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Народився 15 серпня 1979 р. у м. Борисполі Київ-
ської області в учительській сім’ї.

Упродовж 1996–2001 рр. навчався на соціально-
гуманітарному факультеті Національного педагогіч-
ного університету імені Михайла Драгоманова за спе-
ціальністю «Правознавство». З 1997 р., поєднуючи 
роботу з навчанням, працював юристом спільного  

українсько-кіпрського підприємства. У 2001–2002 рр. 
обіймав посаду юриста у ТОВ «Юридична фірма «П. 
К.С.». У 2002–2003 рр. очолював юридичне управ-
ління ДАК «Укрресурси» Кабінету Міністрів Укра-
їни. З 2003 до 2005 р. був директором ТОВ «Юри-
дична фірма «Юкос».

У 2005 р. приєднався до команди професіоналів 
юридичної фірми «Лавринович і Партнери» та прой-
шов шлях від старшого юриста до партнера (з 1 січня 
2008 р.).

Є членом Асоціації правників України. У 2005 р. 
отримав свідоцтво про право на заняття адвокат-
ською діяльністю. Автор численних публікацій та 
коментарів для провідних українських видань. Голова 
правління громадської організації «Інститут право-
вого суспільства».

Декілька років поспіль входить до ТОП-5 юрис-
тів у сферах судової практики та банкрутства за 
версією «Ukrainian Law Firms: a Handbook for For-
eign Clients’ (2011–2015). Визнаний міжнародним 
рейтингом «The Legal 500: Europe, Middle East & 
Africa» (2013–2015) одним із провідних україн-
ських юристів у галузі судової практики та міжна-
родним рейтингом «Who’s Who Legal CIS» (2010) 
одним із провідних юристів у питаннях банкрутства 
та реструктуризації.

Станіслав Володимирович захоплюється спор-
тивною стрільбою, військово-історичною рекон-
струкцією. Разом із дружиною виховує двох прекрас-
них дітей.

СКРИПНИК 
СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Випускник соціально-гуманітарного 
факультету (2001)

Партнер юридичної фірми 
«Лавринович і Партнери»

Народилася 18 квітня 1973 р. в м. Києві у сім’ї служ-
бовців. У 1990 р. із золотою медаллю закінчила педагогіч-
ний клас (спеціалізація «Історія») Українського колежу 
імені В. О. Сухомлинського (СШ № 272). Завдяки інно-
ваційному педагогічному експерименту на випускному 

вечорі отримала студентський квиток омріяного вишу 
й до 1995 р. навчалася в Київському державному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драгоманова, який 
закінчила з відзнакою, здобувши спеціальність вчителя 
історії та правознавства.

З 1993 до 1995 р. працювала вчителем історії у рід-
ному колежі. У 1995–2000 рр. була юрисконсультом.

З 2000 р. обіймає посаду викладача юридичних 
дисциплін у Київському професійно-педагогічному 
коледжі імені Антона Макаренка.

У 2003 р. працювала молодшим науковим співро-
бітником відділу педагогічних технологій неперерв-
ної професійної освіти Інституту педагогіки і психо-
логії професійної освіти АПН України. У 2004 р. стала 
аспіранткою денної форми навчання Інституту педа-
гогіки і психології професійної освіти АПН  України. 
Працювала старшим науковим співробітником від-
ділу інноваційних педагогічних технологій Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

З 2009 р. і до сьогодні обіймає посаду доцента 
кафедри соціології НТУУ «КПІ». Викладала такі дис-
ципліни: «Політологія», «Соціологія права», «Правове 
забезпечення соціальної роботи в Україні», «Соціоло-
гія злочинності». Сфера її наукових інтересів охоплює 
дослідження політичної волі крізь призму концепту 
«свобода волі», особливості філософських та кратоло-
гічних досліджень проблематики політичної волі, раці-
ональні передумови політичного волюнтаризму, ролі 
політичної волі в умовах персоніфікації влади на постра-
дянському  просторі.

СМІРНОВА 
ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Випускниця історичного 
факультету (1995)

Доцент кафедри соціології Національного 
технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»

Кандидат педагогічних наук, доцент


