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ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

Засновник, юрист, науковець, проектний менеджер, кандидат юридичних наук

ПУБЛІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

- участь в реалізації плану заходів з виконання звіту із рекомендаціями по
вдосконаленню внутрішньої політики забезпечення якості юридичної освіти за
підтримки Програми USAID «Нове правосуддя», 2017-2018 р, м. Одеса.
- участь в круглому столі за ініціативи Програми USAID «Нове правосуддя» у
співпраці з Державною судовою адміністрацією України "Участь присяжних у
процесі відправлення правосуддя в Україні: досвід та перспектива", 30.11.2017 р.,
м. Київ.
- участь в Робочій групі по розробці положення про Центр забезпечення якості
юридичної освіти / Center of Excellence and Innovation in Legal Education / Legal
Education Quality Assurance Uni за підтримки Програми USAID "Нове правосуддя",
2017 р., м. Київ.

ДОСВІД РОБОТИ

Національний університет
"Одеська юридична академія"

вересень 2010 — лютий 2015

асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Досвід роботи:
- навчальна робота (викладання курсів: "Кримінологія", "Віктимологія", "Права
людини в сфері кримінальної юстиції", Кримінально-виконавче право", керівництво
написанням та рецензування кваліфікаційних робіт, керівництво практичною
підготовкою студентів, організація самостійної роботи студентів та ін.);
- методична робота (розробка методичних посібників, комплексів навчальнометодичного забезпечення курсів, робочих програм курсів, тематичних матеріалів
для написання кваліфікаційних робіт та ін.);
- наукова робота (написання тезисів, наукових та аналітичних статей, участь у
написанні колективної монографії кафедри, написання дисертаційного
дослідження та ін.);
- організаційна робота (участь в організації міжнародних та всеукраїнських
конференціях, круглих столах, інших наукових заходах, організація виховної
роботи зі студентами, перевірка стану дотримання дисципліни та ін.)

Національний університет
"Одеська юридична академія"

вересень 2012 — вересень
2014

Завідувач кримінологічної лабораторії
Досвід роботи:
- технічна підтримка та оновлення сайту Одеського інформаційно-аналітичного
центру з вивчення організованої злочинності та корупції;
- написання та розміщення на сайті центру оглядових статей за певними
видами злочинності;
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- організація та підтримання співпраці з міжнародними та національними
інституціями з вивченння та протидії злочинності, серед яких: Центр з вивчення
тероризму, транснаціональної злочинності та корупції (Terrorism, Transnational
Crime and Corruption Center (TraCCC), George Mason University), Харківський Центр
вивчення
організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Я.
Мудрого та ін.;
- моніторинг стану злочинності в Україні та за її межами;
- проведення досліджень з вивчення поширення корупції, тероризму, економічної,
організованої та транснаціональної злочинності;

Національний університет
"Одеська юридична академія"

березень 2015 — теперішній
час

Доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Досвід роботи:
- навчальна (викладання курсів: "Кримінологія", "Віктимологія", "Права людини в
сфері кримінальної юстиції", "Протидія транснаціональній злочинності",
"Кримінально-виконавче право", керівництво написанням та рецензування
кваліфікаційних робіт, керівництво практичною підготовкою студентів, організація
самостійної роботи студентів та ін.);
- методична (розробка методичних посібників, комплексів навчальнометодичного забезпечення курсів, робочих програм курсів, тематичних матеріалів
для написання кваліфікаційних робіт та ін.);
- наукова (написання тезисів, наукових та аналітичних статей, участь у
написанні колективної монографії кафедри, написання дисертаційного
дослідження та ін.);
- організаційна (участь в організації міжнародних та всеукраїнських конференціях,
круглих столах, інших наукових заходах, організація виховної роботи зі
студентами, перевірка стану дотримання дисципліни та ін.)

Одеський центр правових
послуг

лютий 2015 — листопад 2016

юрист
Засновник та провідний юрист ТОВ "Одеський центр правових послуг"
Досвід роботи:
- надання юридичних консультацій та представництво клієнтів у цивільних,
господарських та адміністративних справах у судах, перед органами державної
влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій;
- аналіз чинного національного законодавства, міжнародних стандартів, судової
практики з метою формування ефективних правових стратегій у наданні
юридичних послуг;
- оформлення юридичних документів;
- участь в конференціях, круглих столах та інших заходах з юридичної
проблематики.

