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Останні 5 років своєї професійної діяльності я присвятила законодавчій роботі в 
антикорупційній сфері – від громадського експерта з антикорупційної експертизи та 
юридичного керівника офісу Голови Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії 
корупції до співзасновника аналітичного центру, який спеціалізується на виявленні 
корупції в законодавстві.  
 
Окрім законотворчої роботи (я є співавтором законопроектів про антикорупційні суди, 
незаконне збагачення, обмеження депутатської недоторканності тощо), ще більший 
досвід я маю в сфері виявлення корупціогенних факторів в законопроектах.  
 
Аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей», який я очолюю, є єдиною 
організацією в Україні, яка проводить систематичну антикорупційну експертизу 
законопроектів в усіх сферах. Ми віримо, що антикорупційна експертиза відіграє 
ключову роль в запобіганні легалізації корупційних схем у законодавстві.  
 
За останні 5 років наша команда проаналізувала 6312 законопроектів, з яких у 600 
виявила корупціогенні фактори, а до 1093 надала зауваження. Завдяки активній 
комунікації та співпраці з парламентським комітетом, 71% виявлених нами ризиків 
були враховані комітетом, і корупційні законопроекти не стали законами.  
Після початку роботи нашої команди % визнання парламентським антикорупційним 
комітетом законопроектів корупційними виріс більш ніж двічі - з 6% до 13%. 
Детальніше про результати діяльності організації тут - https://izi.institute/zvity/   
 
НАЗК є органом, який має безпрецедентні повноваження у сфері антикорупційної 
експертизи. Агентство може не тільки аналізувати будь-який законопроект на будь-
якому етапі, а й зупиняти його розгляд на строк до 10 днів. Але за час свого існування 
НАЗК жодного разу цим правом не скористалося. На відміну від парламентського 
комітету, НАЗК може здійснювати цю функцію не озираючись на партійні та політичні 
інтереси.  
 
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», НАЗК під час проведення 
антикорупційної експертизи зобов’язане залучати Громадську раду.  
Тому, я переконана, що враховуючи мій досвід та діяльність організації, яку я 
представляю, моє членство в Громадській раді допоможе налагодити ефективну 
роботи НАЗК, як органу, який ефективно захищає законодавство України від 
легалізації корупційних схем.  
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