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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА,
МІНІСТЕРТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
З 19 квітня до 21 червня 2017 року
До сфери відповідальності належали питання судової реформи,
законодавства про національну безпеку та правоохоронні органи,
антикорупційної політики, реформування процесуального
законодавства та адвокатури.
Моя робота включала взаємодію з Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
громадськими, міжнародними організаціями та ЗМІ.

ТЕЛЕФОН
+38 050 443 41 42

МЕТА
Розбудувати ефективні публічні
інституції, аби Український
народ мав успішну державу

НАВИЧКИ
Здатність до формування
бачення, відмінні навички
інституціонального розвитку,
стратегічного управління,
побудови команди та управління
персоналом, управління
публічними фінансами,
управління змінами,
комунікацій, міжнародних
зв’язків
MS Word, Excel, PowerPoint,
Outlook
Мови:
Українська – рідна;
Англійська, російська – вільно

ДИРЕКТОР,
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ,
ЦЕНТР ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ І ЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ ПРИ
МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
З 10 жовтня 2011 року до 18 квітня 2017 року
Для забезпечення впровадження Закону України “Про безоплатну
правову допомогу” Міністерство юстиції України та Кабінет
Міністрів України підтримали мою ініціативу утворити
Координаційний центр з надання правової допомоги у 2012 році.
Протягом майже 5 років очолення мною цієї державної установи
була сформована система надання безоплатної правової
допомоги, що почала функціонувати з 1 січня 2013 року і
фінансується коштом Державного бюджету України.
На даний момент ця система складається із 125 державних
установ із 550 офісами у кожному місті та районному центрі по
всій території України, 3598 штатних одиниць працівників та понад
5000 адвокатів, відібраних та залучених на контрактній основі та
бюджетом у понад 500 млн. грн.
Система забезпечує надання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги (правова інформація та консультації, захист та
представництво в суді) якнайменше 1 000 000 соціально
вразливим людям у цивільних, адміністративних та кримінальних
справах щорічно.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА,
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З 19 березня 2008 року до 2 жовтня 2011 року
До сфери моєї відповідальності належали питання стратегічного розвитку державної служби та реформи
державного управління, правового аналізу та нормопроектування у сфері конституційного та адміністративного
права, координація 27 територіальних управлінь Головдержслужби, організація проведення функціонального
обстеження центральних органів виконавчої влади, міжнародного співробітництва у сфері державного
управління та державної служби, у тому числі співробітництва з ОЕСР у якості постійного спостерігача у Комітеті
державного управління.
Моїм головним завданням була організація роботи та власне робота над проектом нового Закону України “Про
державну службу” №4050-VI від 17.11.2011. Іншої моєю ініціативою було утворення Школи вищого корпусу
державної служби (наказ Головдержслужби від 27.10.2008 № 297). Протягом періоду 2009 – 2010 років було
розроблено та впроваджено тренінгові програми для державних службовців, серед яких: Програма розвитку
лідерства для вищих державних службовців, стратегічного управління людськими ресурсами для керівників
служб персоналу, програму ефективних комунікацій для пре-секретарів, програму для голів місцевих державних
адміністрацій, програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань європейської інтеграції.
Входив до складу робочої групи з питань оптимізації центральних органів виконавчої влади, утвореної
розпорядженням Президента України від 23.12.2010 № 1203-рп, координував проведення функціонального
обстеження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
ДИРЕКТОР,
ЦЕНТР СПРИЯННЯ ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
З 27 квітня 2004 року до 18 березня 2008 року
З 2005 року працював над проектом нового Закону України “Про державну службу” №4050-VI. Організовував
проведення функціонального обстеження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
З 2005 по 2008 роки був першим директором Адміністративного офісу програми Twinning та Національною
контактною особою для TAIEX та SIGMA, відповідав за впровадження цих інструментів інституціональної
розбудови Європейського Союзу в Україні. За цей період було підготовлено та/або впроваджено 27 проектів
Twinning у різних сферах для різних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Протягом 2006 –
2007 років було організовано 56 заходів TAIEX, участь у яких взяли 1157 державних службовців. Проекти
Twinning і заходи TAIEX покривали сфери свободи, юстиції та безпеки; внутрішнього ринку; транспорту,
навколишнього середовища та енергетики; сільського господарства та безпеки харчових продуктів. У 2006 та
2007 роках мною було ініційовано та організовано дві оцінки системи державного управління експертами
програми SIGMA на відповідність шести базовим показниками SIGMA/OECD (планування та координація
державної політики, державна служба, зовнішній аудит, внутрішній фінансовий контроль, управління видатками
державного бюджету та державні закупівлі).
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ОСВІТА
КВАЛІФІКАЦІЯ – ЮРИСТ,
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ПРАВОЗНАВСТВО”,
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ПРИ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ,
2005
КВАЛІФІКАЦІЯ – БІОЛОГ, ВИКЛАДАЧ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ,
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “БІОЛОГІЯ”,
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
1999

