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співавтор законопроектів, експертних висновків для проектів КМІС, Верховної Ради України
тощо в сфері правового регулювання охорони здоров’я та медичної допомоги. Переможець
конкурсу «Викладач 2015-2016 навчального року» та «Викладач-наставник 2016 року».
Неодноразово організовувала та брала участь у всеукраїнських та міжнародних наукових
заходах, семінарах. Викладач щорічних шкіл з медичного права. З 2002 року тренер з медикоправової тематики.

освіта
12-16.09.2016
лютий-березень 2015
квітень 2014
травень-червень 2013
березень 2013
07.2011-07.2012

Флагманський курс «Реформування систем охорони здоров'я та стале
фінансування», Harvard Т.Н. Chan School of Public Health
Курс «Міжнародне Гуманітарне Право (базовий курс)», Human Rights Education
Associates
Тренінг «Основи ораторського мистецтва в роботі тренера» Центр Бізнес
навчання «Golden Staff»
Підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні навчально-виховні технології
(у викладанні політико-правових дисциплін)», НПУ ім.. М.П. Драгоманова
Підвищення кваліфікації викладачів права за Програмою Open World –
Leadership Center (США, Атланта)
Розширена Сертифікатна програма для країн Центральної та Східної Європи
«Дослідницька етика», (Union Graduate College, США)

6-9 квітня 2011
квітень – червень 2005
березень 2005
10.2002 –
05.2007
09.2001 –
06.2002
09.1997 –
06.2001

Тренінг «Використання сучасних методик розробки та аналізу законопроектів»
Програма сприяння Парламенту (PDP)
Дистанційний курс Інституту Світового банку «Охорона здоров’я та бідність»
Український пілотний курс «Реформування сектору охорони здоров’я та
фінансування», Школа охорони здоров’я НаУКМА (за підтримки Світового
банку)
Європейський колегіум польських та українських університетів, Університет
Марії Кюрі - Складовської у м. Любліні, факультет права та адміністрації,
доктор права (дисертація на тему,,Правовий статус пацієнта в Польщі та
Україні. Порівняльний аналіз”)
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”
(НаУКМА), факультет правничих наук, кваліфікація – спеціаліст. Рейтинг –
94/100
Національний університет “Києво-Могилянська Академія, факультет правничих
наук, бакалавр права. Рейтинг – 89,9/100

досвід роботи
09.2015 – до сьогодні

Національний Університет «Києво-Могилянська академія», Факультет правничих
наук, Заступник декана
06.2010 – до сьогодні Інформаційно-аналітичний проект "Право і медицина" (http://agency-lawmed.org/),
директор проекту
06.2009 – до сьогодні Програма «Етико-правові питання біоетики, фармацевтичного та медичного
права», Центр міжнародного захисту прав людини НаУКМА, директор Програми
06.2011 – 05.2012
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»,
керівник юридичного відділу
06.2010 – 06.2011
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, експерт
09.2014 – до сьогодні Національний Університет «Києво-Могилянська академія», Факультет правничих
наук, кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук доцент
(Медичне право, Права людини та біомедицина, Правове регулювання соціальних
відносин, Правові основи соціальної роботи, Міжнародний захист гендерних прав
та прав дітей, Правове регулювання системи охорони здоров’я, Основи медичного
права, Договірне право в охороні здоров’я, Інтелектуальна власність в охороні
здоров’я, Міжнародне право охорони здоров’я)
09.2006 – 09.2014
Національний Університет «Києво-Могилянська академія», Факультет правничих
наук, кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук, старший
викладач
(Медичне право, Права людини та біомедицина, Правове регулювання соціальних
відносин, Правові основи соціальної роботи, Міжнародний захист гендерних прав
та прав дітей, Правове регулювання системи охорони здоров’я, Основи медичного
права, Договірне право в охороні здоров’я, Інтелектуальна власність в охороні
здоров’я, Міжнародне право охорони здоров’я)
07.2001 –
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
08.2006
Головне управління регуляторної політики, провідний спеціаліст відділу правового
аналізу регуляторних актів (опрацювання проектів законів та підзаконних
нормативно-правових, які готуються органами виконавчої влади, з питань
регулювання підприємницької діяльності та підготовка пропозицій щодо
доцільності їх видання і відповідності нормам чинного законодавства; здійснення
правового аналізу нормативно-правових актів центральних та місцевих органів
виконавчої влади з метою виявлення колізій, визначення їх впливу на розвиток
підприємницької діяльності в Україні, підготовка проектів рішень
Держпідприємництва України щодо усунення перешкод у здійсненні
підприємницької діяльності центральними органами виконавчої влади та місцевими
райдержадміністраціями та призупинення дії нормативно- правових актів, що
стримують розвиток підприємницької діяльності)

