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В 1986 році закінчив Красилівську середню школу Броварського району,
Київської області та отримав атестат про середню освіту.
В 1987-1989 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних
Сил СРСР.

З 1990 по1995 рік - навчався на депному відділенні Національної
юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Отримав диплом про вищу освіту
.
.
за спешальністю «правознавство».
З 1995 по 1996 рік - стажист судді Ватутінського районного народного
суду міста Києва.
З 1996 по 2004 рік - суддя господарського (арбітражного) суду Київської
області.

З 2004 по 201 О рік - суддя, перший заступник Голови Київського
міжобласного апеляційного господарського суду.
З 2010 року по теперішній час - суддя Вищого господарського суду

України.
Почесний працівник господарських судів з 2003 року.
В 2009 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
юридичних наук.
R 2019 році мені присвоєно вчене звання допента.
В 2020 році захистив дисертапію на здобуття вченого ступеня доктора
юридичних наук.
В 202,0 році мені присвоєно вчене звання професора.
З 2018 року по теперішній час - доцент, професор кафедри
конституційного права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (за сумісництвом).
Під моїм науковим керівництвом успішно здійснено захист двох
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дисерташи
на здооуття
вченого ступеня кандидат юридичних наук та трьох
дисертацій на здобуття вченого ступеня доктор юридичних наук.
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Маю наступні наукові публікації:
2012 рік - Підручник «Судова практика з питань господарського права».
Зміст: викладено правові позиції Верховного Суду України по різним
категоріям господарських спорів, постанови Пленуму та інформаційні листи
Вищого господарського суду України.
2012 рік - Науково-практичний посібник «Захист прокурором прав
громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин». Зміст: на підставі
чинного законодавства, відомчої нормативної бази, правозастосовної діяльності
.
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прокуратури викладено основні положення з організацп прокурорськоі
діяльності щодо забезпечення законності та захисту прав громадян, інтересів
держави у сфері земельних відносин.
2013 рік - Підручник «Цивільне, господарське та господарське
процесуальне право у запитаннях та відповідях (практичний курс)». Зміст:
відповіді на практичні запитання щодо застосування норм Господарського
Цивільного, Господарського процесуального кодексів України, Законів України
«Про третейські суди», «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», «Про виконавче провадження» тощо.
Монографії:
2010 рік - «Договір комісії за Цивільним кодексом України».
2019 рік
«Право особи на доступ
адміністративно-правове забезпечення і захист».
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Також маю публікації на платформі Scopus та інших наукових виданнях.
Приймав участь в численних науково-практичних конференціях, у роботі
.
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круглих стошв та в інших юридичних заходах.
Як Голова Державної екзаменаційної комісії Національного університету
Державної податкової служби в 2013 році брав участь у проведенні державних
.
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іспипв з курсу теорц держави 1 права.
З 2017 по 2018 рік - Голова Державної екзаменаційної комісії інституту
післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
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Сімейний стан:

Дружина --

Донька-

року народження, приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу.
- року народження,
приватний підприємець.

Донька-

- року народження, студентка.

Ні я, ні моя родина під слідством не перебували та до кримінальної
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відповідальності но притягувались.
Проживаю:
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
кандидата на посаду судді Конституційного Суду України

Верховенство права у демократичній державі вимагає не лише
незалежності судової влади, але й створення умов для сталого розвитку
української правової системи, яка орієнтується на міжнародно визнані
стандарти та демократичні принципи.
Роль Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної
юрисдикції, який забезпечує реалізацію принципу верховенства права у
державних та суспільних відносинах, набуває особливої ваги.
Від Конституційного Суду України значною мірою залежить теперішній
стан та подальший розвиток правової системи України, успішність її
реформування.
Твердо переконаний, що саме Конституційний Суд України здійснюючи
свої повноваження має забезпечувати надійну охорону прав та свобод людини і
громадянина, недопущення звуження їх змісту та обсягу, бути гарантом
забезпечення та розвитку демократичної правової держави.
Повністю усвідомлюючи відповідальність за власний вибір маю
впевненість, що мій багаторічний професійний та життєвий досвід отриманий
на посаді судді, досвід наукової діяльності, принциповість та кваліфікація,
повага до колективної та альтернативної думок, висока відповідальність, а
також внутрішня психологічна готовність до такої роботи, дозволяє мені
зробити свій особистий вклад в розвиток та вдосконалення системи
конституційної юрисдикції.
Вважаю, що зможу забезпечити високий рівень якості та професіоналізму
у здійсненні правосуддя, тому повинен запропонувати свою кандидатуру на
посаду судді Конституційного Суду України.
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