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Українська школа політичних студій, Київ – Страсбург, 2017
“Справедливість і закон”, Аспен Інститут Київ, 2017
Програма лідерства міжнародних відвідувачів “Роль правового захисту у змагальній системі кримінальної
юстиції”, Державний департамент США, Бюро освітніх та культурних справ,
Вашингтон, Маямі, Канзас-Сіті, Портленд, Чікаго, 2013
“Лідерство та управління людськими ресурсами”, Baltic Training Group, Київ, 2008
“Управління часом” Nordic Consulting Group, Kyiv, 2007
“Управління якістю та внутрішній аудит”, Українська асоціація якості, Київ, 2005
“Стратегічне управління у державному секторі”, Літня школа Стокгольмського університету спільно з
Ризьким економічним коледжем та Державною канцелярією Латвійської Республіки, Сігулда, Латвія, 2005
Міжнародне стажування з державної політики, Інститут відкритого суспільства, Будапешт, Угорщина, 2002
Бімедіальний курс телевізійної і радіожурналістики, Інтерньюз Україна, Київ, 1998

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕКСПЕРТНА РОБОТА
З 2015 року – член Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”, у 2017 році обраний до
складу Правління.
У 2016 році заснував громадську організацію “Адвокат майбутнього”, з 2018 року є її виконавчим директором
Брав участь у розробленні Модельного закону про безоплатну правову допомогу у системі кримінальної юстиції,
Управління з питань наркотиків і злочинності ООН, 2014 – 2017
Член робочої групи з питань реформування адвокатури, прокуратури та системи безоплатної правової допомоги
Ради з питань судової реформи
Національний консультант Ради Європи, ОБСЄ/БДІПЛ та ООН Жінки
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ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної
служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / В. Афанасьєва, А.
Вишневський (кер. авт. колективу), Р. Гекалюк [та ін.]; Під заг. ред. Т. Мотренка. — К. : Центр адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. — 320 c.
Порядок денний нового міністра: практичні рекомендації щодо ефективного розв’язання першочергових
завдань новопризначеними міністрами та керівниками інших органів виконавчої влади / [А. Вишневський (кер.
авт. колективу), В. Афанасьєва, В. Баланюк та ін.; за заг. ред. Т. Мотренка]. — К. : Центр адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. — 176 c.
Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Методичні
рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, гарантованого державою / І. Вань, А. Вишневський (заг.
ред.), Р. Мартиновський (кер. авт. колективу), Т. Сівак, Н. Стьопіна. — К. : Українська фундація правової
допомоги, 2013. — 58 c.
Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу.
Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, гарантованого державою / І. Вань, А.
Вишневський (заг. ред.), Р. Мартиновський (кер. авт. колективу), Т. Сівак, Н. Стьопіна. — К. : Українська фундація
правової допомоги, 2013. — 58 c.

ВИЗНАННЯ
ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ (2016)
Друге місце за результатами конкурсу на посаду Голови Національної служби здоров’я України
(відкладене право на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А”) (2018)
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