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Кандидат юридичних наук 

Заслужений економіст України. 

Сертифікований аудитор (свідоцтво №007828) 

Cсертифікований професійний внутрішній аудитор (свід № 00007) 

Сертифікований спеціаліст з антикорупційного комплаєнсу 

Досвід роботи  

З 2018 по теперішній час – незалежний член  Наглядової Ради / голова комітету з 

внутрішнього аудиту Наглядової Ради  Державного підприємства «Поліграфічний 

комбінат «Україна» 

З 2016 по теперішній час – Президент  Гільдії професійних внутрішніх аудиторів 

України. 

З 1999 по теперішній час - доцент Київського державного університету  імені Карпенко-

Карого (дисципліни викладання : бухгалтерський облік та аудит; фінансове право; 

трудове право; адміністративне право)  

З 2008-2015 року  – Керівник апарату Вищого Адміністративного Суду України. 

З 1998-2008 рік – Директор департаменту планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку і звітності  Міністерства юстиції України. 

 З 1997-1998 рік –  Заступник начальника планово-фінансового управління, начальник 

контрольно-ревізійного відділу Міністерства юстиції України.  

З 1991-1997 рік – Головний бухгалтер Державного  музичного театру України  

З 1990-1991 рік – Інструктор організаційного відділу Спілки театральних діячів України. 

З 1988-1990 рік – Головний адміністратор (Київського державного інституту  ім. І. 

Карпенка-Карого, театр-студія, Київконцерту) 

З 1986-1991 рік навчання в Київському державному інституті ім. І.К Карпенка-Карого 

З 1984-1986 рік – строкова служба в  армії, старший механік радіорелейних станцій. 

З 1983-1984 рік – Палітурник 4 розряду Київської книжкової фабрики. 

Освіта вища:  

- у 2007 р. закінчив  Національну академію державного управління при Президентові 

України з присвоєнням кваліфікації магістра Управління суспільним розвитком,  

-- закінчив  Одеську      національну    юридичну академію  за фахом Правознавство 

(юрист), Кваліфікація- спеціаліст 



 Державний Інститут післядипломної освіти вищих керівних кадрів   у  1993-1996р., за  

фахом   бухгалтер-економіст. Кваліфікація спеціаліст 

- Київський державний інститут  ім.І.К.Карпенка-Карого,  

Спеціалізація: організація, планування, управління театральною справою  

- Сертифікований аудитор 

Проходив стажування в Швеції , Німеччині,  Литві. Латвії  та тренінги USAID 

Член Аудиторської Палати України 2006-2010р. 

Член Всеукраїнської Гільдії професійних внутрішніх аудиторів  України 

Сертифікований професійний внутрішній аудитор. 

Наука 

Кандидат юридичних наук. 

Маю ряд наукових публікацій з фінансово-правових питань. 

Викладач ВУЗу (фінансове право. Трудове право. Біржове право. Бухгалтерський облік і 

аудит , фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств) з 1999 року  

Знання мов 

Українська  російська - вільно 

Англ.- середній рівень 

Особисті якості і навички   дисциплінований, відповідальний, має високий 

професійний рівень з фінансових, регулятивних, правових питань та застосування 

законодавства у фінансово-господарській сфері, планування та фінансування, організації 

бухгалтерського обліку та звітності, грошового обігу та кредитних ресурсів, оплати 

праці, створення бюджетної політики, керування ризиками Неодноразово брав участь у 

складі робочих груп з підготовки проектів  законів  та інших нормативно-правових актів . 

Великий досвід керування великими колективами (понад 100 чол) ,  глибокі знання з 

бухгалтерського обліку і аудиту, стандартів бух обліку в тому числі міжнародних 

стандартів, стандартів аудиту, досвід складання бюджетів та аналізу управлінської 

звітності тощо. Великий досвід постановки бухгалтерського обліку підприємства та 

організації належного і оптимального функціонування фінансового підрозділу. 

Має досвід управління у сфері державних закупівель, компетентне вирішення проблем 

оптимальної побудови податкової звітності., значний досвід управління та впровадження 

інформаційних технологій та управління  в економічній сфері, досвід у підготовці актів 

законодавства та правотворчій діяльності, має великий досвід бізнес планування, досвід з 

проведення аудитів підприємств і організацій різного обсягу. 

Стресостійкий, вільно працює з великими масивами інформації, має навички роботи з 

бухгалтерськими програмами (програмні засоби) різної спеціалізації  Досвід побудови та 

оптимізації бізнес-процесів у бухгалтерії, формування та впровадження процедур та 

документообігу  Досвідчений користувач ПК: 1С , M.E.Dос, MS Office  тощо 

До виконання обов’язків ставиться сумлінно, ініціативний, вимогливий до себе, 

дисциплінований, здатний самостійно приймати рішення та аналізувати ситуацію, 



характеризується високим рівнем професіоналізму, креативним мисленням та вмінням 

знаходити неординарні шляхи вирішення поставлених завдань. 

Відзначається вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики 

діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат; 

Має досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові 

ризики для мінімізації втрат підприємства та має досвід впровадження ризик-

менеджменту на підприємстві. 

Володіє методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу; та наявність 

стратегічного бачення розвитку підприємства; Має досвід розробки стратегічних планів 

підприємства та їх впровадження, розуміння та вміння критично оцінювати існуючий 

стан справ (ринкове середовище, бізнес моделі і  ризики, галузеву специфіку тощо). 

Має непересічні навички управління проектами державного значення, розуміння методів 

оцінки ефективності інвестиційних проектів та проектів розвитку, має навички 

впровадження системи управління проектами . 

Має бездоганну професійну  репутацію. 


