
ПОДАННЯ 

для нагородження стипендією 

Асоціації випускників Університету «КРОК» 

від юридичного факультету  

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Комлик Володимир Володимирович 

Дата, місце народження 21 жовтня 1987 року 

Курс, спеціальність IV, правознавство 

Академічна успішність 

 

2006 р. – Лауреат Конкурсу рефератів за 

напрямом «Право», надано право поза 

конкурсного вступу на I курс юридичного 

факультету Університету економіки та права 

«КРОК»; 

2007 рік – учасник дебатних турнірів, які 

проводились в межах Київської Міської Дебатної 

Ліги; 

9 червня 2007 рік – нагороджений 

Сертифікатом «Учасник Київської Міської 

Дебатної Ліги»; 

15-17 квітень 2009 р. – учасник Другого 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

правознавства; 

15 травня 2009 р. – нагороджений Дипломом 

I ступеня за перемогу в I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Цивільне 

право України» (зайнявши 1-ше місце);  

15 травня 2009 р. – нагороджений Дипломом 

II ступеня за перемогу в I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

«Кримінальне право України» (зайнявши 2-ге 

місце);  



15 травня 2009 р. – нагороджений Дипломом 

III ступеня за перемогу в I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності 

«правознавство»; 

лютий 2010 рік – учасник Університетської 

олімпіади з правознавства (кримінальне право та 

процес, господарське право та процес, цивільне 

право та процес, конституційне право, 

адміністративна відповідальність та теорія 

держави та права), посів 2-ге місце; 

01-02 квітня 2010 рік - учасник IV 

Всеукраїнського Брейн-рингу "Знавці Конституції" 

на Кубок Президента Одеської національної 

юридичної академії., м.Одеса., нагороджений 

відповідною Почесною грамотою; 

16-18 квітня 2010 рік – учасник II 

Всеукраїнської студентської олімпіади за 

спеціальністю «правознавство» у 2009/2010 

навчальному році (м. Одеса). 

Наукова діяльність 

 

16-17 квітня 2008 р. – учасник X 

Міжнародної науково – теоретичної конференції., 

назва статті «Держава як специфічний суб’єкт 

права власності»., опублікувавсь; 

26-27 лютого 2009 р. – учасник Всеукраїнської 

конференції з цивільного права «Теоретичні і 

практичні аспекти застосування норм 

зобов’язального права в Україні»., м. Львів; 

нагороджений Дипломом за участь у відповідній 

конференції., опублікувавсь; 

19 березня 2009 р. - учасник міжнародної 

науково-практичної конференції "Перспективи 

розвитку міжнародного права". Національний 



Авіаційний Університет Інститут Міжнародних 

відносин. Тема доповіді: "Доцільність 

виокремлення кримінально-правових проступків в 

Кримінальному кодексі України". 

березень 2009 р. – опублікувавсь у журналі 

Вищої Атестаційної комісії (ВАК) України 

«Хмельницькі записки»., назва статті «Судовий 

розгляд цивільної справи протягом розумного 

строку»;  

04 грудня 2009 р. - учасник міжвузівської 

науково - теоретичної конференції "Права людини 

та механізм їх забезпечення", Національна 

академія Міністерства внутрішніх справ. Тема 

доповіді "Підсудність кримінальних справ судам 

апеляційної інстанції"; 

10-11 грудня 2009 р. - учасник Всеукраїнської 

науково-практичної конференції "Харківські 

студентські кримінально-правові читання", що 

відбулась у Національній юридичній академії 

України імені Ярослава Мудрого. Назва статті: 

"Кодекс України про кримінально правові 

провини"; 

13 березня 2010 рік - учасник Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  "Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства України", 

м. Запоріжжя. Тема доповіді: "Адвокат як 

представник у господарському судочинстві"; 

на даний час – опублікувавсь у журналі Вищої 

Атестаційної комісії (ВАК) України «Хмельницькі 

записки»., назва статті «Прокурор у 

господарському судочинстві». 

Громадська діяльність 2006 р. – кандидат у члени Асоціації 



 правників України; 

4-5 листопада 2006 р. – нагороджений 

Сертифікатом за участь у Таборі Лідерів Ліги 

студентів Асоціації правників України; 

2006-2007 р. – Голова наукового комітету 

юридичного факультету Університету економіки 

та права «КРОК»; 

10-11 травня 2007 р. – учасник III Щорічних 

загальних зборів Ліги студентів Асоціації 

правників України., нагороджений відповідним 

Сертифікатом; 

10-11 травня 2007 р. – учасник 

Всеукраїнського табору «Студент – Правник»., 

нагороджений відповідним Сертифікатом; 

9 червня 2007 р. – учасник Всеукраїнської 

конференції лідерів студентського 

самоврядування., м. Львів; 

2007-2008 роки – Голова студентської Ради 

юридичного факультету Університету економіки 

та права «КРОК»; 

березень – червень 2008 р. – Голова Центру 

правничої кар’єри Ліги студентів Асоціації 

правників України; 

серпень – вересень 2008 р. – координатор 

структурних підрозділів Асоціації правників 

України; 

13-14 вересня 2008 р. – учасник 

Всеукраїнського навчального табору Ліги 

студентів Асоціації правників України., м. 

Запоріжжя., нагороджений відповідним 

Сертифікатом; 

з вересня 2009 року - радник Голови 



Всеукраїнської громадської організації "Варта", з 

питань юридичного супроводу; юридичний 

консультант вказаної організації; 

20 березня 2010 рік - учасник дебатного 

турніру "БЕРЕЗНЕВЕ БЕЗУМСТВО", 

організованого Всеукраїнською молодіжною 

громадською організацією "Дебатна академія"; 

Інші здобутки та 

досягнення, які суттєво 

впливають на формування 

іміджу Університету 

15 травня 2008 р. – нагороджений 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ за активну участь у 

громадському житті та вагомий внесок к 

формування іміджу Університету; 

06 жовтня 2009 р. – нагороджений Подякою 

за активну участь у науковій діяльності; 

25 вересня 2009 р. – фіналіст всеукраїнського 

конкурсу «Юрист року» в номінації «Студент-

юрист». 

на даний час:  

– готую до випуску власну книгу «Злочини 

проти життя та здоров’я особи. У таблицях, схемах 

та постатейних матеріалах». Рецензент Боровенко 

В.М. 

- є Головою Правління Юридичної компанії 

«Варта права». 

 

 


