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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ-ЮРИСТИ! 

Запрошуємо команди у складі 2-х студентів 2-4 курсу бакалавріату та магістратури, 

які навчаються у вищих навчальних закладах України за юридичними спеціальностями, 

прийняти участь у I ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ З ТРУДОВОГО АРБІТРАЖУ 

З ТРУДОВОГО ПРАВА. 
Метою змагань є поглиблення теоретичних знань з трудового права студентів–

юристів вищих навчальних закладів України й набуття ними практичних навичок з питань 

розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у процесі проведення 

засідання трудового арбітражу. 
Дата проведення: 10 листопада 2018 року. 

Місце проведення змагань: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (коворкінг на 1-му 

поверсі головного корпусу, проїзд від залізничного вокзалу: тролейбус 5, трамвай 6, 

автобус 25 до зуп. «Вул. 600-річчя»). 

Форма участі у змаганнях: 

Змагання представляють собою відтворення засідання трудового арбітражу, під час 

якого кожна з команд представляє інтереси однієї із сторін колективного трудового спору 

(конфлікту) у якості представників роботодавця або представників найманих працівників 

під час розгляду конкретного кейсу.  

Змагання відбуватимуться в два тури:  

1) 1 тур - конкурс письмових робіт команд (позиція і пропозиції щодо вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) за кожною вимогою найманих працівників у 
кейсі), за результатами якого здійснюється допуск команд до усних виступів другого туру;  

2) 2-й тур - усні виступи команд. На цій стадії відбувається відтворення засідання 

трудового арбітражу, під час якого кожна з команд представляє й захищає інтереси сторони 

колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до обставин кейсу. 

Командам - учасникам змагань видаються сертифікати, а командам-переможцям - 

дипломи 1-го, 2-го і 3-го ступеня й відповідні кубки, а також призові премії від партнерів: 

за 1 місце – 3 тис. грн., 2 місце – 2 тис. грн.; 3 місце – 1 тис. грн. Студентам, які за 

результатами змагань стали переможцями у номінаціях «Найкращий представник 

роботодавця у трудовому арбітражі» і «Найкращий представник найманих працівників у 
трудовому арбітражі» також видаються дипломи, кубки й призові премії. 

 

Порядок проведення змагань, кейс для трудового арбітражу наведені у Регламенті 

І Всеукраїнських змагань з трудового арбітражу з трудового права, яке можна 

завантажити за посиланням 

https://drive.google.com/open?id=1fd3zBnA2Tr7O2awzVSb5OhESs_gsIeLG 
 
Електронна реєстрація для участі у змаганнях здійснюється до 14 жовтня 2018 року 

за встановленою формою за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/1CcHlq2mjdclPfAkuflrVb20BHXhz6GLMtwTAgiSX6lw/e

dit 

 
Письмові роботи для обґрунтування позиції для кожної сторони колективного 

трудового спору (конфлікту) від команд надсилаються до 20 жовтня 2018 року на email: 
zmag_trud_arbitr@ukr.net  

 

Оргкомітет повідомляє командам про результати оцінювання письмових робіт до 

29 жовтня 2018 року в електронній формі. Після підтвердження Оргкомітетом допуску 

команди до усних виступів другого туру, нею здійснюється сплата оргвнеску – 200 грн. до 

2 листопада 2018 року. Реквізити для оплати організаційного внеску будуть надіслані 

учасникам, допущеним до етапу усних виступів 2-го туру. 

Жеребкування команд-учасниць проводиться 3 листопада 2018 року. 

Витрати на харчування, проживання, проїзд здійснюється за рахунок учасників. 

Учасникам надається організаційна допомога щодо бронювання житла у разі такої 
необхідності. 

Відповідальні особи оргкомітету за місцем проведення змагань від: 
- ДонНУ імені Василя Стуса - к.ю.н., доц. Амелічева Лілія Петрівна, моб. тел. 095 7071383, 

0989085275; 
- Відділення НСПП у Вінницькій області – гол. спец. Богословська Олена Степанівна 

моб. тел.  (0432) 524625, 0974508257. 

Відповідальні особи оргкомітету від ВНЗ: 

КНУ імені Тараса Шевченка – к.ю.н., ас. Сахарук Ірина Сергіївна, моб. тел. 0661459188; 

ЛНУ імені Івана Франка – к.ю.н., доц. Бурак Володимир Ярославович, моб. тел. 

0503172466; 

НЮУ імені Ярослава Мудрого – к.ю.н., доц. Юшко Алла Миронівна, моб. тел. 0509720016; 
СНАУ - Гресь Наталія Миколаївна, ст. викл. кафедри приватного і соціального права, моб. 

тел. 0501306247 

         Офіційна ел. адреса: zmag_trud_arbitr@ukr.net  

Сторінка заходу у facebook: http://bit.ly/2pf81V1 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

https://drive.google.com/open?id=1fd3zBnA2Tr7O2awzVSb5OhESs_gsIeLG
https://docs.google.com/forms/d/1CcHlq2mjdclPfAkuflrVb20BHXhz6GLMtwTAgiSX6lw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CcHlq2mjdclPfAkuflrVb20BHXhz6GLMtwTAgiSX6lw/edit
http://bit.ly/2pf81V1

