
Автобіографія 

Я, Хутор Тетяна Миколаївна, народилася , українка.  

Не була членом політичних партій, не мала судимостей.   

З 2000 по 2010 рік навчалася в гімназії №191 з поглибленим вивченням іноземних мов 
ім. П.Г. Тичини. 

З 2010 по 2016 рік навчалася в Національному Університеті «Києво-Могилянська 
академія» за спеціальністю правознавство. Здобула ступені бакалавра (з відзнакою), 
спеціаліста (з відзнакою), магістра (з відзнакою).  

З 2014 по 2015 рік – юрист в інвестиційній компанії «Грейн Сервіс».  

У 2015 році – пройшла курс з основ злиття і поглинання та міжнародного 
структурування спільних підприємств (Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка).  

З 2015 по 2016 рік – експерт з питань банкрутства та банківського права Ради 
громадських експертиз при Комітеті ВРУ з питань запобігання і протидії корупції.  

З 2016 по 2018 рік – юридичний керівник офісу Голови Комітету ВРУ з питань 
запобігання і протидії корупції. За час роботи стала співавтором законопроектів (про 
антикорупційні суди, незаконне збагачення, обмеження депутатської недоторканності, 
спрощення реалізації виборчих прав для українців за кордоном та інших). 

У 2016 - 2017 роках – представник від парламенту та доповідач на Регіональному 
семінарі з антикорупційної експертизи законодавства (Офіс Ради Європи в Україні); 
доповідач на конференції «Розробка законопроекту про єдину методологію проведення 
антикорупційної експертизи»; доповідач на Парламентських слуханнях "Стан 
реалізації антикорупційної політики» в 2016 та 2017 роках.  

З 2017 року – співзасновник, голова аналітичного центру «ГО «Інститут законодавчих 
ідей», керівник проектів.  

З 2017 по 2018 рік – закінчила сертифікатну програму «Антикорупційні 
міждисциплінарні студії» ACREC, отримала сертифікат «спеціаліст-аналітик в 
антикорупційній сфері» (з відзнакою).  

2018 рік – професійне стажування в офісі сенатора (США, Бостон, Massachusetts State 
House) в межах Professional Fellowship Program.  

2018 рік – успішно пройшла програму «Лідерство» (США, Вашингтон, Georgetown 
University).  

2018 рік – учасниця програми «Міжнародний курс з підходів до дослідження корупції» 
(Школа публічного менеджменту УКУ).  



2018 рік – учасниця програми «Розслідування та кримінальне переслідування 
службової корупції»  (Чехія, Прага, Ceeli Іnstitute of Prague) 

З 2019 року – член Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції 
України.  

У 2019 році вступила до Докторської школи ім. Юхименків Національного 
Університету «Києво-Могилянська академія» для здобуття наукового ступеня доктора 
філософії права. Тема дисертаційного дослідження – «Цивільна конфіскація 
необґрунтованих активів: міжнародні стандарти та українська модель».  

16 травня 2020 р.                                                                              Хутор Т.М. 




