
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ ТА 

МЕНТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ETERNA LAW 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Регламент встановлює цілі, принципи, порядок організації та проведення 

«Конкурсу на отримання стипендії та менторської програми від юридичної фірми Eterna 

Law» (далі – Конкурс).  

1.2. Конкурс заснований і проводиться юридичною фірмою Eterna Law (далі – ЮФ Eterna 

Law).  

1.3. Стипендія Eterna Law  - це грошова винагорода, виплачувана ЮФ Eterna Law з жовтня 

2016 по червень 2017 року у розмірі не менше 1500 грн на місяць , яку отримає студент-

переможець усіх етапів відбору Конкурсу. Стипендія Eterna Law буде виплачуватись на 

щомісячній основі шляхом перерахування грошової винагороди на банківський рахунок 

студента-переможця усіх етапів відбору Конкурсу. 

1.4. Менторська програма – це частина винагороди в Конкурсі, що включає в себе 

проведення особистих зустрічей із відповідними керівниками Департаментів/Практик або 

Партнерів ЮФ Eterna Law з метою обміну знаннями та досвідом. Кількість зустрічей 

визначається індивідуально. 

1.5. Цілі Конкурсу: 

• підтримка талановитих студентів юридичних факультетів шляхом надання 

фінансової допомоги та реалізації менторської програми;  

• популяризація культу знань та прагнення до перемоги серед студентів юридичних 

факультетів;  

• обмін досвідом між учасниками конкурсу. 

1.6. Основними принципами визначення переможців Конкурсу є об'єктивність, 

неупередженість і комплексність в оцінці результатів учасників. 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ЖУРІ КОНКУРСУ 

2.1. Організатором Конкурсу виступає ЮФ Eterna Law.  

2.2. Журі Конкурсу представлене партнерами київського офісу ЮФ Eterna Law: 

 Андрієм Астаповим 

 Олегом Мальським 

 Олегом Бекетовим  

 Євгеном Бліновим 

 Оксаною Кнейчук  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: УМОВИ, ЕТАПИ 

3.1. Брати участь у Конкурсі можуть студенти 4-6 курсів (включно) стаціонарної форми 

навчання юридичних факультетів ВУЗів, що входять до списку навчальних закладів - 

офіційних партнерів ЮФ Eterna Law, а саме 



 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Київський 

національний університет імені Тараса ШевченкаНаціональний університет 

«Одеська юридична академія»  

 Львівський національний університет імені Івана Франка Запорізький національний 

університет 

3.2.  Для участі у Конкурсі учасники повинні володіти англійською мовою на рівні не нижче 

В2 (згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання), вільно проходити співбесіду та виконувати письмові тестові 

завдання з використанням юридичної англійської лексики.  

ЮФ Eterna Law – міжнародна і виключно толерантна юридична компанія, що  пропагує 

рівність прав та доступність можливостей для кожного. Таким чином, участь у Конкурсі 

можуть брати студенти, не залежно від віку, статі, раси, національності, віросповідання та 

інших ознак.  

3.3. Конкурс проходить у два етапи: 

1. Конкурс есе. Написання мотиваційного есе на тему: «Я – успешный юрист: что я уже 

достиг и что планирую достичь, чтобы быть лучшим в профессии?». Обсяг – до 2 

сторінок А4 друкованого тексту, мова написання – англійська.  

Максимальна кількість балів за виконання даного завдання – 60.  

2. Конкурс знань за допомогою складання тестів: 

• На рівень знань англійської мови; 

• На рівень знань юриспруденції.     

Максимальна кількість балів за виконання даного завдання – 30.  

3. Інтерв’ю з HR-партнером фірми – Олегом Бекетовим, та HR-директором фірми – 

Юлія Дорощук.   

Максимальна кількість балів за виконання даного завдання – 10.  

Заявки на участь можна надсилати до 30 вересня 2016 року на відповідній сторінці 

офіційного сайту фірми: http://eterna.law/ru/join-us-ru/scholarshipsru/.     

Виплата стіпендії буде проходити з 1 жовтня 2016 року до 31 червня 2017 року. 

4. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ  

Оголошення результатів відбудеться 25 жовтня. Переможці (2)  буде сповіщений 

через мобільний телефон та особисту електронну пошту, а також результати будуть 

оголошені на офіційному сайті фірми.  

Подальша співпраця організаторів Конкурсу та переможця буде включати в себе 

можливість проходження стажування в ЮФ Eterna Law та можливість працевлаштування 

після її завершення у разі готовності працювати повний 8-годинний робочий день 5 денний 

робочий тиждень.  

http://eterna.law/ru/join-us-ru/scholarshipsru/

