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Старший викладач кафедри галузевих правових наук НаУКМА з 2011 року. Коло 

наукових інтересів складають теоретичні та практичні проблеми трудового права та права 

соціального забезпечення. У центрі наукових досліджень питання юридичних гарантій 

реалізації права на працю, в тому числі питання правового регулювання юридичних гарантій 

у трудовому праві, зайнятості та працевлаштування, права осіб з інвалідністю, зокрема на 

соціальний захист та зайнятість. У 2015 році склав іспит з наукової англійської мови за 

програмою IELTS Academic рівня В2.    

Навчальна дисципліна, яка викладається в НаУКМА: трудове право (з 1 вересня 2011 

року); 

Інші професійні посади: 

з 2010 по 2016 роки – юрист ТОВ «Палац Орхідей»; 

Освіта:  

1. 2003 – закінчив Інститут філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія» та здобув 

кваліфікацію магістра філології, фахівця з класичних мов, української мови та літератури, 

викладача; 

2. 2003 – 2006 аспірант кафедри загального мовознавства та класичної філології 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

3. 2010 – закінчив ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та 

здобув кваліфікацію магістр права; 

4. 2014 – 2016 – здобувач кафедри муніципального права та адміністративно-правових 

дисциплін навчально-наукового Інституту права імені І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія» 

5. 2017 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук 

(доктор філософії в галузі права) на тему: «Правове регулювання юридичних гарантій 

реалізації особою права на працю». 
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