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Основне місце праці: Завідувач кафедрою гуманітарного розвитку ПВНЗ «Міжнародний 
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За сумісництвом: НУ «Києво-Могилянська академія» з 2001 р. 

 

Навчальні дисципліни, що викладаються:  

- в МІМ - “Господарське право” та “Зовнішньоекономічні договори (контракти)» для 

слухачів програм “MBA” 

-  в НАУКМА: бакалаврська програма – Цивільне право (особлива частина); магістерська 

програма – Правове регулювання обігу цінних паперів (1 МП, осінній семестр, 3.5 кредити) 

та «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» (2 МП, весняний семестр, 3 

кредити) 

 

Коло наукових інтересів: цінні папери, корпоративне право, фінансове право (банківське 

право, зокрема гарантування вкладів фізичних осіб, та небанківські фінансові установи, 

фінансові послуги), третейське судочинство. 

 

Освіта 

- Київський інститут міжнародних відносин при Національному університеті ім. 

Т.Г.Шевченка. Аспірантура (березень 1997- грудень 2001). Спеціальність 12.00.03 – 

цивільне право, сімейне право, цивільне процесуальне право, міжнародне приватне 

право.  Отримала ступінь кандидата юридичних наук. Тема дисертації: “Перехід права 

власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні” 

- Львівський державний університет ім. І.Франка, юридичний факультет (вересень 

1989 – червень 1994). Диплом з відзнакою. 

Стажування 

1. Стипендіат Erasmus+ (травень 2017). Ягелонський університет, факультет 

адміністрація та права 

2. Комісія з цінних паперів та фондового ринку США. Сертифікат NIS/CEE Enforcement 

and Market Oversight Training Program (березень 1996)  

 

Інший досвід практичної роботи: 

- Проект фінансового розвитку. Booz Allen Hamilton company, USAID project. 

Юридичний радник. Написання проектів нормативно-правових актів під проект Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» для Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, розробка документації для виведення неплатоспроможних банків з ринку 

банківських послуг. Робота над змінами та доповненнями до названого закону. (вересень 

2010 – березень 2011  та  квітень 2012 – по вересень 2012, травень 2014 по сьогодні.) 

- IFC (Міжнародна фінансова корпорація – група Світового банку). Проект розвитку 

аграрного страхування в Україні. Юридичний радник. Написання Концепції розвитку 

системи аграрного страхування в Україні та пропозиції до проекту Закону України «Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою 

підтримкою», підготовка проектів нормативно-правових актів у сфері аграрного 

страхування. Навчання представників банків та страховиків в частині особливостей 

правового регулювання аграрного страхування в Україні, розробка статуту Аграрного 
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страхового бюро України. (січень 2008 – по сьогодні) 

- GIZ/DGRV. Rural Finance Support Project SCC Sector Control & Stabilization. Проект 

підтримки фінансової діяльності на селі. Сектор контролю та стабілізації. Радник з 

правових питань: супроводження роботи департаменту нагляду за кредитними установами 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та кредитних спілок, навчання 

голів правлінь та головних бухгалтерів кредитних спілок, розробка Концепції розвитку 

системи кредитної кооперації (затверджена розпорядженням КМ України 12 червня 2006 

року) та змін до законодавства про кредитні спілки. Консультування Всеукраїнської асоціації 

кредитних спілок та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів». (березень 

2005 –  червень 2014). 

- Проект TACIS, вдосконалення управління ризиками фермерських господарств та 

малих і середніх підприємств в аграрному секторі. Юридичний радник. Короткотерміновий 

експерт. Розробка проекту Закону України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції в Україні», консультування іспанських фахівців ринку 

аграрного страхування, розробка пропозицій по впорядкуванню діяльності аварійних 

комісарів. (березень 2007 - вересень 2007) 

- Консультант від Світового банку реконструкції та розвитку Координаційної ради з 

питань політики фінансового сектору при Кабінеті Міністрів України. Робота за планом 

Координаційної ради з таких питань: іпотечне фінансування, фінансовий лізинг, діяльність 

кредитних установ, страхова діяльність, боротьба з легалізацією доходів отриманих 

злочинним шляхом, розвиток фондового ринку, недержавне пенсійне забезпечення, 

проблеми корпоративного управління. (липень 2003 – березень 2005) 

- USAID/ Financial Markets International, Inc, радник з правових питань (червень 1996- 

жовтень 2002) 

- Консультант народного депутата України ІІІ скликання - Голови підкомітету з 

питань господарського законодавства Москвіна С.О. (Партія зелених). Проводив юридичну 

експертизу всіх документів, за які відповідав підкомітет. (травень 1998-травень 2002) 

- KPMG Barents Group, Capital Markets Project, юрист (грудень 1995 - травень 1996) 
- Івано-Франківська міська асоціація адвокатів, адвокат (червень 1995 – грудень 1995) 

- Івано-Франківська міська асоціація адвокатів, помічник адвоката (липень 1994 –

червень 1995) 

- Командитне товариство "Сінеко", юрист (травень 1993 – липень 1994) 

- Військовий суд  Івано-Франківського гарнізону, судовий секретар (лютий 1989 –

серпень 1989). 

- Служба в армії  (листопад 1996 – листопад 1998) 

- Міський суд м. Івано-Франківська, секретар (вересень 1985 – листопад 1986) 

Автор більше 50 публікацій з цивільного права, фондового ринку, фінансового ринку 

Членство у професійних організаціях: 

- Українська асоціація фінансових аналітиків, 2000 – 2004 р. 

- Спілка адвокатів України,  1995 – 2004 р. 

- Асоціація правників України, з 2012 року по даний час. 

Громадська та інша діяльність:  

- Голова Постійно діючого третейського суду СРО «Професійна асоціація реєстраторів 

та депозитаріїв», (з лютого 2005 року – по даний час); 

- член Експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / керівник групи з 

розвитку законодавства (2014 – по даний час) 

- Викладання «Основи цивільного та господарського процесуального права України» в 

рамках Школи українського права (Ягелонський університет, м. Краків, Польща) 

- Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 185 від 1995 року, видане 

Івано-Франківською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. 

- Член Робочої групи з підготовки Концепції модернізації правового регулювання умов 



ведення бізнесу в Україні при Мінюсті (2016). Наказ Мінюсту від 14.03.2016 р. №82/7 

- Голова Постійно діючого третейського суду СРО «Професійна асоціація реєстраторів 

та депозитаріїв», (з лютого 2005 року – по даний час); 

- член Експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / керівник групи з 

розвитку законодавства (2014 – по даний час) 

- член Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (2002 – 2012); 

- член Консультаційно-експертної ради Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг (2008 – по травень 2009); 

- член Консультаційно-експертної групи при Державній комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг з питань розвитку системи кредитної кооперації в Україні (2008). 

- Голова Науково - методичної ради Навчально-інформаційного центру «Проф.-Інтел.-

Інфо» Асоціації ділового співробітництва «Український Міжнародний культурний центр» (з 

2000 року – по даний час). 

- член постійно діючої консультативної групи при Державній комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України з питань аналізу тенденцій розвитку кредитних спілок в 

Україні (з 01 грудня 2006 року – по вересень 2008 року); 

- член Методичної ради при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

з питань професійної підготовки і сертифікації керівників та фахівців ринку кооперативного 

кредитування ( з грудня 2006 року – по вересень 2008 року); 

- член Методичної ради при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

з питань діяльності ломбардів (з вересня 2007 року) 

- член робочої групи по розробці Модельного закону країн СНД про ринок цінних 

паперів (1997-2001 роки); 

- член координаційної ради з правових питань при Голові Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (у 1998 році). 

 

 