Національний університет
"Одеська юридична академія"

грудень 2016 — липень 2018

Начальник навчально-методичного відділу
Досвід роботи:
- керівництво відділом чисельністю 10 осіб;
- організація навчальної роботи в Університеті (чисельність установи - більше 15
тисяч осіб).
- планування освітнього та навчального процесів, встановлення календарних
термінів навчального процесу;
- планування та контроль за виконанням навчального навантаження працівників;
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- контроль діловодства;
- контроль підпорядкованих підрозділів з навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу;
- організація та контроль підвищення кваліфікації працівників;
- взаємодія з підпорядкованими навчальними підрозділами в інших регіонах країни;
- підготовка квартальних, піврічних та річних звітів;
- підготовка роз'яснень з питань застосуванняя норм законодавства в сфері
провадження освітньої діяльності;
- участь в підготовці дозвільної документації для Міністрества освіти і науки
України у сфері надання освітніх послуг;
- формування замовлення та та ведення обліку видачі навчально-методичної
літератури;
- розподіл обов'язків та окремих доручень між співробітниками відділу.

Громадська організація
"Міжнародна фундація
розвитку"

травень 2018 — теперішній час

Директор Директорату з формування політики розвитку
Діяльність:
- розробка та впровадження стратегії розвитку організації;
- координація проектної діяльності організації;
- розробка проектних заявок та пошук нових джерел фінансування;
- підготовка документації для проектної роботи;
- підготовка проектної звітності;
- планування та координація проектної роботи в команді;
- здійснення внутрішнього моніторингу та оцінка реалізації проектів.

ОСВІТА

Бакалавр права

вересень 2005 — липень 2009

Національний університет "Одеська юридична академія"

Магістр права

вересень 2009 — липень 2010

Національний університет "Одеська юридична академія"

Кандидат юридичних наук

вересень 2010 — жовтень 2014

Національний університет "Одеська юридична академія"
Аспірантура в Національному університеті "Одеська юридична академія"
Захист дисертації з 08 спеціальності "Кримінальне право та кримінологія,
кримінально-виконавче право", липень 2014 р.

КВАЛІФІКАЦІЇ

- пройшов тренінг за підтримки Програми USAID "Нове правосуддя" з
методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення
якості освіти, 30-31 травня 2017 р., м. Одеса;
- пройшов тренінг за підтримки Програми USAID "Нове правосуддя" спільно із
Державною судовою адміністрацією з питань вдосконалення функціонування
інституту присяжних в Україні, 30 листопада 2017 р.;
- пройшов інтенсив з проектного менеджменту у Pro bono club Ukraine, 30-31
березня 2018 року, м. Київ.

ДОСЯГНЕННЯ
ТА ВІДЗНАКИ

Подяка Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у розвиток
сфери освіти та науки України, 2017 р.
Пам'ятна медаль Національного Університету "Одеська юридична академія" за
вагомий внесок у розвиток Університету (Сертифікат пам'ятної медалі
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Націоанльного Університету "Одеська юридична академія"), 2017 р.
Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції
та пріоритети реформування законодавства України" (м. Херсон, 2014 р.)
Сертифікат учасника тренінгу з адміністративного права та судового процесу за
підтримки Німецького фонду міжнародного правового співробітництва (м. Вінниця,
2010 р.)
Certificate of achievment of successfully completed the Spring semester, 2010 Course
on "LITIGATION" sponsored by Center for International Legal Studies (Salzburg,
Austria)
Почесна грамота І місце у Всеукраїнських наукових читаннях з кримінальної
юстиції, памяті професора В.П. Колмакова, (м. Одеса, 2010 р.)

ІНТЕРЕСИ

Інтереси в публічній діяльності:
- розвиток освітньої сфери;
- захист жертв злочинів та жертв збройних конфліктів;
- впровадження заходів профілактики вчинення злочинів;
- реформування системи органів публічної влади;
- запровадження ринку земель в Україні;
- розвиток туристичної сфери;
Професійні інтереси:
- теорія і методи управління персоналом та робочими процесами;
- інноваційна діяльність в освітній сфері;
- вивчення криміногенного впливу на суспільство;
- міжнародно-правові та національні стандарти поводження з жертвами злочинів.
- юридична допомога фізичним та юридичним особам.
Спортивні інтереси:
- гірськолижний спорт;
- дайвінг;
- eco-туризм.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації надаються за запитом.

МОВИ

Українська, російська, англійська - вільне володіння
Німецька - початковий рівень
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