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ПОЛОЖЕННЯ

про міжнародне стажування для студентів юридичних клінік

1. Загальні положення

1.1. Міжнародне стажування для студентів юридичних клінік (далі –
Стажування) проводиться як частина V Міжнародного наукового конгресу SOCIETY OF
AMBIENT INTELLIGENCE 2022 (далі – Конгрес), Положення про Стажування (надалі –
Положення) визначає терміни, порядок організації та проведення Стажування, вимоги до
складу учасників Стажування та надання матеріалів, формування організаційного
комітету, експертної комісії, конкурсні заходи в т.ч. відбір переможців Конкурсу.

1.2. Контроль за організацією, проведенням і дотриманням вимог цього
Положення та організаційно-методичне забезпечення Стажування здійснює Оргкомітет
Стажування.

2. Програма Стажування

№
з/п

Активності Місце проведення Кількість
академічних

годин
Національний етап

«Конкурс юридичного есе»

1 Консультації з науковим
керівником, в процесі роботи над
юридичним есе

Україна, Польща,
Португалія, Латвія,
Узбекистан, Індія

5

2 Самостійна робота з
інформаційними джерелами

10

3 Узагальнення результатів та
оформлення есе для подачі на
конкурс

5

4 Самостійна робота над
додатковим індивідуальним
завданням (Опис студентами та
правовий аналіз реального кейса за
темою стажування)

10

Кількість академічних годин національного рівня 30
Міжнародний етап

«Конкурс з вирішення кейсів»
5 Участь у пленарному засіданні

Конгресу

Україна

5

6 Участь у ворк-шопах від
експертів 6



7 Презентація додаткових
індивідуальних завдань та участь
в обговоренні

6

8 Самостійна робота над реальним
кейсом за темою стажування

8

9 Презентація правових рішень за
реальним кейсом за темою
стажування та участь в
обговоренні

5

Кількість академічних годин міжнародного рівня 30
Загальна кількість академічних годин 60

Студенти, які виконають усі активності двох етапів стажування,
вважаються такими, що пройшли міжнародне стажування та по завершенні
отримують відповідний сертифікат про проходження міжнародного стажування для
студентів на 60 академічних годин.

3. Цілі та завдання Стажування
3.1. Метою Стажування є: сприяти розвитку в університетській спільноті розуміння

відповідального та поважаючого права людини бізнесу та публічної служби; залучення студентів
юридичних клінік до практичних досліджень та розв'язання реальних кейсів такої тематики.

3.2. Завданнями Стажування є:
провести серед юридичних клінік студентські національні конкурси

юридичного есе, у межах кожної з країн-учасниць Конгресу (Україна, Португалія, Латвія,
Узбекистан, Індія);

узагальнити кращі наукові роботи у міжнародному збірнику студентських
есе Конгресу;

відібрати по три команди від країни для участі у міжнародному рівні
Стажування;

провести міжнародний конкурс з вирішення кейсів.

Порядок проведення Стажування
3.3. Стажування передбачає проведення двох етапів.
3.4. Учасниками Стажування можуть бути команди по 2 особи із студентів, які

працюють у юридичних клініках закладів вищої освіти.
3.5. Робота команд має відбуватись під керівництвом наукового керівника, який

працює у юридичній клініці (керівник, викладач-куратор).
3.6. Конкурсні заходи проводяться у такій послідовності:

Національний етап стажування. Вказано рекомендовані терміни проведення
заходів. На рівні країни, національний координатор може змінити проміжні дати.

20.01.2022 -  15.02.2022р. - подача матеріалів;
20.02.2022 – 10.03.2022р. - робота експертних комісій;
Березень 2022р. – презентації досліджень (есе) на публічному заході та оголошення

3х команд-переможців. Формулювання командам-переможцям додаткового дослідницького
завдання для презентації на ІІ етапі стажування. (Опис студентами та правовий аналіз реального
кейса за темою конкурсу). (Проводять координатори від кожного національного рівня).

Міжнародний етап стажування.
06.04.2022р. - презентація студентами додаткових індивідуальних завдань;



07.04.2022р. - надання кейсів командам для вирішення; розробка та захист проектів
правових рішень за отриманими кейсами.

