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Декану юридичного факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка,  

доктору юридичних наук  

Гриценку Івану Сергійовичу  

 

Шановний Іване Сергійовичу, 

 

Даним листом Міжнародна неприбуткова асоціація «Європейська арбітражна палата» 

(м. Брюссель, Бельгія) висловлює Вам свою повагу та запрошує студентів денної форми 

навчання Вашого університету взяти участь в щорічному V Міжнародному конкурсі з 

комерційного арбітражу, який стартує 14 грудня 2017 року в м. Києві. 

 

Конкурс був заснований МНА «Європейська арбітражна палата» в 2011 році. Наразі це 

популярне і престижне змагання з судових дебатів з міжнародного права в Україні і країнах 

Західної, Центральної та Південно-Східної Європи. Щорічно в даному конкурсі змагаються 

студентські команди, які представляють понад 20 університетів України та Європи.  

 

Місія даного освітнього проекту – підвищити кваліфікаційний і професійний рівень 

учасників ринку юридичних послуг, а також сприяти розвитку у студентів практичних 

навичок в сфері міжнародного комерційного права, арбітражу, медіації, міжнародних 

відносин тощо. 

 

ЩО ДАЄ СТУДЕНТУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ? 

 

Стажування 

Учасники конкурсу зможуть пройти стажування в провідних юридичних компаніях 

Європи і світу, що дозволить їм поглибити знання, а також підвищити свою професійну 

кваліфікацію. Відповідні сертифікати на стажування вручаються кращим, на думку суддів 

конкурсу, ораторам в під час судових дебатів та фінального раунду. 

 

Освіта за кордоном 

Учасники конкурсу отримають поштовх та необхідні знання для участі в міжнародних 

програмах обміну. 

 

МОДЕЛЬ КОНКУРСУ ТА УМОВИ УЧАСТІ 

 

Конкурс будується за моделлю розгляду в міжнародному арбітражі (за Регламентом 

Міжнародного комерційного арбітражного суду при Європейській арбітражній палаті) і 

проходить англійською мовою. 
Змагання буде відбуватися у два етапи, які включають заочну (підготовка 

меморандумів) і очну (дебати команд) частини. Терміни його проведення - з грудня 2017 по 

березень 2018 рр.  

Переможці конкурсу отримують можливість пройти стажування в провідних компаніях 

Європи і світу, що дозволить їм отримати практичні навички в обраній професії, підвищити 

юридичну кваліфікацію та закласти надійний фундамент для майбутнього 

працевлаштування. 

 

Конкурс проходить на безоплатній основі. 
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Для Вашого університету участь у V Міжнародному конкурсі з комерційного 

арбітражу дає такі переваги: 

 

1. Позиціонування ВНЗ як навчального закладу, який випускає лише 

високопрофесійні кадри; 

2. Налагодження контактів і професійних взаємин з міжнародними представниками; 

3. Підвищення рейтингу ВНЗ; 

4. Позитивний досвід участі в міжнародному конкурсі, отримання статусу і диплома 

учасника; 

5. Можливість участі в прес-конференціях і круглих столах в рамках проектів МНА 

«Європейська арбітражна палата»; 

6. Можливість залучення інвесторів. 

 

Заявки від команд приймаються Організаційним комітетом до 21 листопада 2017 

року включно за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 3, офіс 7 

 

Скан-копію офіційного листа та форму з інформацією про учасників (у форматі Word, 

відповідно до додатку 1)  необхідно також направити на e-mail: secretary@chea-taic.be 

 

Додаткова інформація за телефонами:  

+38 044 581 30 80, +38 067 5555 222, +38 050 360 16 82. 

 

До листа додаємо Правила проведення конкурсу і аплікаційну форму та сподіваємося 

на позитивне рішення щодо участі команди Вашого університету у змаганні. 

 

З повагою, 

Президент Європейської арбітражної палати 

Геннадій Пампуха 

 
 

Виконавець: 

Катерина Аврамова 

E-mail: secretary@chea-taic.be 

Тел.: +38 044 581 30 80, +38 067 5555 222  
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