
 

 

ПОДАННЯ 

для нагородження стипендією 

Асоціації випускників Університету «КРОК» 

від Юридичного факультету 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Панасюк Сергій Анатолійович 

 

Дата, місце народження 20 квітня 1988 року, м. Київ 

 

Курс, спеціальність ІІІ курс, спеціальність «Правознавство» 

 

 

Академічна успішність 

 

Навчаюсь на «Відмінно», два рази поспіль 

отримував 20% знижку на оплату за навчання (за 

успішність) 

 

Наукова діяльність 

 

 

Панасюк С.А. є співавтором посібника, який буде 

виданий орієнтовно в червні 2010 року. Юридичний 

путівник споживача: Навч.-прак. посіб. / Теліпко В. Е., 

Панасюк С. А., Клименко О. І. та ін.; За заг. ред. Теліпко В. 

Е. - К.: Центр учбової літератури, 2010. 

 

Наукові праці: 

 

- Міжвузівська науково-практична конференція 

«ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ», Університет економіки та 

права «КРОК» (Україна, м. Київ 05 червня 2008 року), 

доповідь на тему: «Місцеве самоврядування, шлях до 

європейських стандартів».  

Надруковано - Проблеми розбудови громадянського 

суспільства в Україні: Матеріали міжвузівської науково-

практичної конференції. – К.: Університет економіки та 

права «КРОК», 2008. – Книга ІІ. – 400 с. 

- Міжвузівська науково-практична конференція 

«Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

системі місцевого самоврядування», Університет 

економіки та права «КРОК» (Україна, м. Київ 10 грудня 

2008 року), доповідь на тему: «Муніципаліні права 

людини: питання імплементації європейських стандартів в 

законодавстві України». 

- Міжвузівська науково-теоретична конференція 

«ПРАВОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ», Київський 

Національний Університет Внутрішніх Справ (Україна, м. 

Київ 31 березня 2009 року), доповідь на тему: «Реальність 

імплементації принципів Європейської хартії місцевого 



самоврядування в законодавство України».  

Надруковано – Правові реформи в Україні [Текст]: 

матеріали міжвузівської науково-теоритичної конференції 

(Київ, 31 березня 2009 року). – К. : Київ. Національний 

університет внутрішніх справ, 2009. – 312 с.  

- Міжвузівська науково-практична конференція 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-

ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ», 

Університет економіки та права «КРОК» (Україна, м. Київ 

31 березня 2009 року), в секції «Теорії та історії держави і 

права» доповідь на тему: «Дублювання повноважень 

органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій» та в секції «Адміністративного права, 

кримінального права та криміналістики» доповідь на тему: 

«Імплементація принципів місцевого самоврядування, 

визначених у Європейській хартії місцевого 

самоврядування в національному законодавстві» 

- Міжвузівська науково-теоретична конференція 

«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В УКРАЇНІ», Київський Національний Університет 

Внутрішніх Справ (Україна, м. Київ 4 гдрудня 2009 року), 

доповідь на тему: «Територіальна громада – основа 

місцевої демократії».  

Надруковано – Права людини та механізм їх 

забезпечення в Україні: матеріали міжвузівської науково-

теоритичної конференції «Права людини та механізм їх 

забезпечення в Україні», 4 грудня 2009 р. [Текст]  – К. : 

Київ. Національний університет внутрішніх справ, 2009. – 

Ч. 1. – 2009. – 136 с.  

- Наукова робота на тему: «Територіальна громада: 

питання вдосконалення конституційно-правового статусу», 

перемогла у І турі та представлена для участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних, та гуманітарних наук у 2009/2010 

навчальному році за напрямом «Юридичні науки». 

 

Нагороди та відзнаки за наукову діяльність: 

 

- Грамота за участь в Міжвузівській науково-

теоретичній конференції «ПРАВОВІ РЕФОРМИ В 

УКРАЇНІ» та як кращий доповідач у секції 

«Конституційного та адміністративного права» (31 березня 

2009 року), КНУВС 

- Диплом ІІІ ступеня як переможцю І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Конституційне право» (15 травня 2009 року), ВНЗ 

«КРОК» 

- Нагороджено Почесною грамотою за активну участь 

і як кращий доповідач  в міжвузівській науково-

теоретичній конференції навчально-наукового інституту 

права та психології Київського національного університету 

внутрішніх справ «Права людини та механізм їх 

забезпечення в Україні» 



- Подяка декана юридичного факультету Університет 

економіки та права «КРОК» за активну участь у науковій 

діяльності від 06.10.2009 року. 

- Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі наук «Юридичні 

науки» в 2009 - 2010 навчальному році. 

Також, у 2010 році зайняв друге місце на І етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Конституційне право». 

Має Сертифікат про проходження курсу дистанційного 

навчання «Місцеве самоврядування: оглядовий курс» 

(Асоціаціація міст України та громад в рамках проекту 

«Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги 

АМУ,16.07.2009 р.). 

Вже третій рік займається науковим пошуком та 

написанням наукових праць і розробкою змін до 

законодавства України (законопроектів) на основі наукових 

досліджень у галузі конституційного права під 

керівництвом зав. Кафедри конституційного та 

адміністративного права Університету економіки та права 

«КРОК» Кравченка В.В. 

Громадська діяльність 

 

 

- Засновник та Голова ГО «ВАРТА» (з 2009 року ВГО 

«ВАРТА») 

- Помічник-консультант депутата Святошинської 

районної в м. Києві ради V скликання 

- Член Союзу обдарованої молоді України 

- Член Союзу юристів України 

- Засновник ЗМІ «Аркуш Правди» 

- Радник Президента ВМГО «Український 

молодіжний правничий союз» 

Член організаційного комітету Всеукраїнського 

щорічного конкурсу «Юрист Року» в номінації «Студент 

юрист 2009 року». 

Член організаційного комітету Всеукраїнського 

правового турніру серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів, присвяченого 300-й річниці прийняття 

Конституції гетьмана Пилипа Орлика. 

Під керівництвом Панасюка С.А. ГО «ВАРТА» 

отримала, від Союзу юристів України, грамоту: «за активну 

підтримку та розвиток молодіжного правничого руху в 

Україні». 

За сприяння Панасюка С.А. від імені ГО «ВАРТА» на 

честь дня народження Університету економіки та прва 

«КРОК», в 2009 році, були висаджені кущі калини перед 

будівлею Університету. 

Під керівництвом Панасюка С.А. ГО «ВАРТА» була 

організатором та учасником багатьох круглих столів в 

МОНУ та акцій під стінами КМУ, що були спрямовані на 



відстоювання прав студентів.  

Панасюк С.А. отримав Подяку, як тренер зимової 

школи лідерів нового покоління за вагомий вклад в 

розвиток освіченості сучасної молоді України (24-25 січня 

2009 року), Молодіжний Ресурсний Центр України при 

Українському незалежному Фонді інноваційного розвитку. 

 

Інші здобутки та досягнення, 

які суттєво впливають на 

формування іміджу 

Університету 

 

- Помічник адвоката 

- Засновник та Голова Правління ТОВ «Юридична 

компанія «ВАРТА ПРАВА». В діяльності та роботі 

компанії беруть участь студенти Університету економіки та 

права «КРОК». 

 
 

 