4. Національний етап
«Конкурс юридичного есе» (далі Конкурс)

4.1. Тематика есе.
Основна тема конкурсу: «Комплаєнс система організації в умовах досягнення

цілей сталого розвитку»

Рекомендуємо використовувати такі тематичні піднапрями (можна обрати один або
декілька тематичних напрямків): 

- Антикорупційний і санкційний комплаєнс
- Податковий комплаєнс
- Банківський комплаєнс
- Репутаційний комплаєнс

4.2. Для організації та проведення національного рівня призначаються
національні координатори Конкурсу, які:

оголошують про початок Конкурсу, зазначають умови його проведення і строк
прийняття заявок на участь;

проводять інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;
обирають представників до складу експертних комісій національного рівня,

залучаючи фахівців з права;
приймають заявки на участь у Конкурсі;
передають есе на розгляд експертній комісії;
організовують публічний захід, де визначаються переможці національного

Конкурсу;
узагальнюють есе для подальшого формування електронного збірника студентських

робіт.
4.3. Робота експертної комісії Конкурсу:
- експертна комісія (склад та кількість затверджує національний координатор),

аналізує та оцінює есе, які надходять на розгляд;
- оцінювання здійснюється за наступними критеріями: відповідність темі

конкурсу, аналіз зарубіжного досвіду, аналіз сучасних досліджень за темою,
обґрунтованість правової позиції, практичність висновків);

- кожен член експертної комісії оцінює проект за 100 бальною шкалою і
заносить оцінки до відомості оцінювання учасників Конкурсу (додаток А);

- за сумою набраних балів визначають не більше трьох есе, команди авторів,
яких мають право брати участь у міжнародному етапі стажування;

- члени експертної комісії працюють на громадських засадах.
4.4. Усі есе, які оцінені і допущені конкурсною комісією до публікації, мають

бути презентовані на публічному заході. Презентація оцінюється окремо і входить до
загального конкурсного балу команди.

4.5. Конкурсний відбір завершується оголошенням 5 команд-переможців
кожного національного рівня в процесі проведення публічного заходу, та публікується на
офіційній сторінці Конгресу.



4.6. Есе студентів, які представлені на Конкурс та рекомендовані експертним
журі кожного національного рівня, будуть опубліковані у електронному збірнику
студентських матеріалів Конгресу.

4.7. Кожен науковий керівник студентських есе отримує Сертифікат учасника
Конгресу. (по завершенні Конгресу у квітні 2022 року).

4.8. 5 команд-переможців отримують фінансування участі у міжнародному етапі
стажування.

4.9. Після оголошення результатів національного конкурсу,
командам-переможцям видається додаткове дослідницьке завдання – провести опис та
правовий аналіз реального кейса за темою конкурсу. (Підготовку умов та надання їх учасникам
здійснює національний координатор).

5. Вимоги до юридичних есе (далі есе)
5.1. До участі у Конкурсі допускаються оригінальні есе команд-учасників, які

відповідають вимогам Конкурсу.
5.2. Есе повинне бути викладено однією із офіційних мов конгресу.
5.3. Вимоги до оформлення: обсяг до 5 сторінок друкованого тексту формату А4

(текстовий редактор – MS Word 97-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman,
розмір шрифту (кегль) – 12, відстань між рядками – 1.5, поля тексту: зверху – 2 см, знизу –
2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см).

Список використаних джерел є обов’язковою складовою есе і повинен бути
оформлений відповідно до вимог до оформлення бібліографічного опису літературних
джерел до наукової роботи.

Усі подані есе пройдуть перевірку на плагіат із використанням спеціальних
програмних засобів.

Робочі мови: українська, польська, англійська.
Есе, які за результатами оцінювання національних експертних комісій

рекомендовані до публікації у електронному збірнику студентських есе мають бути
перекладені англійською мовою.

6. Вимоги до додаткового дослідницького завдання
6.1. Завдання оформлюється у вигляді презентації. Команди не обмежені у

засобах візуалізації проведеного дослідження.
6.2. Доповідь кожної команди не повинна тривати більше 10 хвилин.

7. Міжнародний етап
«Конкурс з вирішення кейсів»

(далі Конкурс)
7.1. Міжнародний етап передбачає:
- презентацію командами індивідуальних завдань (1й день роботи);
- участь у ворк-шопах експертів у сфері впливу бізнесу на права людини та

фахівців з антикорупції (1й день роботи);
- вирішення кейсу (2й день роботи).
7.2. Кожен член експертної комісії оцінює рівень розробки індивідуального

завдання команд за 30-ти бальною шкалою і заносить у відомість оцінювання. (додаток Б)
7.3. Кейси для вирішення команди отримують у перший день роботи Конгресу.
7.4. Робота команд над кейсом буде відбуватись у режимі розробки правового

рішення для вирішення правової проблеми та створення презентації. Доступні
консультації із фахівцями у режимі «speed dating».

7.5. Презентація командами правових рішень за отриманими кейсами
відбувається на другий день роботи Конгресу.



7.6. Презентацію правового рішення за кейсом експерти оцінюють за такими
критеріями: практична цінність правового рішення, якість презентації, повнота відповідей
на запитання експертів за 40-а бальною шкалою і заносить оцінки до оцінювальної
відомості фіналістів Конкурсу. (додаток В)

7.7. Переможцями конкурсу визнаються учасники Конкурсу, які за результатами
двох днів роботи набрали найбільші бали (перше, друге та третє місця). У випадку
рівності отриманих балів декількома учасниками Конкурсу на звання переможця, вибір
переможців відбувається шляхом таємного голосування членів експертної комісії
Конкурсу.

