Associated European Energy Consultants (AEEC)
Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська

