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 ОСВІТА: 

Має повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Магістр», 

закінчила в 2004р. юридичний факультет Дніпропетровського національного університету 

(диплом магістра НР №25472387 від 30 червня 2004 р.) 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 Має досвід роботи в галузі права 19 років, з яких 14 років є адвокатом (свідоцтво 

про права на зайняття адвокатською діяльністю № 1930 від 15.12.2008р.) 

Має досвід роботи більше 4 років у галузі права в державних/комунальних 

підприємствах в сфері транспорту та зв’язку (інфраструктури), - а саме з 01.07.2003 по 

21.03.2008 займала посаду юрисконсульта відділу судових спорів юридичної служби ДП 

«Придніпровська залізниця». 

З квітня 2008р. по травень 2017р. працювала в ТОВ «Адвокатська фірма «Династія» 

на посаді адвоката., партнера. 

З 03.07.2018р. є головою (керуючим партнером) Адвокатського об’єднання 

«Юрексім» (код за ЄДРПОУ 41369085) 

 ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСЬ: 

 Є практикуючим адвокатом в галузі цивільного, господарського, сімейного права 

та кримінального права. Стаж практичної роботи за профілем кафедри – понад 19 років – 

науково- практичне консультування суб’єктів господарювання України. Є головою 

адвокатського об’єднання, яке, зокрема, займається господарсько – правовою діяльністю в 

Україні та за кордоном (зовнішньо-економічна діяльність). Здійснює повний юридичний 

супровід договорів/угод/ЗЕД контрактів, мінімізація договірних ризиків, правова 

експертиза договорів, представництво інтересів підприємства в судових та контролюючих 

органах, претензійно-позовна діяльність, робота з дебіторською заборгованістю, 

представництво інтересів підприємства на стадії виконавчого провадження, робота з 

засновницькими документами, юридичні консультації з необмеженим колом питань.  

Є сертифікованим медіатором (професійним посередником) відповідно до 

сертифікату Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого № 076 від 

02.06.2018. 

У 2016-2019 роках викладала на кафедрі права Університету ім. А Нобеля. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

Має 8 публікацій у наступних виданнях: «Юридична практика», «Адвокати 

України». 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ: 

Підприємницьке право, Етико-правові засади юридичної діяльності, Захист 

публічних інтересів особи в судовому порядку. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

Регулярно проходить підвищення професійного рівня шляхом участі у заходах с 

підвищення кваліфікації, які проводяться Радою адвокатів Дніпропетровської області та 

Радами адвокатів інших областей (семінари, форуми, обговорення, круглі столи), 

Національною асоціацією адвокатів України, що підтверджуються відповідними 

свідоцтвами про підвищення кваліфікації. Приймає участь у всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.  

 


