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Освіта: 

2000 р. Національна юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого (м.Харків); диплом спеціаліста правознавства  

2002 р. Національний університет імені Тараса Шевченка; диплом 

магістра права 

2019 р. Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

захист дисертації на здобуття ступеню кандидата 

юридичних наук 

 

Стажування, навчання, підвищення кваліфікації: 

Літня школа з конституційного права, організована за 

сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
2019 р., 2021 р. 

Літня школа із Загальної теорії права, організована за 

сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Проект «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з 

прав людини в Україні» 

2017 р., 2016 р., 2015 

р., 2014 р. 

 

Літня школа із застосування практики Європейського Суду з 

прав людини 

Липень 2017 р., 

 

Школа для кураторів юридичних клінік України 

 

Квітень 2014 р.,  

Серпень 2020 р. 

Асоціація 

юридичних клінік 

України 

І, ІІ, ІІІ, IV Міжнародні форуми з практики Європейського 

суду з прав людини  

2012 р., 2013 р., 2014 

р.,  2015 р., 2020 р., 

2021 р., м.Львів 

Нарада з оцінки виконання зобов’язань, присвячених людському 

виміру, Офіс демократичних інституцій та прав людини Постійної 

Ради ОБСЄ, м. Варшава, Польща 

вересень 2012 р.  

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user


Організація Американські Ради з міжнародної освіти: 

ACTR/ACCELS (American Councils), програма "Відкритий 

світ"(США, м. Індіана, м. Бедфорд, м.Блюмінгтон)  

вересень 2011 р. 

Фундація юридичних клінік Польщі, м. Варшава, м. Краків, 

м.Ольштин (Польща) 
квітень 2009 р. 

Тбіліський державний університет, юридичний факультет, 

м.Тбілісі (Грузія) 
травень 2009 р. 

Інститут права публічних інтересів, м.Будапешт (Угорщина) березень 2009 р. 

Представництво Координатора проектів ОБСЄ в Україні, семінар 

"Верховенство права", м. Київ 
березень 2008 р. 

Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines  December, 2008 

Юридичний факультет університету м.Бялосток (Польща) жовтень 2007 р. 

Університет Лондону, школа нормопроектувальників 

(Великобританія) 

Червень – 

серпень 2001 р. 

 

Досвід професійної діяльності: 

2000 р. - дотепер 
Ст. викладач кафедри загальнотеоретичних і державно-

правових наук факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

2005 р. - дотепер Завідувач Експериментальної навчальної лабораторії 

«Правнича клініка» Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

2010 - дотепер Експерт з правових питань програми «Верховенство права» 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

2004 -2006 р. Головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства 

аграрної політики України 

2002 – 2004 р. Юрист ТОВ «Українська фінансова лізингова група» 

 

Професійна активність: 
Активна учасниця Асоціації юридичних клінік України, член робочої групи 

Міністерства освіти і науки України по урегулюванню проблем визначення правового 

статусу юридичних клінік України. 

Експертка Проекту «Реформування вищої юридичної освіти», ініційованим 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні. В рамках цього проекту була залучена як 

співавтор до складання модельної програми з курсу «Загальна теорія права», а також до 

написання підручника з цього курсу. Авторка двох розділів підручника «Основи 

юридичної клінічної практики». 

Експертка Офісу Ради Європи в Україні проекту «Підтримка конституційних і 

правових реформ, конституційне правосуддя та допомога Верховній Раді України у 

проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності». 

Експертка Центру дослідження проблем верховенства права НаУКМА, ініціативи 

«Право в умовах війни» 

  

Курси, які викладає в НаУКМА: 



Загальна теорія права, Мова права (1 рік навчання); 

Юридичний практикум (3 – 4 роки навчання) – керівник Правничої клініки (надання 

безоплатної правової допомоги соціально вразливим групам населення). 

 

Основна тема наукових досліджень: елементи верховенства права, принцип правової 

визначеності як складова верховенства права, мова права та її основні аспекти, людська 

гідність як основа праворозуміння. 

  

Сфера наукових інтересів: проблеми загальнотеоретичної юриспруденції, порівняльне 

правознавство, конституційне право, доктрина верховенства права та її практичне 

застосування, практика Європейського суду з прав людини. 

 

Публікації: 

Більше 60 наукових статей та публікацій з проблем верховенства права, складових 

верховенства права, принципу правової визначеності, питань юридичної клінічної освіти. 


