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Освіта та професійний шлях 

• У 2002 році отримав вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент  організацій» (Київський 

національний економічний університет). 

• З 2005 року безперервно працюю у сфері банкрутства та відновлення платоспроможності 

боржника. 

• У 2011 році мною успішно пройдено тренінг, організований Світовим банком, в рамках 

проекту «Інвестиційний клімат в Україні». 

• У 2013 році приймав участь у міжнародній науково-практичній конференції з питань 

неплатоспроможності (банкрутства), яка проходила у Львові. 

• У 2014 році приймав участь у якості доповідача на курсах підвищення кваліфікації 

арбітражних керуючих у Дніпропетровській області, організованих Центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації Міністерства юстиції України. 

• У липні 2014 року мені було присвоєно п’ятий – найвищий рівень кваліфікації 

арбітражного керуючого. 

• У 2017 році отримав вищу юридичну освіту за спеціальністю «Право» (Одеська юридична 

академія). 

• На початку трудової діяльності обіймав керівні посади на  підприємствах малого бізнесу. 

• Є членом Ради відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській області.  

• У жовтні 2019 року прийняв участь в якості доповідача у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми процедур банкрутства в Україні та міжнародний досвід 

врегулювання неплатоспроможності» 

• З 23.09.2019р. відповідно до наказу №3550/7 Міністерства юстиції  України вхожу до 

складу робочої групи при Міністерстві юстиції  України з питань удосконалення 

законодавства у сфері  банкрутства. 

• Як арбітражний керуючий, приймав участь у  204 справах. 



 

Менторство та наукова діяльність: 

• Маю досвід керівника стажування майбутніх арбітражних керуючих. Чотири стажиста вже 

склали іспит і отримали свідоцтва  на право здійснення діяльності арбітражного 

керуючого. 

• За результатами ІV Всеукраїнського Форуму з конкурсного  права 22 листопада 2018 р. 

отримав перемогу в номінації «Визнання року - арбітражний керуючий». 

• Приймав участь у якості спікера та модератора, у  міжрегіональній конференції на тему 

«Старт реформи  сфери банкрутства. Очікування та перспективи» 

• В листопаді 2019 року опубліковано мою статтю щодо новел КУзПБ у  збірці наукових 

статей «Застосування норм Кодексу  України з процедур банкрутства», яку видано за 

підтримки  Верховного Суду України. 

 

Професійні досягнення та здобутки: 

• Укладено мирову угоду по справі про банкрутство містоутворюючого підприємства - 

відкритого акціонерного  товариства «Підстепнянський завод будівельних матеріалів»  

(ухвала від 31.07.2013 р. у справі № Б26/172-09) 

• Відновлено платоспроможність Товариства з  відповідальністю сільськогосподарського 

підприємства «Колорит» (ухвала від 03.10.2013 р., справа № Б38/35-11) у зв’язку з 

виконанням плану санації 

• Виконуючи повноваження розпорядника  майна Державного  підприємства "Дослідне 

господарство "Червоний землероб"  КДСГДС НААН України мною успішно оскаржено 

ряд фіктивних правочинів,  що дозволило зменшити реєстр вимог кредиторів на 50 

мільйонів гривень. 

 

 

Мета та принципи майбутньої СРО: 

• Основною метою вважаю підвищення рівня поваги до нашої  професії, налагодження 

конструктивного діалогу з Міністерством  юстиції України з метою подальшої передачі 

функцій контролю за  діяльністю арбітражних керуючих від державного органу з  питань 

банкрутства до СРО. 

• Також важливим аспектом вбачаю створення саморегулівної організації саме як 

поважного, активного та дієвого учасника взаємовідносин як у правовому середовищі так і 

у суспільстві в цілому, що дозволить нарешті завершити процес становлення професії 

арбітражного керуючого. 

• Основними принципами СРО мають бути: саморегулювання, самоврядування, 

самофінансування, самостійність. Ціль -  ефективне саморегулювання професійної 

діяльності арбітражних  керуючих, яке не можливе без наполегливої та відповідальної 

роботи керівних органів СРО. 

 

 

 

 



Задачі у СРО: 

• Підвищення рівня поваги до професії арбітражного керуючого, її розвиток та 

популяризація в суспільстві. Збільшення кількості арбітражних керуючих. 

• Реалізація принципу незалежності діяльності арбітражного керуючого, шляхом заборони 

втручання в діяльність арбітражного керуючого. Досягнення найвищих стандартів 

незалежності арбітражних керуючих. 

• Створення ефективної системи самоврядування арбітражних керуючих, яка через 

представницькі органи сприятиме збереженню прав кожного члена спільноти. 

• Забезпечення захисту арбітражних керуючих від тиску з боку учасників  справи про 

банкрутство та протидія поширенню недостовірної  інформації про арбітражних керуючих. 

• Забезпечення справедливого, а не карального механізму контролю за  діяльністю 

арбітражних керуючих – забезпечення  прозорого та  відкритого аналізу зафіксованих 

порушень арбітражних керуючих всім  арбітражним керуючим для уникнення 

«вибіркової» відповідальності,  кваліфікована нормативна допомога з боку СРО у випадку 

надходження  скарг щодо діяльності арбітражних керуючих. 

• Створення ефективної системи підвищення кваліфікації арбітражних керуючих –  

організація дієвого обміну інформацією між арбітражними керуючими  щодо новел 

судової практики, проблемних питань, консолідація такої  інформації і донесення до всіх 

арбітражних керуючих шляхом  проведення курсів підвищення кваліфікації.  

• Забезпечення бездоганної репутації майбутньої СРО. Створення умов для активної участі 

майбутньої СРО у всіх суспільних та законотворчих процесах для відстоювання інтересів 

всіх арбітражних керуючих як представників професії. 

• Розроблення та впровадження веб-сайту СРО, який забезпечить можливість ознайомлення 

з інформацією щодо діяльності органів СРО (з рішеннями органів СРО, датами важливих 

подій тощо), надасть змогу обговорювати питання професійного характеру та оперативно 

реагувати на проблемні ситуації. 

 

Досвід та особисті якості: 

• Працюю у сфері арбітражного управління вже 14 років. 

• За час роботи  отримав  значний досвід  з антикризового  управління і медіації. Окрім 

діяльності арбітражного керуючого  займався суміжною діяльністю а саме, надання 

консультаційних  послуг у сфері антикризового менеджменту, корпоративного  

стратегічного і оперативного планування, визначення напрямків  розвитку бізнесу, 

управління змінами. 

• Вважаю в реаліях створення СРО АК зможу бути корисним для  професійної спільноти та 

використовувати свій досвід на благо  професії арбітражних керуючих. 

• Своїми ключовими рисами вважаю: відповідальність,  професіоналізм, досвідченість, 

цілеспрямованість, креативність,  комунікабельність, ініціативність. 

 

 

Незалежність – привілей сильних. 

Єдність – наша мета ! 


