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ЛЮБИЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область
вул. Кучеренка 4, кв. 35, м. Полтава 36007, Полтавська область
мобільний: +(067) 401-93-74, факс: +(0532) 67-73-38
Ел. пошта: institute_fl@institutefl.org, sdal2004@ukr.net

Громадська діяльність
Експерт ГО «Фундація «Відкрите суспільство» (видання колективних монографій з питань бюджетів та
публічних фінансів).
Голова правління ГО «Інститут фінансів та права», співкоординатор коаліції “За доброчесні публічні
закупівлі”.
Секретар Громадської ради при Полтавській обласній раді (2016-2017).
Голова комісії Громадської ради при Полтавській обласній раді (2014-2015).
Член Громадської ради при Національному агентстві з інвестицій та управління Національними проектами
(2012-2014)
Позаштатний консультант комітету Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової
реформи (1995-1997)
освіта
1997-1999 ГАРВАРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Кембридж, Масачусетс, США
Магістр публічного управління, 1999 (фінансові ринки та аналіз, міжнародна торгівля та фінанси).
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"
Київ, Україна
2003-2004 позадипломне навчання, Консорціум з економічних досліджень та освіти.
1992-1996 Бакалавр суспільних наук, 1991-1996 (факультет суспільних наук: політологія), Предмети:
політологія, цивільне і адміністративне право, міжнародне приватне право, економіка, соціологія,
математика, комп'ютерні науки, психологія, історія, інші.
досвід зайнятості
2009-тепер
ТОВ “МУЛЬТИПРОФІЛЬ-СЕРВІС”
Директор
Оцінка активів у матеріальній формі.

Полтава, Україна

2011
ТОВ КУА АПФ “КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Перший заступник генерального директора

Київ, Україна

2006-2010
КОМПАНІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ГРУПИ ІТТ
Київ, Україна
Керівник інвестиційних проектів ЗАТ ІК “ІТТ-інвест” / консультант ТОВ “ІТТ-консалт”
Член наглядових рад ВАТ КІФ НВЗТ “ІТТ-фінанс” та ВАТ КІФ НВЗТ “ІТТ-капітал”
Наповнив активи ІСІ на організованому вторинному ринку. Розмістив, погасив та реструктуризував облігації
підприємств закритого і відкритого випусків.
2005
ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Помічник президента

Полтава, Україна

Додатково:
Учасник загальнонаціонального навчального проекту «Директор третього тисячоліття».
Учасник навчання на курсі з підготовки оцінювачів за напрямом «Оцінка об'єктів у матеріальній формі».
Сертифікований фахівець ДКЦПФР з торгівлі цінними паперами (потрібно поновити).
Публікації колективних монографій з питань публічних закупівель та місцевих бюджетів.
Мови: українська, російська, англійська.
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Зробив декілька публікацій колективних монографій з питань публічних закупівель та місцевих бюджетів:
1) “Аналіз стану виконання Програми економічних реформ Президента України протягом 2010 року”, що складається
із чотирнадцяти розділів (автори: Олександр Бабанін, Андрій Любич, монографія рекомендована до друку вченою
радою Національного університету “Києво-Могилянська академія”, УДК 342.9(477), Б 121, ББК 65.5:
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2-2.pdf.
2) “Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики”, ISBN 978-966-2465-41-9, Київ 2011 (автори: Бабанін О.С., Білян П.Я.,
Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2011. -104 с.:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:220186/Source:default.
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2.pdf
3) НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ), УДК 342.9(477).
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/08.03.2013-2.pdf.
4) “Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики”, ISBN 978-617-696-029-4, Київ 2012 (автори: Бабанін О.С., Любич А.В. –
Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2012. -156 с.:
http://www.institutefl.org/UNITED%20ZVIT%202011.pdf.
5) Оцінка впливів Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2011-2012
роки на розвиток малого та середнього підприємництва в м. Києві (Бабанін О., Глібіщук Я., Любич А., Сікора І. – ГО
“Фундація “Відкрите суспільство”, 2013. -130 с.):
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/SME_2013_For_web.pdf.
http://www.institutefl.org/SME_2013_For_web.pdf.
статей в "Юридичній газеті", інших друкованих та електронних виданнях на тему публічних фінансів:
www.integrity.pp.ua,
http://www.institutefl.org/konsultatsiji.htm.
Має свідоцтво оцінювача об'єктів у матеріальній формі: http://www.multiprofile.com.ua/index%205.htm.
Також автор є директором ТОВ "Мультипрофіль-сервіс" (http://www.multiprofile.com.ua), яке згідно положень статей
Закону України від 5 червня 1997 року № 318 97-ВР "Про видавничу справу", в якості розповсюджувача видавничої
продукції ТОВ “Мультипрофіль-сервіс” реалізує літературу на підставі свідоцтва від 22 грудня 2011 року серії ПЛ №
35 про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовителів та
розповсюджувачів видавничої продукції, положення про який затверждене Постановою Кабінету Міністрів України
№ 1540 від 28 вересня 1998 року.
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