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Валентин Гвоздій є адвокатом та керуючим партнером GOLAW.
Практика Валентина сфокусована на вирішенні судових спорів, банкрутстві,
реструктуризації заборгованості, роботі з непрацюючими кредитами (NPL), а
також сфері корпоративного управління, комплаєнсу, ризик-менеджменту,
фінансового моніторингу (AML), антикорупції та оподаткування.
Валентин Гвоздій також займає посаду заступника Голови Національної
асоціації адвокатів України (НААУ), яка є регулятором адвокатської професії в
Україні.
У 2019 році Валентина обрано незалежним директором та головою
Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».
Валентин Гвоздій має державну нагороду – почесне звання «Заслужений
юрист України» (2017) та є доктором філософії за спеціальністю
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
(2020).

У листопаді-грудні 2021 року Валентин Гвоздій успішно пройшов навчання за
спеціальними програмами з корпоративного управління у Harvard Business
School. Метою навчання було здобуття нових знань та навичок у сфері
корпоративного управління.
За результатами навчання Валентин Гвоздій отримав сертифікат
Корпоративного директора Harvard Business School. Навчальна програма
складалась з чотирьох курсів: Підвищення рівня ефективності наглядових
рад; Комітет з питань аудиту в новій ері управління; Комітети з питань
компенсацій: нові виклики та нові рішення; Управління ризиками для
корпоративних лідерів.
Курс «Підвищення рівня ефективності наглядових рад» (Making Corporate
Boards More Eﬀective) включав у себе вивчення найновіших практик
здійснення функцій наглядових рад; посилення рівня корпоративного
управління та ухвалення рішень, які сприяють довгостроковому успіху
компанії; шляхи покращення взаємодії та відносин з акціонерами та
керівництвом компаній;
Курс «Комітет з питань аудиту в новій ері управління» (Audit Committees in a
New Era of Governance) включав у себе вивчення сучасних практик діяльності
комітетів з питань аудиту наглядових рад, шляхи збільшення їхнього
стратегічного внеску в діяльність компанії; методи удосконалення процедури
розробки стратегії фінансової звітності та нагляду за функціями фінансової
звітності, бухгалтерського обліку та управління ризиками; способи
підвищення рівня прозорості та якості аудиту і фінансової звітності.
Курс «Комітети з питань винагород: нові виклики та нові рішення»
(Compensation Committees: New Challenges, New Solutions) включав у себе
вивчення критичних питань ринку та регулювання мотиваційнокомпенсаційних програм винагород посадовим особам компаній для
досягнення максимальних економічних показників компаній; дослідження

кращих методів узгодження оплати праці керівників із бізнес-стратегією та
цілями компанії.
Курс «Управління ризиками для корпоративних лідерів» (Risk Management for
Corporate Leaders) включав у себе вивчення передових методів оцінки та
управління непередбачуваними кризами; прийняття і виконання
управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення
несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат.
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«Кримінальний процес в Україні» – перший і єдиний в Україні інформаційний
простір сфери кримінального права, розроблений провідними юристами
GOLAW.
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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 2022 - рекомендований серед кращих юристів України у
наступних сферах: Банківське та фінансове право, Ринки капіталів,
Вирішення судових спорів, Практика приватних клієнтів, Податкове право;
Who’s Who Legal 2022 - став єдиним адвокатом України, якого визнали
провідним спеціалістом з вирішення спорів у сфері корпоративного
оподаткування;
50 провідних юридичних фірм України - рекомендований серед кращих
юристів України у наступних сферах: Вирішення податкових спорів та
податкове консультування; Судова практика;

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

