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Жолнович Оксана
Іванівна

Інтереси
Займаюся науковою діяльністю у сфері реформування трудового законодавства і забезпечення зайнятості
населення.
Здійснюю адвокатську діяльність із захисту цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та господарських
прав фізичних і юридичних осіб. Супроводжую дві справи по захисту колективів обдурених забудовниками
інвесторів.
Займаюся тренерською та просвітницькою діяльністю у сфері активізації громадських, соціальних та екологічних
прав громадян, забезпеченні гендерної рівності та створення гендерно чутливого суспільного середовища та
побудови команд. 
Є членом і засновником ряду громадських організацій та політичної партії "Сила Людей".

Професійні навички
керівний та управлінський досвід, вміння працювати в команді
вміння вести переговори та вирішувати конфлікти
вміння виступати публічно
володіння юридичною технікою
вміння працювати із стейкхолдерами
навички стратегічного планування

Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка
Отримала диплом з відзнакою

Львівський національний університет імені Івана Франка
Науковий ступінь присуджено рішенням Спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету ім.І.Франка
та підтверджено рішенням Президії Вищої атестаційної комісії України від 28.09.2009р.

Кваліфікації
Диплом кандидата юридичних наук. (Рішення Президії ВАК України від 28.09.2009р.)
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1558 від 09.09.2009р.
Міжнародний сертифікат з медіаційного права: Internship Certificate Nrainang on alternative dispute resolution as an
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Стрийський аграрний коледж 01.09. 2001р. — 30.06.2002р.

Львівський національний університет ім.
Івана Франка

01.11. 2001р. — 01.09 2005р.

Львівський національний університет
ім.Івана Франка

01.09 2005р. — 30.06 2010р.

Львівський національний університет
імені Івана Франка

01.07. 2010р. — 30.06.2016

Львівський національний університет
ім.Івана Франка

01.07.2016 — по сьогодні

Рада адвокатів Львівської області 09.09 2009р. — по сьогодні

Політична партія "Сила Людей" 21.08.2014 — 01.03.2016

Житлово-будівельний кооператив
"Успіх"

01.04 2015р. — 30.11.2015р.

approach for ensuring of human rights 29 May, 2015 , отриманий за результатами стажування в Потсдамському
університеті (Німеччина, 2015р.)
Сертифікат учасника Майстерня Європейської політики від Інституту Політичної Освіти (2014р.)
Сертифікат про закінчення «Київської школи політтехнологій» (2015 р.)
Сертифікат учасника  "Академія жіночого лідерства" від Українського Жіночого Фонду (2015р.)
Сертифікат участі в програмі «2016 Open World Program sponsored by The Open World Leadership Center». за
наслідками стажування з проблем реформування законодавства і розвитку місцевого самоврядування у США
(штат Небраска, 2016р.)
Сертифікат тренера з питань активізації громадських ініціатив у місцевих громадах, за результатами тренінгу
організованого міжнароднимфондом ФрідріхаНауманна (2016р).
Сертифікат участі у програмі "European Women`s Academy of Political Leadership and Campaining" (Грузія, Тбілісі,
Батумі, 2017р.), що покликана сприяти співпраці жінок-лідерок Східної Європи.
Брала участь у навчаннях зі стратегування організованих ГО "Сила Людей" за підтримки міжнародного фонду
Фрідріха Науманна (2014-2015рр).та NDI.(2015р).  

Досвід роботи

Викладач

Аспірант кафедри трудового, аграрного та екологічного права

Асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права

Доцент кафедри трудовго, аграрного та екологічного права

Доцент кафедри соціального права

Адвокат
09.09.2009р. отримала Свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю
Здійснюю захист прав у трудових, цивільних, житлових, земельних сімейних, адміністративних справах.
Системно надаю правові послуги з організації кадрового діловодства, договірних стосунків та вирішення трудових спорів
фізичним і юридичним особам.

Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії
Очолювала найвищий контрольний орган політичної партії. Центральній контрольно-ревізійній комісії
підпорядковувалися усі контрольно-ревізійні комісії обласних та місцевих партійних організацій.

