
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) оголошує 
відкритим прийом заявок для участі у Всеукраїнському 
конкурсі з міжнародного гуманітарного права (Конкурс), 
який відбудеться у Києві 26-28 листопада 2019 року. Кон-
курс — це триденна подія, що складається з низки адвока-
ційних сесій між студентськими командами та вступного 
воркшопу за участі експертів і практиків у сфері міжнарод-
ного гуманітарного права (МГП).

Конкурс надасть учасникам можливість приміряти на себе 
ролі практикуючих юристів шляхом вирішення змодельо-
ваних ситуацій збройного конфлікту з метою перевірки їх 
знань з МГП та міжнародного публічного права, а також 
здатності представляти та відстоювати правові позиції різ-
них суб’єктів.

Кожен юридичний факультет будь-якого вищого навчаль-
ного закладу України може номінувати для участі у Конкурсі 
одну команду у складі трьох студентів-юристів. Тренери 
не можуть бути членами команди. Аспіранти не допуска-
ються до участі у Конкурсі.

ВІДКРИТО ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
З МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

Будь ласка, надсилайте 
заповнені Аплікаційні па-

кети на електронну адресу 
kyi_kyiv@icrc.org із зазна-

ченням «Заявка_Всеу-
країнський конкурс МГП_

Назва університету» 
у темі листа.
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Зацікавлені команди повинні заповнити Аплікаційний 
пакет, який включає реєстраційну форму, мотивацію до 
участі у Конкурсі та короткі відповіді на 3 (три) відбіркові 
запитання, що потребують юридичного аналізу. Апліка-
ційні пакети будуть прийматися до 23:59 (за київським 
часом) 7 жовтня 2019 року. Командам рекомендується за-
вчасно подавати заявки. Аплікаційні пакети будуть заши-
фровані та передані для оцінювання Конкурсному комітету. 
Результати відбору та запрошення командам, які пройшли 
відбір, будуть надіслані до 18 жовтня 2019 року. Робоча мова 
конкурсу — українська.

Конкурсний комітет проводитиме оцінку та відбір команд, 
беручи до уваги якість поданих Аплікаційних пакетів та ке-
руючись наступними критеріями:

• відповіді команди на відбіркові запитання з урахуванням 
юридичної аргументації, правильності застосування МГП 
та послідовності викладу думок;

• мотивація команди до участі у Конкурсі.

За результатами попереднього відбору найкращі 8 універ-
ситетських команд будуть запрошені для участі в усних ра-
ундах Конкурсу. Після оголошення результатів Конкурсний 
комітет направить командам відповідну літературу та ма-
теріали для підготовки до усних раундів.

Призовий фонд:

• кубок «Краща команда»; 

• індивідуальний кубок «Кращий гравець»; 

• участь у міжнародній літній школі з МГП. Реєстраційний 
збір та квитки в обидві сторони будуть покриті за рахунок 
МКЧХ; 

• набори літератури з МГП. 

Команди-заявниці, у разі проходження відбору, повинні 
бути готові приїхати до Києва для участі у Конкурсі. Іного-
роднім учасникам витрати на проїзд та проживання по-
криваються за рахунок МКЧХ.

Офіційні правила доступні за посиланням.

Свої запитання щодо 
Всеукраїнського конкурсу 
з міжнародного гумані-
тарного права ви можете 
надсилати до Конкурсного 
комітету на електронну ад-
ресу kyi_kyiv@icrc.org 
із зазначенням «Уточ-
нення_Всеукраїнський 
конкурс МГП_Назва уні-
верситету» у темі листа.
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