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Професійний досвід:
 18 років організовую та займаюсь безоплатною правовою допомогою у
юридичних клініках кількох національних університетів
 18 років займаюсь викладацькою діяльністю. Обіймав всі викладацькі посади.
10 років очолював кафедри національних університетів системи правоохоронних органів
України.
 Спеціалізуюсь і провів більше 50 тренінгів щодо інструментів правозахисту,
сучасних методик викладання права для викладачів українських ВНЗ, громадських
інституцій, персоналу органів правопорядку.
 Професійно займаюсь аналітичними дослідженнями та координую
правозахисний моніторинговий проект в Українській Гельсінській спілці з прав людини
 Нетривалий час роботи в установі виконання покарання та у кадровому
підрозділі ОВС
Наукова характеристика:
 Кандидатська дисертація присвячена діяльності пенітенціарної служби,
докторська – громадських об’єднань юридичного (правозахисного) спрямування та їх
впливу на публічне управління.
 Маю 230 публікацій, з яких більше 50 навчальних посібників, монографій. У
ряді наукових праць керував авторськими колективами. Організував і модерував кілька
десятків науково-практичних заходів.
Громадська діяльність та наукова взаємодія:
 У системі державних органів маю тривалу співпрацю з Офісом омбудсмана,
Мінюстом, МВС, Генеральною прокуратурою, пенітенціарною службою та їх органами.
 Член правління ГО "Асоціація юридичних клінік України", ГО "Київський
правозахисний альянс", член Наукової ради ГО "Ліга професорів права".
 З 2014 року систематично залучаюсь в якості експерта для проведення
наукових досліджень щодо діяльності правоохоронних та правозахисних інституцій, які
проводяться за підтримки USAID, ОБСЄ, Ради Європи, Консультативної місії ЄС,
громадської коаліції "Реанімаційний пакет реформ" та ін.
 Особисто ініціював і виконав в якості керівника проекту понад 10 грантових
проектів

Експертні сфери: права людини, публічне управління за участю НГО,
правоохоронні органи (поліція, прокуратура, пенітенціарна служба), сучасна методика
викладання і юридична клінічна освіта.
Досвід організації та проведення моніторингів. З 2015 року був розробником
ряду моніторингових інструментів: Місцевий індекс прав людини, Правозахисна
паспортизація областей, Системи моніторингів центрів безоплатної правової допомоги
(УГСПЛ), Інструменту оцінювання юридичних клінік (АЮКУ, USAID, МФВ), Стандартів
внутрішніх в’язничних інспекцій (Рада Європи).
Іноземні мови: англійська (B2); німецька, польська, білоруська – базове
спілкування, робота з науковими джерелами.

