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РАДІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 
З А Я В А 

 
 
                 Я, арбітражний керуючий Бідна Оксана Іванівна, висуваю свою кандидатуру на 
посаду члена Ради арбітражних керуючих Харківської області.  
                 До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 
 
 
Додаток: 
- Автобіографія  
- Мотиваційний лист 
 
 
 
 
Арбітражний керуючий                          Оксана  БІДНА 
  



АВТОБІОГРАФІЯ 
 
 

Я, Бідна Оксана Іванівна, народилась 3 квітня 1982 року в місті Харкові.  
Освіта:  
В 1999 році закінчила Загальноосвітню  школу  I-III ступенів № 132 у м. Харкові. 
В 2004 році закінчила юридичний факультет Харківського державного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 
«Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, викладача права.  

В 2006 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України                  
ім. Ярослава Мудрого і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та 
здобула кваліфікацію юриста. 

В 2019 році захистила дисертацію за спеціальністю «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» та здобула науковий ступень кандидата 
юридичних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 14 травня 2020 року.  
 

Трудову діяльність розпочала в травні 2001 року в прокуратурі Київського району 
міста Харкова. З грудня 2001 року по червень 2002 року проходила стажування в 
адвокатській корпорації «Атака». З вересня 2002 року по листопад 2003 року працювала 
юрисконсультом в ТОВ фірма «Target» (мережа супермаркетів). З квітня 2005 року по 
грудень 2006 року працювала юрисконсультом в Комунальному підрядному 
спеціалізованому підприємстві по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова 
«Шляхрембуд». З січня 2007 року по вересень 2009 року працювала юрисконсультом в ТОВ 
фірма «Target» (мережа супермаркетів). З жовтня 2009 року по травень 2012 року працювала 
начальником юридичного відділу ТОВ «Клінта». З травня 2012 року по теперішній час є 
співзасновником ТОВ «Юридична фірма «Потенціал», виконую обв‘язки начальника 
юридичного відділу. З грудня 2021 року є учасником та керуючим Адвокатського бюро 
«Бідної Оксани Іванівни». 

 
З квітня 2009 року по теперішній час здійснюю діяльність адвоката на підставі 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1709, виданого на підставі 
Рішення Харківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 
02.04.2009 року № 46. 

 
З липня 2009 року по теперішній час  здійснюю діяльність арбітражного керуючого 

(спочатку на підставі Ліцензії на право провадження діяльності арбітражного керуючого серії 
АВ № 482003 від 10.06.2009 року, в подальшому  на підставі  Свідоцтва про право на 
здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) № 938 від 26.04.2013 року). Здійснюючи діяльність арбітражного керуючого, 
виконувала повноваження розпорядника майна, ліквідатора, в тому числі на підприємствах 
державної форми власності, а також  керуючого реструктуризацією. 
 
 Сімейний стан: маю сина. 
 
 
22.02.2022р.           Оксана БІДНА  
 
  

 



МОТИВАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 
 

 
 Я, Бідна Оксана Іванівна, безперервно здійснюю діяльність арбітражного керуючого з 
2009 року.  

Як арбітражний керуючий  та адвокат, який здійснює представництво інтересів 
кредиторів або боржників у процедурах банкрутства,  добре обізнана із вимогами 
законодавства, що регулює процедури банкрутства, та очікуваннями учасників процедури від 
діяльності  арбітражного керуючого.  

На моє глибоке переконання для кредиторів арбітражний керуючий є особою, від 
професіоналізму якої залежить можливість отримання погашення заборгованості, для 
боржника арбітражний керуючий – суворий захисник, який стоїть на стражі його майна та 
діяльності. Дотримання балансу інтересів кредиторів та боржника – основна пріоритетна 
задача арбітражного керуючого у процедурах банкрутства.  Такі цілі в діяльності 
арбітражного керуючого можна досягти лиши постійно підвищуючи свій професійний рівень, 
здійснюючи обмін досвідом із колегами та керуючись теоретичними напрацюваннями 
науковців.  

Також важливим аспектом розвитку професії арбітражного керуючого є 
удосконалення нормативно-правових актів, регулюючих діяльність арбітражного керуючого 
та процедури банкрутства. Ініціювання змін до законодавства повинно починатися саме в 
Радах арбітражних керуючих регіонів.   

Абсолютно впевнена, що як член Ради арбітражних керуючих Харківської області 
зможу на належному рівні забезпечити розвиток професії та підвищити рівень довіри та 
поваги до нас, а також зробити все можливе для захисту інтересів та прав арбітражних 
керуючих Харківської області.  

 
 
 

Арбітражний керуючий                          Оксана  БІДНА 
 


