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Досвід роботи  

 1989 – 1990 рр. – санітар Балакліївської районної лікарні, м. Балаклея Харківської 
області.  

 1995 – 1997 рр. – менеджер, ведучий юрисконсульт ТОВ «Фармація» (м. Харків).  
 1997 – 1998 рр. – віце-президент “Укрнадрапромінвест” (м. Харків).  
 1997 рік -  голова молодіжної громадської організації України – Демократичного 

об’єднання молоді («ДОМ»). У 1998 р. виступив ініціатором створення Молодіжного 
парламенту Харківщини. Моя кандидатура була висунута Демократичним об’єднанням 
молоді на виборах до Харківської міської ради.  

 1998 – 2002 рр. – депутат Харківської міської ради.  
 1998 – 2001 рр. заступник Генерального директора з фінансово–економічних питань ДК 

«Торговий дім «Газ України» НАК “Нафтогаз України” (м. Київ).  
 2000 – 2001 рр. – виконавчий директор Державного підприємства “Регіон” (м. Київ).  
 2002 - 2006 рр. – народний депутат України IV скликання. Автор багатьох законів та 

законопроектів у сфері соціальної політики та екології. Був членом Української частини 
Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.  

 2007 - 2010 рр. – Голова Адвокатського об’єднання «Національна правова палата» (м. 
Київ).  

 У 2010 - 2011 р. – Перший заступник Голови Державної служби України з контролю за 
наркотиками (м. Київ). 

 З 2011 - 2014 р. – Перший заступник Голови Державної служби України з контролю за 
наркотиками (м. Київ). В рамках роботи на посаді приймав постійну участь у спільній 
роботі української сторони та Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН, 
Управління ООН з наркотиків і злочинності, Групи Помпіду Ради Європи, експертами зі 
світовим ім'ям з Росії, Європи, Америки, всього світу щодо розробки проекту 
Національної стратегії України щодо наркотиків.   

 З січня 2015 р. по теперішній час – викладач, професор кафедри адміністративного та 
кримінального права Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.   

Освіта 

1990 - 1995 рік - Харківський державний медичний університет,  який закінчив з червоним 
дипломом за спеціальністю «Лікувальна справа» 

1996 р. - аспірантура Харківського державного медичного університету 

1994 -2000 рік – заочне відділення Національної Юридичної Академії імені Ярослава 
Мудрого, спеціальність “Правознавство”, диплом з відзнакою.  

У 2002 р. –  закінчив Тернопільську академію народного господарства, за спеціальністю 
“Фінанси”. 



У 2003 р. – закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
за спеціальністю «Видобування нафти і газу».  

Доктор юридичних наук 

Кандидат геологічних наук 

 

Додаткова освіта 

2012 рік –тренінг «Joint «anti-drug» Campaigns». Організатор Pompidou Group 

2014 рік –тренінг «Drug policy implementation under budgetary constraints and austerity 
measures». Організатор Pompidou Group 

 

Додаткова інформація 

 Наукову працю суміщав з практичною діяльністю в Медико-генетичному центрі м. 
Харків (1996 рік). Автор наукових праць: „Ланцюгова  полімеразна реакція в діагностиці 
спадкової патології” (посібник для лікарів-курсантів, Харків, 1997), „Ультразвукова 
пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плоду” (посібник для лікарів-курсантів, 
Харків, 1997).  

За вагомий особистий внесок у державне будівництво, законотворчу та активну 
громадсько-політичну діяльність нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеню, Почесною 
Грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною Грамотою Верховної Ради України.  

Знання іноземних мов 

Англійська — вільно володію. 

Іспанська – вільно володію. 