7.8. Члени експертної комісії: відкритим голосуванням затверджують список
переможців і розподіл призових місць.

7.9. Рішення експертної комісії є правочинним у разі присутності більшості її
членів. Його вважають прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх
членів експертної комісії.

7.10. Члени експертної комісії оголошують переможців на офіційному закритті
Конгресу.

7.11. Усі учасники Конкурсу нагороджуються іменними сертифікатами про
проходження стажування для студентів юридичних клінік. Призові місця отримують
грошову винагороду.

8. Перелік завдань національного координатора
8.1. Координувати інформаційну кампанію на національному рівні. (січень -

квітень 2021р.)
8.2. Сформувати експертну комісію, яка: проведе оцінку есе студентів; надасть

рекомендації для публікації есе у загальному збірнику студентських робіт; визначить 3
команди, які приймуть участь у конкурсі вирішення кейсів. (лютий-березень 2022р.)

8.3. Зібрати заявки та есе, подані на національний конкурс та передати їх
експертній комісії для їх оцінки.

8.4. Передати організаторам конгресу есе, рекомендовані експертною комісією
для публікації у збірнику студентських робіт.

8.5. Організувати та провести публічний захід (березень 2022р.), де будуть
офіційно оголошені 3 кращі команди, які представлять країну на ІІ етапі стажування –
06-07 квітня 2020р.

8.6. Підтримувати зв'язок із командами-переможцями національного етапу та
інформувати команди про організаційні питання проведення ІІ етапу стажування.



ДОДАТОК А

Відомість оцінювання есе учасників Національного Конкурсу*

№
з/п

Інформація про команду-учасника Критерії оцінювання Загальна сума
балів

Прізвище, ім’я, по
батькові учасників

Юридична
клініка, яку
представляє

Назва есе Науковий
керівник

Відп
овід
ніст

ь
темі
конк
урсу

(0,
5,
10,
15,
20

балі
в)**

Ана
ліз

зару
біжн
ого

досв
іду
(0,
5,
10,
15,
20

балі
в)**

Аналіз
сучасн

их
дослід
жень за
темою
(0, 5,

10, 15,
20

балів)*
*

Обґру
нтова
ність
право

вої
позиц

ії
(0, 5,
10,

15, 20
балів

)**

Опи
с

вдал
их

вітч
изня
них
прак
тик*
**
(0,
5,
10,
15,
20

балі
в)**

Презе
нтаці

я
дослі
дженн

я на
публі
чному
заході
(0, 5,
10,

15, 20
балів

)**

*Відомість надається експертам зашифрованою (без прізвищ авторів, наукового керівника та назви юридичної клінік, яку представляють учасники)

** «0» - повна невідповідність

«5» -  низький рівень

«10» -  достатній рівень

«15» -  вище середнього

«20» - високий рівень

*** Бонусний показник для представників журі із бізнес та професійної антикорупційної спільноти.

Національний координатор забезпечує допуск до конкурсу шляхом перевірки есе на плагіат та відповідність формальним вимогам конкурсу
(обсяг, оформлення робіт)



ДОДАТОК Б

Відомість оцінювання додаткового індивідуального завдання (Міжнародний етап, 1й день)

№
з/п

Інформація про команду-учасника Критерії оцінювання Загальна
сума балів

Прізвище, ім’я, по батькові
учасників

Юридична клініка, яку
представляє

Країна, яку
представляє

Ґрун
товні
сть

прав
овог

о
аналі

зу
(0, 3,
5, 10

балів)
*

Від
пов
іді
на

пит
анн

я
екс
пер
тів
(0,

5, 10
балі
в)*

Якіс
ть,

пров
еден

ої
през
ента
ції

(0, 5,
10

балів
)*

* «0» - повна невідповідність

«3» - низький рівень

«5» -  достатній рівень

«10» -  високий рівень



ДОДАТОК В

Відомість оцінювання правового рішення кейсу (Міжнародний етап, 2й день)

№
з/п

Інформація про команду-учасника Критерії оцінювання Загальна сума балів

Прізвище, ім’я, по батькові
учасників

Юридична клініка, яку
представляє

Країна, яку
представляє

Ґрунто
вність
правов

ого
аналізу
(0, 3, 5,

10
балів)

*

Практ
ичніс

ть
пропо
зицій
(0, 3,
5, 10
балів

)*

Відпо
віді
на

питан
ня

експе
ртів
(0, 3,
5, 10
балів

)*

Якість,
проведе

ної
презент

ації
(0, 3, 5,

10
балів)*

* «0» - повна невідповідність

«3» - низький рівень

«5» -  достатній рівень

«10» -  високий рівень


