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Тема дисертації: 

Звільнення від покарання за хворобою. 

 

Освіта. 

У 2013 році закінчив заочний факультет №1 Національної юридичної академії імені 

Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». 

У 2018 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ) 

за спеціальністю «Державне управління». 

Робота. 

З 2013 року працював на посаді помічника судді Судової палати з розгляду кримінальних 

справ Апеляційного суду Дніпропетровської області (нині – Дніпровський апеляційний 

суд). 

З 2020 року працює на посаді Головного юрисконсульта Інституту проблем 

природокористування та екології Національної академії наук України (ІППЕ НАН). 
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Є заступником голови Правового Альянсу Науковців-Практиків «Борисфен» 

https://www.borisfen.net/ 

Сфера наукових інтересів. 

Кримінальне право. Кримінально-виконавче право України. 

Судоустрій та статус суддів України. Діяльність судів апеляційних інстанцій. 

Вільно володіє: українською, російською, англійською мовами. 
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