
Автобіографія 

Гдичинський Віталій Богданович 

 Народився 17 лютого 1990 року в місті Коломия, Коломийського р-ну, 

Івано-Франківської обл. Громадянин України. Не одружений. 

 З 1997 по 2002 р. навчався в СЗОШ № 12 м. Івано-Франківська. З 2002 

по 2004 р. навчався в СЗОШ № 84 Печерського району в м. Києві.  

 В 2005 р. поступив на навчання в Економіко-правовий технікум при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю 

«Правознавство». В 2008 році закінчив вище зазначений заклад, здобувши 

кваліфікацію молодшого спеціаліста – юрист. З 2006 по 2009 р. навчався в 

фінансово-правовому коледжі Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка і отримав базову вищу освіту за напрямком 

«Правознавство» та здобув кваліфікацію бакалавр права. В 2011 р. закінчив 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і отримав повну 

вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію 

магістр права. В тому ж році поступив на навчання на факультет «Державна 

служба – державне управління» в Чернівецький національний університет ім. 

Юрія Федьковича в м. Чернівці, Чернівецької області. В 2013 р. закінчив 

даний заклад з відзнакою. 

 З 2009 р. розпочав свою трудову діяльність, був зарахований на посаду 

помічника-консультанта Народного депутата України на час його 

депутатських повноважень з поширенням дії ЗУ «Про державну службу». 

 З січня 2011 р. призначений на посаду Головного спеціаліста відділу 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби 

Головного управління юстиції у Київській області, зі збереженням сьомого 

рангу державного службовця. 

 У лютому 2012 році отримав свідоцтво на право заняття адвокатською 

діяльністю. Від 25.07.2012 р. № 27-7-27. 

З 2013 призначений помічником-консультантом Народного депутата 

України.  

З 2015 по 2017 р. перебував на посаді Помічника Міністра юстиції 

України.  

В грудні 2017 р. перейшов на роботу до АКБ «Індустріалбанк» на 

посаду Голови служби Голови Правління. В травні 2019 р. переведений на 

посаду Керівника Апарату Голови Правління АКБ «Індустріалбанк», де 

працюю по теперішній час. 

Також веду активну громадську діяльність. З березня 2012 р. був 

обраний Головою Координаційної Ради молодих юристів міста Києва при 

Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві. 

Активно займаюсь науковими дослідженнями, брав участь у 

міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах, маю 3 

наукові праці та більше десяти публікацій. Також маю державні нагороди, 

почесні грамоти та подяки. 


