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Професійний досвід: 

 

1. Правозахисник і розбудовувач правозахисних мереж 

● 22 роки організовую безоплатну правову допомогу і правопросвіту в юридичних 

клініках університетів України. Заснував і організовував 6 юридичних клінік. З 2013 року 

займаюсь координуючою діяльністю Асоціації юридичних клінік України як її голова або член 

правління. Сприяв управлінській перебудові мережі з понад 50 юридичних клінік України на 

визнану високоекспертну спільноту європейськими та американськими аналогічними 

мережами.  

● Координатор і експерт проєктів Української Гельсинської спілки з прав людини. 

Втілив у життя низку загальнонаціональних ініціатив, спрямованих на забезпечення прав 

людини у місцевому самоврядуванні, прав вразливих груп населення (роми, затримані 

поліцією, ЛГБТКІ).  

 

2. Викладач і тренер 

● 22 роки займаюсь викладацькою діяльністю. Обіймав всі викладацькі посади. 10 

років очолював кафедри національних університетів системи правоохоронних органів 

України за тематикою адміністративного права, правоохоронної та антикорупційної 

діяльності (зокрема у Національних академіях внутрішніх справ та прокуратури).  

● У 2017-2020 провів оцінку навчальних потреб для усіх антикорупційних органів 

України (НАБУ, САП, НАЗК). Розробив концепцію і побудував основи навчання НАЗК 

антикорупційних уповноважених усіх державних органів України (мережа охоплює понад 10 

тис. професіоналів), розробив ключові навчальні продукти для їх підготовки. 

● Розробив і провів більше ста тренінгів та тренінгових курсів щодо інструментів 

правозахисту, антикорупції, сучасних методик навчання дорослих для персоналу і керівників 

державних і громадських інституцій, персоналу різних органів правопорядку, викладачів та 

студентів. Маю досвід успішної навчальної діяльності у офлайн і онлайн освіті, навчанні 

молоді і дорослих, навчання безпосередньої цільової авдиторії та ТоТ. 

 

3. Аналітик і науковець 

● Професійно займаюсь аналітичними дослідженнями. Маю понад 300 публікацій, з 

яких більше 60 навчальних посібників, монографій. Кандидатська дисертація присвячена 

діяльності пенітенціарної служби, докторська – громадських об’єднань юридичного 

(правозахисного) спрямування та їх впливу на публічне управління. У численних наукових 

проєктах керував авторськими колективами. Організував і модерував кілька десятків науково-

практичних заходів.  

● З 2014 року систематично залучаюсь в якості експерта для проведення наукових 

досліджень щодо діяльності антикорупційних, інших правоохоронних та правозахисних 

інституцій, які проводяться за підтримки ООН, USAID, ОБСЄ, Ради Європи, Консультативної 

місії ЄС та ін.   

● Протягом останніх 5 років розробив ряд моніторингових інструментів: Місцевий 

індекс прав людини, Правозахисна паспортизація областей, Системи моніторингів центрів 

безоплатної правової допомоги, Система оцінки взаємодії поліції з спільнотою ЛГБТКІ 

(УГСПЛ), Інструменту оцінювання юридичних клінік (АЮКУ, USAID, МФВ), Стандартів 

внутрішніх в’язничних інспекцій (Рада Європи), Індекс ефективності антикорупційних 

уповноважених (НАЗК) та ін. 

 

4. Працівник органу правопорядку і державний службовець 



● З 1999 до 2013 у правоохоронних органах (переважно академії правоохоронних 

органів), полковник міліції/пенітенціарної служби/старший радник юстиції у відставці.  

● У 2020-2021 був заступником керівника найбільшого департаменту НАЗК та 

очолював управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції, з 2022 – заступник 

начальника Департаменту виконання кримінальних покарань.  

● Організовував і брав участь у низці міжвідомчих і державно-приватних робочих 

груп. Відмінно володію специфікою роботи і управлінськими особливостями державного 

сектору України. 

● Під час роботи у НАЗК відповідав за напрями стратегічного аналізу корупційних 

ризиків, антикорупційної  експертизи законодавства та розвитку 

антикорупційних уповноважених. Кожний з цих напрямів розвинув з рівня 

концепції та методології до сталого системного функціонування. Забезпечив зі 

своєю командою проведення більш як десяти аналітичних досліджень про 

корупційні ризики у галузях і публічних заходів із адвокації їх усунення, понад 

100 експертиз законопроєктів та проєктів актів Кабміну, десятки навчальних 

заходів у яких взяли участь біля 3 тис. антикорупційних професіоналів.  

● У в'язничній системі відповідаю за права людини, аналітику, контроль за 

виконання судових рішень та комунікацію. Наразі вже визначив завдання і 

основні проєкти, формую команду та пілотні конвеєри. 

 

5. Проєктний менеджер 

● Особисто ініціював і виконав в якості керівника понад 10 грантових проєктів від 

громадського сектору та у державних органах. У системі державних органів мав тривалу 

проєктну співпрацю з Мінюстом, Нацагентством державної служби, Офісом омбудсмана, 

МВС, пенітенціарною службою, НАБУ та САП.  

● Моя управлінська концепція – темп, результат, видимість. 

 

Експертні сфери: права людини, публічне управління за участю НГО, антикорупційні 

(НАЗК) та правоохоронні органи (поліція, прокуратура, пенітенціарна служба), сучасна 

методика викладання і юридична клінічна освіта. 

 

Іноземні мови: англійська (B1/2); німецька, польська, білоруська – базове спілкування, 

робота з науковими джерелами.  

 


