
   

   

ЛОМЖЕЦЬ ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 

  

Дата народження: 16.12.1980   

Сімейний стан: одружена, маю доньку.   

Адреса: 54022, Україна, м. Миколаїв,  1-й Прибузький пров, 26  

Контактні дані: ylomzhets@gmail.com; +380934750084  

Профіль у соцмережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000020807661 27  

  

  

  

Освіта:  вища   

1998-2003 рр. – Український морський технічний університет імені адмірала 

Макарова, кваліфікація «Юрист», диплом спеціаліста з відзнакою   

Науковий ступінь: кандидат політичних наук  

2012 р.  – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 23.00.02 «Політичні інститути та 

процеси». Тема дисертаційного дослідження: «Інститут парламентаризму в сучасній 

Україні: становлення та динаміка»  

Наукове звання:   
2013 р. – доцент кафедри правознавства Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова  

Професійна діяльність:   

• З травня 2022 року по теперішній час – керівниця проєкту «Антикорупційний аналіз 

вступної кампанії 2022», який реалізується Асоціацією юридичних клінік України за 

підтримки проєкту Міжнародної технічної допомоги «Антикорупційна ініціатива ЄС в 

Україні» 

• З вересня 2018 року по теперішній час – завідувачка кафедри морського та 

господарського права Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова  

• З листопада 2021 року по травень 2022 – керівниця проєкту «Антикорупційний 

комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання», який реалізується 

Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Програми USAID «Підтримка 

організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI)  

• З жовтня 2021 року по лютий 2022 року – індивідуальна національна консультантка 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру, дослідження «Роль лідера у протидії 

корупції» 

• З червня 2021 року по листопад 2021 року – координаторка антикорупційних 

досліджень проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до 

їх подолання», який реалізується Асоціацією юридичних клінік України за підтримки 

Програми USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 

«ВзаємоДія» (SACCI)  

• З лютого 2020 року по листопад 2020 року - керівниця проєкту «Консультації 

юридичних клінік для споживачів фінансових послуг», який реалізовувався 



Асоціацією юридичних клінік України в рамках гранту, наданого DAI Global/Проєкт 

USAID «Трансформація фінансового сектора»  

• З лютого 2020 року по листопад 2020 року - керівниця проєкту «Розвиток потенціалу 

юридичних клінік у сфері фінансових консультацій та просвіти з питань захисту прав 

споживачів», який реалізовувався Асоціацією юридичних клінік України в рамках 

гранту, наданого DAI Global/Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектора»  

• З червня 2019 по травень 2020 рр. – керівниця проєкту «Розвиток регіонального 

лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України», який 

реалізовувався Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного 

фонду "Відродження"  

• З лютого 2013 по червень 2018 року – завідувачка юридичної клініки НУК імені 

адмірала Макарова  

• З вересня 2005 по серпень 2018 – викладачка кафедри правознавства Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова  

• З вересня 2003 по серпень 2005 – викладачка правознавчих дисциплін 

Причорноморської філії Міжрегіональної академії управління персоналом 

Громадська діяльність:   

• У березні 2020 року обрана Головою Асоціації юридичних клінік України.   

• У 2019 – 2021 рр. брала участь в діяльності робочої групи Міністерства освіти і науки 

України з розроблення Загальнодержавної програми освіти у сфері прав людини, 

Наказ МОН «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2017 року № 1719» від 11.06.2019 № 812  

• У 2016 – 2018 рр. була членкинею робочої групи Миколаївської міської ради з питань 

підготовки пропозицій щодо створення спеціалізованої установи з надання 

безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві, створеної Розпорядженням 

Миколаївського міського голови №114 від 20.05.2016р.   

• У 2017 році брала участь в роботі конкурсної комісії з відбору керівників бюро 

правової допомоги на Миколаївщині  

Інша експертна діяльність  

• З 2017 року по теперішній час  є тренером Асоціації юридичних клінік України за 

напрямками розвитку “м’яких навиків” (soft skills), прав людини та проєктного 

менеджменту  

• З 2018 року і по теперішній час організовую, координую та проводжу мониторинги 

юридичних клінік (у 6 як керівниця і в 3  - як координаторка та редакторка звітів)  

• Є співавтором Інструменту оцінювання якості діяльності юридичних клінік України 

(2017 р.) та аналітичних оглядів “Моніторинги юридичних клінік України. Формат 2.0.: 

від оцінювання до розвитку” (2020 р.), «Перші моніторинги юридичних клінік в Україні: 

практики, тренди, розвиток» (2018 р.)  

Сертифікати:  

• У травні 2021 році завершила групу спеціалізованих навчань на платформі Coursera: 

онлайн курс «What is Corruption: AntiCorruption and Compliance»  

• У січні 2021 року пройшла курс «English for Career Development» на платформі 

Prometheus  

Експертні сфери: сучасна методика викладання і юридична клінічна освіта, конституційне 

право, права людини  

Знання мов: українська (рідна), російська (вільно), англійська (В2).  

 Є авторкою понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому 

числі, 20 опублікованих в фахових виданнях. Є співавтором 2 навчальних посібників 

із грифом МОН 


