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Академічна успішність 

 

 Середній бал за останню сесію – 4,8 за національною 

шклою. 

 У 2008-2009 навчальному році зайняв третє призове 

місце на олімпіаді з конституційного права України під час 

І-го туру Всеукраїнської олімпіади з конституційного права. 

 У 2009-2010 навчальному році зайняв перше призове 

місце на олімпіаді з дисципліни конституційне та 

адміністративне право України, третє – з цивільного права 

та процесу, перше – з кримінального права під час І-го туру 

Всеукраїнської олімпіади в Університеті економіки та права 

„КРОК”. 

Наукова діяльність 

 

 Доповідь „Інтернет як джерело інформації для 

студентів”, на першому Всеукраїнському студентському 

форумі правників “Підготовка фахівців-правознавства в 

умовах реформування вищої освіти в Україні: реалії та 

перспективи”, 10 листопада 2008 року, м. Київ, 

Міністерство юстиції України. 

  Наукова стаття „Кодифікаційні роботи в Україні у 

XVIII ст.”, матеріали міжвузівської науково-практичної 

конференції „Проблеми розбудови громадянського 

суспільства в Україні”, 5 червня 2008 рік, м. Київ, 

Університет економіки та права «КРОК». 

 Наукова стаття „Звернення громадян в Україні: теорія і 

практика”, матеріали міжвузівської науково-теоретичної 

конференції „Правові реформи в Україні”, 31 березня 2009 



року, м. Київ, Київський національний університет 

внутрішніх справ. 

 Наукова стаття „Правове закріплення органів 

студентського самоврядування в Україні: становлення і 

перспективи”, матеріали міжуніверситетської науково-

теоретичної конференції „Права людини та механізм їх 

забезпечення в Україні”, 4 грудня 2009 року, м. Київ, 

Київський національний університет внутрішніх справ. 

 Наукова стаття „Взаємодія громадських формувань та 

органів внутрішніх справ щодо охорони громадського 

порядку в України” матеріали міжнародної наукової 

конференції студентів та молодих вчених „Від 

громадянського суспільства – до правової держави”, 26-27 

лютого 2010 року, м. Харків, Харківський національний 

університет ім. В. Н. Каразіна. 

Громадська діяльність 

 

 З листопада 2008 року член команди з інтелектуальних 

ігор Університету економіки та права «КРОК» „Лапті”, яка 

посіла: 7-е місце з 22-х команд на Всеукраїнському 

юридичному VIP-турнірі в рамках заходу „Тиждень права”, 

10 грудня 2008 року, м. Київ, Міжнародний виставковий 

центр; 2-е місце з 12-и команд на ІІ Всеукраїнському 

юридичному VIP-турнірі в рамках заходу Київський Форум 

„Правники - суспільству”, 15 квітня 2010 року, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 2. 

 У 2008-2009 навчальному році заступник голови 

студентської ради юридичного факультету Університету 

економіки та права «КРОК». 

 З 16 травня 2009 року і понині член Ради студентського 

наукового товариства Університету економіки та права 

«КРОК». 

 Член правління Всеукраїнської громадської організації 

«ВАРТА». 

 Менеджер із організації заходів у Київському 

університеті права НАНУ під час Форуму молодих юристів 

України, 29 – 30 травня 2009 року, Міністерство юстиції 

України - Київський університет права. 

 Голова організаційного комітету Всеукраїнського 



щорічного конкурсу «ЮРИСТ РОКУ» в номінації «Студент-

юрист», 25 вересня 2009 року, Міністерство юстиції 

України. 

 З вересня 2008 року по вересень 2009 року 

Юрисконсульт Студентської Ради міста Києва. 

 З 28 вересня 2009 року член Союзу юристів України. 

 З жовтня 2009 року інтерн Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики за програмою 

стажування у Верховній Раді України та центральних 

органах виконавчої влади України. 

 Публікації у спецілізованому юридичному виданні 

„Юридична газета”. 

 Член Координаційної ради молодих юристів України 

при Міністерстві юстиції України (Консультативно-

дорадчий орган Мінстерства юстиції) з 22 жовтня 2009 року. 

 Член організаційного комітету Всеукраїнської правничої 

школи „Альтернативні методи вирішення спорів”, 19-20 

лютого 2010 року, м. Київ, Міністерство юстиції України – 

Європейський університет. 

 Голова організаційного комітету проекту „Школа 

дебатів”, 13 березня 2010 року, м. Київ, Університет 

економіки та права „КРОК”. 

 відповідальний за технічну організацію юридичного 

телемосту «Україна – США», що проводився за участі 

Посольства США в Україні та сприяння Університету 

економіки та права «КРОК» у рамках КИЇВСЬКОГО 

ФОРУМУ «ПРАВНИКИ – СУСПІЛЬСТВУ», 15 квітня 2010 

року, м. Київ, вул. Хрещатик, 2. 

Інші здобутки та 

досягнення, які суттєво 

впливають на 

формування іміджу 

Університету 

 У жовтні 2008 року нагороджений грамотою 

Університету «КРОК» за активну участь у житті факультету. 

 8 жовтня 2009 року відзначений подякою декана 

юридичного факультету Університету „КРОК” за активну 

наукову діяльність. 

 16 листопада 2009 року за успіхи у навчанні, активну 

громадську діяльність та участь у науково-дослідній праці 

відзначений подякою Міністерства освіти та науки України. 

 16 грудня 2009 року відзначений подякою Київського 



міського голови за видатні успіхи у навчанні, найковій 

роботі та сприянні розвитку міста Києва. 

 З квітня 2010 року стажер Адвокатського об’єднання 

„Адвокатська контора „Василик і Євстігнєєв”. 

 

 


