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Робоча адреса: м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корпус 4, ауд. 4-322 

Навчальні дисципліни, що викладаються в НаУКМА: 

Підготовлено та викладаються авторські курси «Фінансове право» (з 1998 

року), лекційні курси вибіркових дисциплін «Банківське право», «Валютне 

право», «Логіка» та «Публічні фінанси: (бюджетування та фінансовий 

менеджмент)» (з 2017 року). 

До вибіркових дисциплін  пропонуються також курси «Юридична 

аргументація  в  податкових  спорах»,  «Система  фінансового  контролю  в 

Україні», «Правове  регулювання оподаткування  самозайнятих осіб 

(нотаріуси адвокати тощо): правовий аспект» в межах Сертифікатної 

програми «Правові засади фінансової безпеки», БП 081 Право, підготовленої 

у співавторстві на кафедрі загально-теоретичних та державно-правових наук. 

Здійснюється керівництво дослідницькою практикою студентів . 

Сфера професійного інтересу: фінансове та банківське право, державні 

фінанси, податкова система, теоретичні та практичні аспекти юридичної 

аргументації в сфері публічних фінансів. 

Освіта: 

1977 –Чернігівський юридичний технікум, спеціальність правознавство 

1984–  Київський  державний  університет  ім.  Т.Г.  Шевченка,  юридичний 

факультет, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст. 

2005 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний 

факультет, спеціальність  – фінанси. 

2014  р.  –  захистила  дисертацію  на  тему:  «Правовий  режим  банківських 

резервів»; 

Професійна діяльність: 

З вересня 1999 по червень 2009 (за сумісництвом), а з вересня 2009 - 

штатний старший викладач, з вересня 2015 - по теперішній час - доцент 

кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету 

правничих наук Університету „Києво-Могилянська академія”. 

З 2008 року – адвокат. 
2009-1998 – робота в ПриватБанку. З 2002 року - керівник управління 

правового забезпечення банківської діяльності. Юридичне консультування, 
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судове і претензійне провадження. Правовий супровід проектів банківської 

діяльності. Представництво інтересів банку в органах влади, правоохоронних 

органах. Організація та методологічне забезпечення навчання та підвищення 

кваліфікації працівників юридичної служби. 

1998-1984 – робота в Промінвестбанку на посадах інспектора, 

юрисконсульта, начальника відділу, начальника управління в кадровій та 

юридичній службах банку. Юридичне консультування всіх напрямів 

діяльності банку. Правове та економічне навчання банківських працівників. 

1979-1977 – державна служба в управлінні соціального забезпечення. 
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Участь в наукових семінарах та круглих столах 

Круглий стіл «Проблеми тлумачення та юридичної аргументації: світовий 

досвід і вітчизняна теорія та практика» в рамках «Днів науки НаУКМА-2014», 

21 січня 2014 року,м. Київ, НаУКМА; Організатор – Центр дослідження 

проблем верховенства права; кафедра загальнотеоретичних та державно- 

правових наук. 

Круглий стіл "Проблеми теорії фінансового права в сучасний період", 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 13 

листопада 2013 р. 
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Науковий семінар «Співвідношення міжнародного і національного права» в 

рамках «Днів науки НаУКМА-2016», 27 січня 2016 року,м. Київ, НаУКМА; 

Організатор – Центр дослідження проблем верховенства права; кафедра 

загальнотеоретичних та державно-правових наук. 


