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Ігор Глушко є партнером GOLAW та очолює практику кримінального права,
працює у сфері кримінального права та процесу понад 20 років. Адвокат
успішно захищає інтереси підозрюваних, обвинувачених та потерпілих у
злочинах. Адвокати практики під керівництвом Ігоря Глушка неодноразово
представляли інтереси фізичних та юридичних осіб у кримінальних процесах,
які забезпечують організацію процесу оскарження протиправних дій
правоохоронців. Клієнти Ігоря Глушка – бізнесмени, політики та державні
службовці.
Ігор Глушко має значний досвід роботи у правовому супроводі переговорного
процесу щодо повернення незаконно утримуваних активів та документації,
представлення інтересів компаній перед правоохоронними органами,
організації процесу встановлення розміру матеріальних збитків, заподіяних
кримінально-переслідуваними діяннями тощо.
Адвокат є автором навчально-методичного посібника «Початок кримінального
провадження. Поради адвоката», виданого у 2018 році.
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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
Кримінальне право
Вирішення судових спорів

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
Захист в антикорупційній сфері
Антимонопольне та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Корпоративне право та M&A
Кримінальне право
Розробка та впровадження системи безпеки
Трудове право
Захист навколишнього середовища
Взаємодія з державними органами (GR)
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Інтелектуальна власність
Міжнародна торгівля
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Нерухомість
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Податкове право

Освіта
Одеська національна юридична академія (магістр права).

Визнання
The Legal 500 EMEA 2022 - рекомендований серед кращих юристів України у
сфері Кримінального права;

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)
Американська торговельна палата (АСС)
Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)
Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська.