Виконавчий директор
Об'єднавши обдурених забудовником громадян у кооператив, впродовж року організовувала роботу цього кооперативу,
з метою добудови багатоквартирного будинку у м.Стрию. Добудова і оформлення прав на неї було успішно зроблено і
громадяни отримали свої квартири. В межах даної справи застосовано досвід медіаційного та юридичного супроводу. На
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Український центр соціально-правових
досліджень

03.03.2015р. — по сьогодні

ГО "Молодіжний Простір "ПораДій",
електронний ресурс Повага (
http://expertky.povaha.org.ua/)

2015р. — по сьогодні

ТОВ "Євроконтракт Львів" 2017р. — по сьогодні

Асоціація жінок лідерок України 2017 — по сьогодні

Тренерська діяльність 2015 — по сьогодні

Львівський державний університет
фізичної культури

01.02.2018р. — по сьогодні

ОСББ "Левандівський Дворик" 18.04.2018р. — по сьогодні

сьогодні здійснюю супровід ще декількох аналогічних справ у м.Львові.

Член правління
Спільно із колегами-науковцями є співзасновником цієї організації та працюю в її керівному органі відповідно до Статуту.
Організація займається дослідженнями у сфері захисту та покращення правового регулювання трудових, соціальних та
освітніх прав громадян. За результатами досліджень проводяться конференції та публікуються збірники наукових
досліджень, формуються пропозиції до законодавства.

Експерт
В межах програми " Обмін молодіжним досвідом" була модератором під час формування Стратегії молодіжної політики в
м.Самбір Львівської області. Спільно з іншими активістами громадської організації реалізовуємо проект разом з
органами місцевого самоврядування по облаштуванню молодіжного простору в м. Самбір.
Системно проводжу тренінги для соціально-активних громадян з метою навчання їх захисту своїх соціально-економічних
прав за підтримки Фонду Науманна та NDI.

Директор компанії
Компанія займається комплексним наданням послуг у сфері обслуговування та надання юридичних послуг.

Керівник
Організація є громадською ініціативою без статусу юридичної особи. За результатами навчання у Академії жіночого
лідерства, організованої спільно Українським жіночим фондом та NDI, шістесятьма представницями різних громадських
обєднань і організацій -  випускницями академії - створено дану організацію для підтримки і розвитку жіночої громадської
активності та лідерства.

тренер
Проводжу тренінги з

гендерних питань, 
активізації громадської діяльності, 
кадрового діловодства та регулювання трудових відносин, 
забезпечення екологічної безпеки і правил благоустрою в населених пунктах
правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
правового регулювання земельних питань

помічник ректора

голова правління

Наукова діяльність
У 2008р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Сиситема трудового права України"; отримала ступінь
кандидата юридичних наук. В межах дисертаційної роботи проводила моніторинг та аналіз трудових
правовідносин в Україні. За результатами виявлених системних проблем у законодавстві, запропонувала
структуру Проекту Трудового кодексу України.
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З 2008р. до 2010р.спільно із консалтинговою компанією "Територія бізнесу" в рамках проекту із сприяння
зайнятості безробітних, проводила навчання для безробітних в усіх центрах зайнятості Львівської області з питань
застосування трудового права та основ підприємницького законодавства.
Розробила та читаю курси «Трудове право України» та «Екологічне право України», "право екологічної безпеки", а
також магістерські спецкурси «Економіко-правовий механізм у сфері природокористування», «Участь адвоката у
захисті соціально-економічних прав», "Захист екологічних прав громадян", "Альтерантивне вирішення спорів у
сфері природокористування".
Сьогодні працюю над дослідженням гарантій соціального захисту та забезпечення трудових прав вразливих
категорій населення та застосуванням трудового законодавства в ринковий період. 
Опублікувала більше 50 наукових праць, зокрема, статті у фахових наукових виданнях та є співавтором ряду
підручників та посібників схвалених Міністерством освіти і науки України.
Була учасником багатьох міжнародних конференцій та круглих столів, є автором блогів на електронних ресурсах
та учасником телеефірів.
Готувала висновки та пропозиції до законопроектів для депутатів Верховної Ради України.
Спільно з міжнародним авторським колективом проекту Training on alternative dispute resolution as an approach for
ensuring of human rights №543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR, написала підручник для магістерської
програми за європейськими стандартами на тему: «Альтернативне вирішення спорів у сфері
природокористування». Проект об’єднує науковців з університетів Німеччини, Польщі, Білорусії та України.
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