ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс студентських робіт за тематикою
«Адміністративні суди на захисті прав людини»
Положення про конкурс студентських робіт (далі – Положення) визначає завдання
проведення конкурсу, умови участі в конкурсі, порядок його проведення, вимоги до
конкурсних робіт, порядок їх оцінювання, відзначення переможців, а також підстави для
зняття роботи з конкурсу студентських робіт (далі – Конкурс).
1. Загальні положення
1.1. Конкурс проводить Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду
серед студентів юридичних спеціальностей українських вищих навчальних закладів.
1.2. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду утворює конкурсну
комісію, яка оцінює конкурсні роботи.
1.3. Конкурсна комісія розглядає, оцінює конкурсні роботи та визначає переможців
Конкурсу.
1.4. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду утворює організаційний
комітет Конкурсу.
1.5. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує проведення Конкурсу, координує
роботу членів конкурсної комісії, здійснює листування з учасниками Конкурсу, виконує інші
повноваження, покладені на нього згідно з цим Положенням.
2. Завдання Конкурсу
2.1. Основними завданнями проведення Конкурсу є:
підвищення інтересу конкурсантів до вивчення адміністративного права;
розвиток професійних навиків та поглиблення знань у сфері адміністративного права
конкурсантів;
стимулювання творчого самовдосконалення студентів.
3. Вимоги до учасників Конкурсу
3.1. Брати участь у Конкурсі можуть особи, які навчаються на юридичних факультетах
українських вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання (далі – конкурсанти).
3.2. Кількість учасників Конкурсу не обмежується.
4. Порядок участі в Конкурсі
4.1. Конкурс проводиться з 14 травня по 14 червня 2018 року.
Результати Конкурсу оголошуються 21 червня 2018 року.
4.2. Для участі в Конкурсі конкурсант заповнює анкету за посиланням
https://goo.gl/forms/cPu3ae87qvQLrfVI2 та надсилає конкурсну роботу у форматі Word з
назвою файла «ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ. Конкурсна робота» на електронну пошту
competiton.supreme@gmail.com.
5. Вимоги до оформлення конкурсної роботи:
5.1. Конкурсна робота оформлюється у формі статті.
5.2. Підготовка конкурсної роботи здійснюється за тематикою «Адміністративні суди
на захисті прав людини».
5.3. Конкурсна робота виконується українською мовою.
5.4. Конкурсна робота оформлюється згідно з такими вимогами:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
обсяг конкурсної роботи становить 5-10 сторінок;
до роботи додається список використаних джерел.
5.5. До участі у Конкурсі приймаються лише оригінальні роботи, написані для цього
Конкурсу.
6. Порядок визначення переможців
6.1. Кожна конкурсна робота оцінюється конкурсною комісією.
6.2. Оцінка конкурсної роботи здійснюється за 100-бальною системою оцінювання
шляхом присудження кожній конкурсній роботі оцінки від 1 (найнижчий бал) до 100
(найвищий бал) за результатом комплексного аналізу конкурсних робіт щодо дотримання
таких вимог:
актуальність викладеної теми;
повнота розкриття теми, наявність переконливих юридичних аргументів;
ґрунтовний аналіз законодавства, а також використання правових принципів,
підзаконних актів і судових рішень;
доступність викладення складних юридичних концепцій та суті законодавчих норм;
лаконічність викладення думок;
логічність використання інформації та аргументів.
Конкурсна комісія має право зняти бали з конкурсної роботи в разі:
її невідповідності вимогам, передбаченим пунктом 5 цього Положення;
наявності великої кількості орфографічних і лексичних помилок.
Конкурсна комісія може зняти роботу з Конкурсу в разі:
ненадання всіх необхідних даних, передбачених пунктом 4.2 цього Положення, та/або
ненадання відомостей чи надання неправдивих відомостей при заповненні анкети
конкурсантом;
подання для участі в Конкурсі конкурсної роботи, що не була виконана Конкурсантом
самостійно, чи роботи, авторство якої повністю чи частково належить іншій особі.
Конкурсна комісія оцінює конкурсні роботи з 15 по 20 червня 2018 року.
6.3. Оголошення переможців відбудеться шляхом розміщення відповідного
повідомлення на офіційному веб-сайті Верховного Суду https://supreme.court.gov.ua/supreme/
та на офіційній сторінці Верховного Суду у соціальній мережі Facebook
https://www.facebook.com/supremecourt.ua/.
6.4. Переможцями Конкурсу є конкурсанти, роботи яких отримали найбільшу кількість
балів під час оцінювання конкурсною комісією. Якщо за результатами оцінки декілька
конкурсних робіт отримали рівну кількість балів, переможець визначається серед них шляхом
голосування членів конкурсної комісії.
6.5. Учасники Конкурсу, які отримали найкращі результати за загальною сумою балів
(70–100 балів), визнаються переможцями:
перше місце – 90–100 балів;
друге місце – 80–89 балів;
третє місце – 70–79 балів.
6.6. Підрахунок балів
Кожен із семи членів конкурсної комісії може оцінити конкурсну роботу за шкалою від
1 до 100 балів. Загальна сума балів, виставлених членами конкурсної комісії за кожну роботу,
ділиться на сім (кількість членів конкурсної комісії). Так формується підсумковий бал за
кожну конкурсну роботу.
7. Переможці Конкурсу отримують такі відзнаки:

за перше місце – можливість виступити з доповіддю на I Міжнародній науковопрактичній конференції «Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики»,
яка відбудеться 5–6 липня 2018 року, та/або можливість надрукувати свою роботу у збірнику
матеріалів конференції, а також можливість пройти ознайомлювальну практику та/або
стажування в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду;
за друге і третє місця – можливість пройти ознайомлювальну практику та/або
стажування в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
8. Конкурсанти, які за результатами оцінювання опиняться в першій десятці рейтингу,
отримають сертифікат учасника Конкурсу та будуть запрошені на екскурсію до Касаційного
адміністративного суду у складі Верховного Суду.
9. Прикінцеві положення
9.1. Надсилаючи конкурсну роботу, конкурсант підтверджує, що погоджується з усіма
умовами Положення про проведення конкурсу в повному обсязі, без будь-яких застережень і
обмежень з боку конкурсанта і зобов’язується їх дотримуватись.
9.2. Беручи участь у Конкурсі, конкурсант погоджується і надає Касаційному
адміністративному суду у складі Верховного Суду безоплатну, невиключну, вільну від роялті
ліцензію на використання надісланої ним статті всіма способами, визначеними статтею 15
Закону України «Про авторське право і суміжні права».
9.3. Конкурсант надає Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду
дозвіл на використання його статті одночасно з її надсиланням на електронну пошту
competiton.supreme@gmail.com, на весь строк дії авторського права, встановлений чинним
законодавством, та без обмеження територією дії такого права.
9.4. Надаючи свої персональні дані, Конкурсант дає Касаційному адміністративному
суду у складі Верховного Суду свою добровільну згоду на оброблення і використання
персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України «Про захист персональних даних»
виключно в межах, визначених цим Положенням.
Таку згоду може бути відкликано відповідно до статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних».

