ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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ародився 30 квітня 1979 р. В 1996 р. юний Михайло
став студентом юридичного факультету Запорізького державного університету. Завдяки тісній спів
праці ЗДУ та Класичного ліцею при університеті, в якому
він навчався, отримав можливість скласти випускні екзамени, які одночасно було зараховано як вступні на юридичний факультет.
З великою вдячністю згадує викладачів університету —
Т. А. Денисову (декан юридичного факультету) та С. Ф. Денисова (д-р юрид. наук, проф.). Також із теплотою згадує
студентів групи 6116–1, міцна дружба якої успішно пройшла
15-річну перевірку.
Трудовий шлях розпочав ще в 1994 р., працюючи разом
із мамою під час літніх канікул на підприємстві. На межі
1999–2000 рр., не припиняючи навчання, був юрисконсультом у ТДВ «Страхова компанія «Кредо» (м. Запоріжжя).
В 2001 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет ЗДУ
та вступив до аспірантури цього закладу за спеціальністю
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право». Згодом розпочав викладацьку діяльність
із посади асистента кафедри земельного та екологічного
права, потім — кафедри кримінального права та правосуддя.
У 2003 р. перейшов на роботу до Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління», де обіймав посади викладача, старшого
викладача та доцента кафедри. В 2005 р. в Академії адвокатури України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за незаконне
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ародилася 4 вересня 1980 р. в м. Запоріжжі. У школі
найбільше цікавилася навчальними предметами математичного спрямування, а професію обирала,
чітко усвідомлюючи свої фахові пріоритети, — в майбутньому вирішила працювати у сфері економіки.
У 2002 р. О. О. Міюц закінчила ЗДУ, отримавши повну
вищу освіту за спеціальністю «Облік та аудит» (кваліфікація
«економіст»). Радісна студентська пора згадується першою
сесією, безсонними ночами перед іспитами, тишею в аудиторіях та студентськими буднями. Юні першокурсники з цікавістю розглядали та переписували розклад занять. Нові
предмети, викладачі, інформація — усе це затягувало у вир
студентського життя. Назавжди запам’яталися дні кафедр,
День студента та інші свята. За ґрунтовні знання, уміння та
навички Оксана Олександрівна щиро вдячна високопрофесійним та ерудованим викладачам альма-матер. Студентські роки називає часом квітучої юності та запаморочливих
планів на майбутнє. Вони були насичені низкою подій, які
відіграли ключову роль у особистісно-професійному становленні О. О. Міюц.
У 2008 р. стала магістром державного управління за спеціальністю «Державне управління» у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України. У червні 2002 р. почала працювати державним податковим інспектором по Запорізькому району Державної
податкової адміністрації у Запорізькій області. Сьогодні обіймає посаду начальника Вільнянської об’єднаної державної
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Кандидат юридичних наук, доцент
виготовлення, зберігання, збут або транспортування
з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України)».
В 2009 р. отримав вчене звання доцента.
Паралельно з науково-викладацькою діяльністю, займався юридичною практикою: спочатку — юрисконсультом
підприємств, а в 2005 р. склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
У 2013 р., згідно з Указом Президента України, був
призначений на посаду судді Оріхівського районного суду
Запорізької області вперше на п’ятирічний строк, де й працює сьогодні.
Зараз перебуває у другому шлюбі (дружина — юрист за фахом). Двоє дітей — 11-річний Володимир та маленька Софійка,
постійно надихають батька на успіх в усіх сферах життя.
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податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області. Їй присвоєно спеціальне звання «радник податкової та митної справи І рангу».
Оксана Олександрівна зазначає: «В умовах складного економічного та соціального сьогодення нашої держави вкрай
важливим є питання прозорості відносин між представниками громадськості, бізнесу та державними інститутами. Так,
функціонування територіальних органів державної влади повинно бути прозорим і публічним».
Має активну життєву позицію, захоплюється спортом.
Найдорожчим скарбом у житті вважає сім’ю. Виховує
сина Арсена (2006 р. н.).
Життєве кредо: «Потрібно до людей ставитися так, як
ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе».
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