громадська діяльність
05.2015 – до сьогодні
08.2014 – 02.2017
10.2013 – до сьогодні
12.2011 – 12.2014
05.2011 – до сьогодні
01.2011 - до сьогодні
07.2010 – до сьогодні
01.2009 – до сьогодні
12.2007- 03.2009
07.2006 – до сьогодні

ГО «Форум здоров’я», директор
Реанімаційний пакет реформ, медична група, Головний експерт
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»,
Член правління
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України, Комісія з
реформування охорони здоров’я, Голова комісії
Міжнародний довідник стандартів досліджень за участю людини, підготовлений
Бюро з захисту досліджень за участю людей Американського департаменту
охорони здоров'я і соціальних служб, експерт
Всесвітня асоціація медичного права, членкиня
Rule of Law Index in The World Justice Project, експерт
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я, Членкиня
Дорадча Рада з питань охорони здоров’я при Комітеті Верховної Ради з питань
охорони здоров’я, Членкиня
ВГО «Українська медико-правова асоціація», Голова правління, Член правління,
виконавчий директор

Список дисциплін
«Медичне право» – загальна кількість годин – 90 з них лекційних – 12, семінарських – 18;
«Права людини та біомедицина» – загальна кількість годин – 90, з них лекційних – 12,
семінарських – 18;
«Міжнародний захист гендерних прав та прав дітей» – загальна кількість годин – 90, з них
лекційних – 14, семінарських – 16;
«Правові основи соціальної роботи» – загальна кількість годин – 90, з них лекційних –18,
семінарських – 36;
«Правове регулювання соціальних відносин» – загальна кількість годин – 90, з них лекційних – 10,
семінарських – 18;
«Договірне право в охороні здоров’я» – загальна кількість годин – 90, з них лекційних – 28,
семінарських – 12;
«Інтелектуальна власність в охороні здоров’я» – загальна кількість годин – 90, з них лекційних –
10, семінарських – 18;
«Основи медичного права» – загальна кількість годин – 90, з них лекційних – 10, семінарських –
18;
«Правове регулювання системи охорони здоров’я» – загальна кількість годин – 90, з них
лекційних – 10, семінарських – 18.
«Міжнародне право охорони здоров’я»– загальна кількість годин – 90, з них лекційних – 10,
семінарських – 18.
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Круглий стіл «Реформування стоматологічної діяльності»
Круглий стіл «Обговорення законопроекту «Про заклади охорони здоров’я та медичне
обслуговування»
Другий національний конгрес з паліативної допомоги з міжнародною участю
Конференція «Міжнародне партнерство як каталізатор імплементації медичної реформи
в харківському регіоні»
Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я
Науково-практична конференція «Морально-етичні, правові та психологічні аспекти
роботи лікаря»
ІІ міжнародний конгрес медичного туризму країн СНГ
Науково-методичний семінар «Викладання медико-правових дисциплін у вищих
юридичних та медичних навчальних закладах: актуальні питання»
Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми прав людини та медицини:
Медичний туризм»,
Науковий семінар «Розвиток системи охорони здоров’я: біоетичні та правові аспекти»
П’ятий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю
Х Міжнародний Симпозіум викладачів вищих навчальних закладів (Рим, Італія)
Круглий стіл «Захист прав медичних працівників в умовах реформування системи
охорони здоров’я України»
Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав медичних та
фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів», доповідь та
публікація
експертний круглий стіл «Актуальні медико-правові питання запровадження
телемедицини в Україні», участь
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Концептуальні
засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про охорону
здоров’я», доповідь
Міжнародний Конгрес з охороноздоровчого права країн СНГ та Східної Європи
(Москва, Росія), доповідь та публікація
ІІ Всеукраїнська правнича школа з медичного та фармацевтичного права, доповідь
Літня школа “Teaching Legal Subjects in English”
French Ukrainian Working group “Assisted procreation and surrogate motherhood” (Toulouse
, France), участь
International Conference «Health law and the Courts», (Toulouse , France)участь
круглий стіл «Сучасна, якісна, доступна медицина», доповідь
Круглий стіл МОЗ України "Правове забезпечення професійної діяльності медичних
працівників: проблеми та рішення", доповідь
ІІ Всеукраїнський конгрес пацієнтів, доповідь
Міжнародний (Третій Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права,
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біоетики та соціальної політики, доповідь
Всеукраїнська науково-медична конференція „Правове регулювання відносин "лікарпацієнт-заклад охорони здоров'я" в межах Медичного Форуму
XVIII медичної виставки-ярмарку „ГалМЕД: Здоров’я та довголіття”, доповідь
АФП конференція (Будапешт, Угоршина), доповідь
Представництво ЄС, круглий стіл щодо прав людини, участь
Науковий семінар «Правові проблеми застосування телемедицини»
Семінар для представників Аппарату Верховної Ради України на тему:
“Парламентський контроль за виконанням законодавства України про права людини”,
доповідь
Наукова конференція «Сучасні механізми захисту прав людини» доповідь
круглий стіл «Реформування охорони здоров’я України: від експериментів до системних
дій»
ІІ Всеукраїнський конгрес з медичного права
Інститут законодавства Верховної Ради України, "Круглий стіл" на тему: "Реалії
реалізації конституційних прав громадян крізь призму кодифікації законодавства
України з охорони здоров’я", доповідь та публікація
Четвертий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (м. Київ, Україна) ,
участь і доповідь
Конференція «Біоетика в системі охорони здоров’я та медичної освіти», доповідь та
публікація Щодо правових питань застосування плацебо в світлі реалізації прав
пацієнтів
Конференція з медичного права, доповідь та публікація Реалізація та захист прав
пацієнтів умовах інформатизації охорони здоров’я
круглий стіл "Права людини у сфері паліативної допомоги", м. Харків
Конференція з медичного права, доповідь та публікація До питання реформування
законодавства щодо прав пацієнтів та їх реалізації
Дні науки ЕКПУ, доповідь та публікація подана до друку на тему "Правовий аспект
примусу щодо психічно хворих пацієнтів"
Дні науки ЕКПУ, доповідь та публікація на тему "Моделі правового захисту пацієнтів"
дипломна робота "Правове регулювання реклами в Україні"
Дні науки в НаУКМА, доповідь на тему "Правове регулювання реклами тютюну та
алкоголю в зарубіжних країнах"
Дні науки в НаУКМА, доповідь на тему "Імплементація ґендерних принципів в
українське законодавство"
участь у науково-практичній конференції "Рівність чоловіків та жінок в Україні.
Правові аспекти" (організатор Ґендерне бюро ПРООН в Україні)
курсова робота "Підстави встановлення та позбавлення батьківства"
Дні науки в НаУКМА, доповідь та публікація на тему "Правовий статус сурогатної
матері в зарубіжних країнах"
Дні науки в НаУКМА, доповідь та публікація на тему "Конституційне право на працю
громадян України"
публікації в газеті “Юридичний вісник України” на тему "Правове регулювання праці
молоді" № 33, № 34
Мала академія наук (м. Львів) робота на тему "Конституційне право громадян на працю"
Мала академія наук (м. Львів) робота на тему "Контракт як особлива форма трудового
договору"

