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«Чтобы убежденья свои отстоять,
В себя мужества много надо вобрать,

И смело идти только вперед,
И делом своим возвышать народ»

Лідія Лазор

Народився 27 жовтня 1973 р. у Луганську в робітничій родині. 

У 1990 р. закінчив середню школу № 50 у рідному місті. Упродовж

1991–1992 рр. проходив військову службу в лавах Збройних сил СРСР

і України. 

Протягом березня 1993 р. — грудня 1996 р. працював юристом на про*

мислових підприємствах і в юридичних компаніях Луганщини й водночас

навчався на заочному відділенні юридичного факультету Східноукраїнського

державного університету. 

Упродовж січня 1997 р. — грудня 2001 р. працював у Державній комісії

з цінних паперів і фондового ринку на посадах: головного спеціаліста,

заступника начальника контрольно*правового управління — начальника

відділу правозастосування, помічника голови комісії, керівника групи

помічників і радників голови комісії, начальника управління корпоратив*

них фінансів. 

У 2001 р. в Київському національному економічному університеті захис*

тив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних

наук «Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку України

(мотивація й регулювання)». 

Протягом 2002–2003 рр. займався адвокатською діяльністю, а з червня

2003 р. по липень 2005 р. працював на посаді першого заступника керівника

центрального апарату й члена Державної комісії з цінних паперів і фондо*

вого ринку. 

У 2004 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання

«Заслужений юрист України». 

Упродовж липня 2005 р. — квітня 2006 р. знову займався адвокатською

діяльністю, а в березні 2006 р. був обраний народним депутатом Верховної

Ради України V скликання. 

Під час здійснення депутатських повноважень обіймав посаду заступни*

ка голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя та входив

до складу Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. 

З листопада 2007 р. — народний депутат України VI скликання, член

Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. 

У 2008 р. мене обрали заступником керівника парламентської фракції

«Блок Юлії Тимошенко». 

30 травня 2009 р. за квотою юридичних вищих навчальних закладів, рішен*

ням III Всеукраїнського з’їзду представників вищих навчальних закладів

і наукових установ обраний на шестирічний строк членом Вищої ради юстиції. 

У вересні 2009 р. захистив дисертацію «Становлення й розвиток конс*

титуційного судочинства в Україні: проблеми теорії й практики»,

а у жовтні 2009 р. мені присвоїли науковий ступінь доктора юридичних наук. 

З листопада 2009 р. — професор кафедри конституційного й

адміністративного права юридичного факультету Київського національного

університету ім. Т. Г. Шевченка. 

Є автором двох наукових монографій і понад 30 наукових праць, присвя*

чених дослідженню проблем правового регулювання конституційного судо*

чинства й теорії конституційного процесу. За час депутатської діяльності

у Верховній Раді України V і VI скликань вніс понад 90 законопроектів,

десятки з яких уже стали частиною законодавства України. 

Про студентські роки у Східноукраїнському державному університеті

залишилися лише найкращі спогади. 

Бажаю Східноукраїнському національному університету зберегти чудовий

колектив, теплу й дружню атмосферу серед викладацького і студентського

складу, зберегти й примножити науковий і кадровий потенціал, а також

чільні позиції в науці й освіті. 




