
 

 

Амелічева Лілія Петрівна 

1973 року народження, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і 

процесу, керівник юридичної клініки  

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

Одружена, двоє дітей  

 

Професійна освіта 

1988–1991 рр. Армавірський юридичний технікум, кваліфікація «юрист», 

спеціальність «Правознавство та облік у системі соціального забезпечення», 

1993–2001 рр. Донецький національний університет, кваліфікація «юрист», 

спеціаліст, спеціальність «Правознавство», 

2009 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.05: трудове право, 

право соціального забезпечення, Національна юридична академія імені 

Ярослава Мудрого, 

2021 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.05: трудове право, право 

соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 

 

Професійний досвід 

1991–2000 рр. – державна служба в сфері призначення пенсій і державних 

соціальних допомог, 

2000 – 2001 рр. – державна служба в сфері нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю, 

2001–2022 рр. – науково-педагогічна діяльність на кафедрі цивільного права і 

процесу ДонНУ імені Василя Стуса в сфері трудового права, права 

соціального забезпечення. 



Досвід роботи у юридичному клінічному русі 

2004 – 2009 рр. куратор юридичної клініки за напрямом «Трудове право, право 

соціального забезпечення» економіко-правового факультету ДонНУ, 

2009 – 2020 рр. заступник директора Центра практичного навчання економіко-

правового факультету ДонНУ, куратор юридичної клініки за напрямом 

«Трудове право, право соціального забезпечення», 

з 2020 р. – керівник юридичної клініки юридичного факультету ДонНУ імені 

Василя Стуса, 

з 2021 року – по теперішній час членство в АЮКУ,  

12–16.04.2021 р. – керівництво командою студентів, яка зайняла 2 місце у 

Міжнародному науковому стажуванні для студентів юридичних клінік 

«Корупція та її вплив на права людини», Україна, Узбекистан, Латвія,  

18-19.02.2022 р. – керівництво командою студентів, яка отримала диплом 

переможця у Національній Олімпіаді з юридичного консультування (на англ. 

мові), (м. Острог, Асоціація юридичних клінік України, Національний 

університет «Острожська академія»).  

 

Громадська, експертна, тренерська, проєктна діяльність 

з 2005 р. – трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення,  

з 2021 р. – посередник у вирішенні колективних трудових спорів Національної 

служби посередництва і примирення,  

з 2021 р. – член Асоціації соціального розвитку через право,  

з 2021 р. – експерт в рамках міжнародного наукового співробітництва з 

ПРООН (Програма розвитку ООН) – пілотна дослідницька ініціатива з питань 

бізнесу та прав людини в Україні, 

з 2021 р. – експерт Інституту економіки промисловості НАН України. 

з 2022 р. – експерт ОБСЄ, 

2021 р. – тренер тренінгу «Тайм-менеджмент в сфері надання судових послуг». 

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації, 

2021 р. – тренер тренінгу «Практики академічної доброчесності в ДонНУ імені 

Василя Стуса» в межах реалізації проекту (OPTIMA) «Відкриті практики, 

прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи» (Erasmus+ KA2 

618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), 

2020-2021 рр. – участь в робочій групі з розробки Legal English Course у 

рамках програми USAID „Нове правосуддя" та Уряду України,   

2021-2022 рр. – адміністрування в ДонНУ імені Василя Стуса Проєкту 

«Антикорупційний комплаєнс у вишах», що реалізується АЮКУ у партнерстві 

з НАЗК в межах проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії 

корупції в Україні «ВзаємоДія» (USAID_ВзаємоДія). 

 

Іноземні мови: українська (рідна), російська (вільно), англійська (B2). 


