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Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

У 2003 році здобула кваліфікацію юристки за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціалістка та спеціалізацією правоохоронна діяльність; у 2004 році 

- кваліфікацію юриста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістерки та 

цивільно-правовою спеціалізацією; у 2016 р. - кваліфікацію юристки за 

спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр; 

у 2017 році - отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістерки туризму. 

У 2008 році отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук, у 

2009 році - Doctor of Philosophy (PhD), у 2014 році - вчене звання доцента 

кафедри цивільно-правових дисциплін. 

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття звання докторки 

юридичних наук за темою: «Адміністративно-правові засади 

інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: 

актуальні питання теорії та практики» та отримала науковий ступінь доктор 

юридичних наук. 

З 1999 року по 2013 рік проходила службу в органах внутрішніх справ 

України, під час якої, за останні десять років обіймала посади викладачки 

кафедри економічної безпеки, начальниці науково-дослідної лабораторії з 

питань громадської безпеки Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ та доцентки кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського гуманітарного університету внутрішніх справ. 

З 2013 року по 2019 рік обіймала посаду завідувачки кафедри цивільно-

правових дисциплін Вищого навчального приватного закладу 

«Дніпровський гуманітарний університет». З вересня 2019 року по серпень 

2021 року займала посаду професорки кафедри адміністративного права, 

процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

Має більше 120 наукових публікацій у галузі права; була науковим 

керівником з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук; керувала підготовкою студентських конкурсних робіт, що 

займали призові місцях на Всеукраїнських конкурсах у галузі права. 

Проводить заняття в Національній школі судді для працівників апаратів судів 

з питань антикорупційного законодавства.  

Сфера наукових інтересів: господарське право, господарське-

процесуальне право, екологічне право, фінансове право, цивільне право та 

процес, сімейне право, банківське право, інвестиційне право, податкове 

право, адміністративне право і процес, антикорупційне законодавство; 

інформаційне право. 
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