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Професійний досвід:
З 2004 року працюю в Університеті ДФС України, займаюсь викладацькою

діяльністю на кафедрі фінансового права Навчально-наукового інституту права.
 з 2003 – 2012 рік керівник юридичної клініки Національного університету

ДПС України, 
 з  2016  відновила  роботу  в  юридичній  клініці,  на  сьогодні  є  на  посаді

заступника керівника НПЛ «Юридична клініка» ННІП  УДФСУ.
 З 2003 року організовую та працюю в сфері  юридичної клінічної освіти. 
 Організувала  роботу  3-х  юридичних  клінік  в  Університетах  Київщини

(Київському міжнародному університеті, КУП при НАН України та Університеті
ДФС України) та на сьогодні здійснюю експертну допомогу в організації роботи
новоствореної ЮК в м. Слов’янськ в рамка міжнародного проекту USAID. 

 Прийняла участь в організації більше 80 науково-практичних заходів;
 У 2017 році підготувала команду переможницю Національної олімпіади з

консультування клієнтів 2017 м. Острог та представляла з командою Україну на
щорічних Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. Мостена - Брауна
в Англії;

 У  2018  була  головним  організатором  Національної  олімпіади  з
консультування клієнтів 2018, що проводилась в Університеті ДФС України в м.
Ірпінь;

 У 2018 році підготувала команду, яка зайняла 2 місце на Всеукраїнських
судових дебатах з трудового права;

 У  2019  році  підготувала  команду,  яка  увійшла  до  півфіналу  у
Всеукраїнських судових дебатах з адміністративного права; 

 Входила до робочих груп по розробці всіх основоположних нормативних
документів,  якими  керується  Асоціації  юридичних  клінік  України  (Стандарти
діяльності  ЮК  2014,  Інструменту  оцінювання  юридичних  клінік,  Стратегічний
план  АЮКУ  на  2016-2018  рік,  Типове  положення  юридичної  клініки,
комунікативної стратегії і брендування АЮКУ);

 Виграла  4  гранти  від  таких  грантодавців  як:  Міжнародний  фонд
«Відродження»,  ABA  ROLY,  USAID  та  субгрантові  проекти  на  загальну  суму
більше  83 000 $;

 У  2019  році  отримала  Свідоцтво  на  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю;

 Грудень  2019  Керуючий  партнер  Адвокатського  об’єднання  «Юр.Ист.
Вест»;

Наукова характеристика:
 у  2011  році  захистила  кандидатську  дисертацію  на  тему:  «Правове

регулювання публічних фондів коштів органів місцевого самоврядування»;



 у  2011  році  співавтор  у  монографії  «Правове  регулювання  місцевих
фінансів». 

 у 2014 році отримала вчене звання доцента; 
 Маю  біля  60  публікацій,  а  саме:  біля  30  наукових  статей  у  фахових

виданнях, іноземних виданнях,  тези конференцій, участь в якості співавтора у 2
навчальних посібниках та монографії. 

 Автор  навчально-методичних  комплексів  з  дисциплін:  Професійна
діяльність  юриста  (практичне  право),  Фінансове  право  України,  Митне  право
України, Банківське право України, Податкове право України (загальна частина)

 Автор авторських спецкурсів « Правове регулювання місцевих фінансів»,
«Правове  регулювання  публічних  фондів  коштів  в  Україні»  що  викладається  в
аспірантурі.

 У 2008 році  у  співавторстві  видала методичний посібник рекомендований
МОН України «Професійна діяльність юриста» з юридичної клінічної освіти.

Громадська діяльність та наукова взаємодія:
 З  2003  -2012  рік  Голова  Первинної  організація  Київської  обласної

організації Союзу юристів України Університету ДПС України м. Ірпінь;
 2006-2009  рік  Голова  Координаційної  ради  молодих  юристів  при

Ірпінському міському управлінні юстиції;
 З 2018 року Член правління ГО "Асоціація юридичних клінік України"; 
 З 2018 член Асоціації фінансового права
 У 2018 році приймала участь у якості монітора у моніторингу юридичної

клініки м. Біла Церква;

Експертні сфери: публічні фінанси, правове регулювання місцевих фінансів,
сучасна методика викладання і юридична клінічна освіта.

Іноземні  мови:  англійська  –  базове  спілкування,  робота  з  науковими
джерелами. 
Підвищення  кваліфікації: учасниця більше  30  тренінгів  з  розвитку  юридичної
клінічної освіти та адвокатської діяльності; Учасниця 4 Шкіл з юридичної клінічної
освіти; 

 2006 рік учасниця проекту з обміном досвіду організації юридичної клінічної
освіти у Польщі (м. Лодзь, м. Краков, м. Варшава); 

 У  2016  році  проходила  стажування  по  розробці  дистанційних  курсів  у
системі MOODLE на базі Університету ДФС України;

 У 2018 році пройшла міжнародне стажування на базі  Varna free University
“Chernorizets  Hrabar” by the course  “Development  of  Jurisprudence:  problems
and prospects” (passed 120 hours (4 credits ECTS)  7-12 may 2018, Croatia UC №
212/18 

 у  2019  році  приймала  участь  у  Першій  міжнародній  школі  з  клінічної
юридичної освіти, що проводились у Польщі з підвищення кваліфікації.


