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Освіта: 

- Національний гірничий університет (зараз – Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка»), спеціальність «Правознавство», (2009 р.), диплом з відзнакою;  

- Міжгалузевий інститут безперервної освіти Національного гірничого університету, 

спеціальність «Економіка підприємства» (2009 р.); 

- Інститут заочно-дистанційної освіти Національного гірничого університету, спеціальність 

«Педагогіка вищої школи» (2010 р.), диплом з відзнакою. 

 

Науковий ступінь: 

Доктор філософії у галузі знань 08 «Право», Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» (2022 р.). Спеціальність 081 – Право. Тема дисертації: «Проблеми 

юридичної відповідальності держави у сфері справляння рентної плати за користування 

надрами». 

 

Посада та вчене звання: 

Доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. Вчене звання – відсуне. 

 

Сфера наукових інтересів: 

Захист прав суб’єкта правовідносин як в судовому так і позасудовому порядку, 

відшкодування шкоди, договірні взаємовідносини, місцеве самоврядування, адвокатура. 

 

Дисципліни, що викладаються: 

«Право власності», «Договірне та зобов’язальне право», «Фінансове право». 

 

Інша професійна діяльність та здобутки: 

Основні навчально-методичні та наукові публікації Має 8 публікацій, у тому числі наукові 

праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях включених до 

наукометричної бази Web of Sciences i Scopus. 

З 2014 по 2022 член Наглядової Ради в ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та 

ПрАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ"; З 2014 по 2022 заступник директора з правових питань 

ТОВ «ДНІПРОМЛИН» та в подальшому ТОВ «ДМК «ДНІПРОМЛИН». 

З 10.08.2015 є адвокатом України. Неодноразово нагороджений подяками (грамотами, 

відзнаками) в якості адвоката серед яких в тому числі і Подяка Національної Асоціації Адвокатів 

України (далі - НААУ), почесна відзнака НААУ ІІІ ступеня, а також почесна грамота 

Дніпровської міської ради. Неодноразово отримував сертифікати Центру акредитації Вищої 

школи адвокатури НААУ про підвищення кваліфікації. З 2021 року внесений до реєстру 

адвокатів-керівників стажування, а з січня 2022 став членом Комітету захисту професійних прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Дніпропетровської області, але 

24.06.2022 тимчасово зупинив своє право на зайняття адвокатською діяльністю з підстав 

передбачених п. 1 ч. 1 ст. 31 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на 

підставі особистої заяви, про що внесені відповідні зміни до Єдиного реєстру адвокатів України. 

З 03.03.2021 по 30.06.2022 був позаштатним радником Губиниського селищного голови з 

юридичних питань.  

З 01.07.2022 по теперішній час займає посаду першого заступника Губиниського селищного 

голови. (Губиниська об’єднана територіальна громада Новомосковського району 

Дніпропетровської області). 

Стаж практичної юридичної діяльності понад 15 років, науково-педагогічна робота з 2022 

року. 
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