
 

РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1.  Ідентифікатори 

автора 

ResearcherID L-8398-2018 

ORCID  0000-0001-9133-6762 

Coogle Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GtTSAMIAAAA

J&hl=uk 

2.  Освіта та 

кваліфікація 

У 2012 році закінчив Національний університет 

«Одеська юридична академія» за спеціальністю 

«Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр 

права. 

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеню кандидата юридичних наук у 

Навчально-науковому інституті «Психологія та 

право» Національного університету «Львівська 

політехніка» за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, тема дисертації: 

«Адміністративний суд в системі державних органів 

України». 

Науковий керівник: 

д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального 

права і процесу Гумін Олексій Іванович 

3.  Підвищення 

кваліфікації  

У період з 06.05.2015 по 06.06.2015 підвищив 

кваліфікацію на кафедрі правового регулювання 
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2.  Вчене звання, 

посада на кафедрі 
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3.  Адреса 

персональної 

робочої електронної 

пошти 
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4.  Правильна 

транслітерація 

прізвища 
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економіки та правознавства Вінницького навчально-

наукового інституту економіки Тернопільського 

національного економічного університету. 

4.  Міжнародний 

досвід 

У період із 11 по 15 червня 2018 року в Гуманітарно-

природничому університеті в Сандомирі (Республіка 

Польща) пройшов науково-педагогічне стажування 

на тему: «Заклади вищої освіти як середовище 

формування нового покоління правознавців». 

5.  Особисті нагороди  

6.  Перелік 

найвагоміших 

праць 

1. Нормативно-правове забезпечення об’єднання 

територіальних громад в Україні: стан та 

напрями розвитку. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету 

(Серія «Право»). Випуск 51 Том 2. – 2018. – 

С. 18-21. (фахове видання); 

2. Медіація в адміністративному процесі в Україні: 

сучасний стан і напрями розвитку. Порівняльно-

аналітичне право. № 4. – С. 322-325. (фахове 

видання); 

3. Наближення правового статусу державного 

службовця в Україні до стандартів 

Європейського Союзу. Журнал 

східноєвропейського права. № 57. – С. 110-116. 

(фахове видання). 

7.  Досвід роботи З 09.2012 р. по 09.2019 р. працював викладачем 

кафедри права Вінницького національного аграрного 

університету. 

З 2019 працює на посаді доцента кафедри права у 

Вінницькому торговельно-економічному інституті 

Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

 


