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Освіта:
В 1999 р. закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за
спеціальністю ―правознавство‖ (зараз – Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого)
В 2004 р. закінчила економічний факультет Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна за спеціальністю ―фінанси‖
Науковий ступінь:
Кандидат юридичних наук, захист у 2003 р. дисертації ―Організаційно-правові проблеми
статусу суддів в Україні‖
Доктор юридичних наук, захист у 2012 р. дисертації ―Проблеми підвищення
ефективності судової системи‖
Вчене звання:
Доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів (2008)
Професор кафедри організації судових та правоохоронних органів (2014)
Робота за сумісництвом:
З 2011 р. за сумісництвом провідний науковий співробітник, а з 2013 р. – головний
науковий співробітник сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської
діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Стажування:
2006 р. — стажування в Хартфордширском університеті (Велика Британія);
2012 р. – стажування за програмою Community Connections Program з тематики
―Удосконалення судового адміністрування та менеджменту‖ (штат Невада, м. Рино, США).
2018 р. — стажування у Гуманітарно-природничому університеті (Сандомир, Республіка
Польща)
Основні публікації (https://scholar.google.com.ua/citations?user=uhT8fz4AAAAJ&hl=ru):
Є автором 2-х монографій (Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз
(Білозерка, 2004), Ефективність судової системи: концептуальний аналіз (Харків, 2011)) та
співавтором 5-х монографій (Статус судді: питання теорії та практики (Харків, 2004),
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд
присяжних) (Харків, 2009), Теория уголовного процесса: состязательность (Москва, 2013),
Правова доктрина України. Т.5: Кримінально-правовінауки в Україні: стан, проблеми та
шляхи розвитку. (Харків, 2014); Судова влада (Харків, 2015).
Є співавтором підручників з грифом МОН України: «Організація судових та
правоохоронних органів» (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), «Прокурорський нагляд» (2005), а
також навчальних посібників «Організація судової влади» (2007, 2009), «Статус суддів»
(2006, 2009), «Порівняльне судове право» (2008), «Організація роботи суду» (2009, 2012).
За темою судоустрій, правовий статус суддів, судова реформа опубліковано понад 150
наукових статей та тез виступів на наукових заходах.
Відзнаки:
2004 р. — грамота спілки юристів «Кращий молодий викладач 2004 р.»,
2005 р. — почесна грамота лауреата конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»,
2009 р. — Премія імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання
підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти»,
2011 р. — стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених,
2012 р. — Президією НАН України нагороджена Грамотою за монографію
«Ефективність судової системи: концептуальний аналіз»
2012 р. — Подяка Харківського міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у
розвиток освіти і науки Харківського регіону, підготовку висококваліфікованих фахівців та з
нагоди Дня науки;
2013 р. — Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого
нагороджена Почесною грамотою за значні успіхи в науково-дослідницькій роботі.
2014 р. — Відзнака ―Подарунок‖ від Генерального прокурора України (наказ
Генерального Прокурора від 17.11.2014)
2015 р. — нагороджена Почесною грамотою від Харківської обласної адміністрації;
2015 р. — Грамота Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В. Сташиса НАПРН України;
2015 р. — Подяка від Державної судової адміністрації України.
2016 р. — Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів.

2017 р. — Почесні грамоти Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, Національної школи суддів, Харківської обласної організації Союзу юристів
2017 р. — Пам’ятна відзнака Верховного Суду України – годинник
2017 р. — Грамота Верховної Ради України.
2018 р. — Почесна грамота Харківської обласної адміністрації.
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