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ОСВІТА 

1993, Національна академія внутрішніх справ, юрист, правознавство (Київ , Україна ) 

1998, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних 

наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень (м. Київ , Україна)  

2002, доцент по кафедрі державно-правових наук Національного університету " Києво -

Могилянська академія" (Київ , Україна) 

 

Академічні посади 

2003 - теперішній час - доцент, факультет правничих наук, Національний університет 

"Києво -Могилянська академія". 

Читання лекцій з курсу "Загальна теорія права"; «Атропологічна експертиза 

національного законодавства України», приймання іспитів; участь у наукових 

конференціях; керівництво написанням кваліфікаційних та магістерських робіт, наукове 

керівництво дисертаційних досліджень здобувачів, виступ опонентом при захисті 

дисертацій, підготовка рецензій та відгуків на наукові праці; 

2001-2003 - завідувач кафедри державно-правових наук (тепер – кафедра 

загальнотеоретичного правознавства та публічного права), факультету правничих наук 

Національного університету " Києво -Могилянська академія" ; 

2000-2001 - викладач , правничий факультет , Національного університету "Києво -

Могилянська академія". Читання курсу з загальної теорії права . 

Член робочої групи з розробки програми  курсу «Загальна теорія права». Розробив і читав 

спецкурс "Методологія правознавства" для магістерської програми правничого 

факультету . 

Автор більше 20 наукових праць та науково -дослідних робіт, науково-педагогічний стаж- 

20 років. 

В 2015 році закінчив курси підвищення кваліфікації в Інституті менеджменту освіти 

НАПНУ (післядипломна педагогічна освіта). 

 

Інша діяльність 



З 2011 -теперішний час - член робочої групи з підготовки модельного освітнього курсу з 

теорії права  під егідою ОБСЄ в рамках проекту «Підтримка вдосконалення правової 

освіти та розвитку освіти з прав людини  в Україні». В рамках вказаного проекту був 

одним з авторів нового підручника «Загальна теорія права», виданого у 2016 році 

(співавтори М.І.Козюбра, С.П. Погребняк, Ю.І.Матвєєва), а також експертом під час 

проведення літніх шкіл з теорії права у 2014-2017 рр; 

У 2014 році брав участь у якості експерта в підготовці навчальної програми та проведенні 

тренінгу суддів в рамках проекту USAID «Справедливе правосуддя».  

З 2015 – теперешний час  - експерт проекту з розробки та впровадження навчального курсу  

«Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні» для працівників 

органів місцевого самоврядування, що реалізується в Україні за підтримки  Академії  Фольке 

Бернадотта (Королівство Швеція). 

 

 

 

 

 


