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Ключовими сферами діяльності Катерини є цивільне, господарське та трудове право, а також
інтелектуальна власність і захист прав споживачів. Вона успішно представляє інтереси клієнтів в
господарських, цивільних та адміністративних справах, зокрема, у трудових та сімейних спорах, спорах
у сфері нерухомості та фінансів, захисту права власності, реєстрації прав на нерухоме майно,
договірних відносин, оскарження рішень, дій та бездіяльності державних органів.
Окрім цього, адвокат представляє інтереси клієнтів у справах, що стосуються неправомірного
використання знаків для товарів та послуг, недобросовісної конкуренції і реклами та інших порушень
прав інтелектуальної власності. Професійний досвід юриста включає успішне позасудове врегулювання
спорів, медіацію, розробку мирових угод.
Також сфера діяльності юриста охоплює супровід і консультування клієнтів з питань трудового права,
інтелектуальної власності, організації зовнішньоекономічної діяльності, розробки контрактів, ведення
бізнесу та взаємодії з контролюючими органами.
Катерина є автором низки публікацій у професійних виданнях, а також регулярно виступає на бізнесзаходах з темами щодо трудового законодавства, зовнішньоекономічної діяльності, перевірок
контролюючих органів та захисту прав інтелектуальної власності .
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