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ПОЛОЖЕННЯ 
про Четвертий конкурс КПМГ серед студентів-правників  
на звання кращого студента в галузі податкового права 

Це Положення про Четвертий конкурс (далі за текстом «Конкурс») ТОВ «КПМГ-Україна» (далі за 
текстом «Компанія» чи «КПМГ») серед студентів-правників на звання кращого студента в галузі 
податкового права (далі за текстом «Положення») визначає мету проведення Конкурсу, умови 
участі, порядок та етапи проведення Конкурсу, вимоги до конкурсних робіт та судових промов 
учасників, порядок оцінювання учасників, визначення та нагородження переможця та призерів 
Конкурсу, а також підстави для дискваліфікації учасників.  

1. Загальні положення 

1.1. Компанія проводить Конкурс серед студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
спеціальностями «правознавство» чи «міжнародне право» (далі за текстом разом 
«Студенти» або окремо «Студент»). 

1.2. Метою проведення Конкурсу є: 

1.2.1. сприяння інтересу Студентів до вивчення податкового права; 

1.2.2. розвиток професійних навичок, поглиблення знань у сфері оподаткування та 
тестування особистого та творчого потенціалу Студентів; 

1.2.3. відзнака талановитих Студентів, які цікавляться питаннями оподаткування та 
перемогли у Конкурсі, цінними призами, а також запрошення переможця та, у 
деяких випадках, призерів Конкурсу до стажування у Компанії з можливістю 
подальшого працевлаштування. 

2. Вимоги до учасників Конкурсу 

2.1. З урахуванням пп.2.2. та 2.3 цього Положення, учасниками Конкурсу можуть бути 
Студенти, які: 
2.1.1. навчаються на 4, 5 чи 6 курсі вищих навчальних закладів України за спеціальностями 

"правознавство" чи "міжнародне право" будь-якої форми навчання, 
2.1.2. вільно володіють українською мовою, та 

2.1.3. володіють письмовою та розмовною англійською мовою на рівні не нижче 
«intermediate».  

2.2. До участі в Конкурсі не допускаються Студенти, які на дату реєстрації для участі у 
Конкурсі: 

2.2.1. перебувають у трудових чи цивільно-правових відносинах з Компанією; та/чи 

2.2.2. є близькими родичами (батько/мати, син/дочка, рідний брат/сестра, 
чоловік/дружина) керівництва Компанії (менеджерів, старших менеджерів, 
директорів та/чи партнерів), та/чи працівників Відділу податкових та юридичних 
послуг Компанії. 
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2.3. Конкурсна комісія має право не допустити Студента до участі у Конкурсі за наявності інших 
вагомих підстав вважати, що участь такого Студента може призвести до порушення 
принципу неупередженості при оцінці конкурсних робіт та/або судової промови Студента. 

3. Конкурсна комісія і організаційний комітет 

3.1. Конкурсна комісія складається із 3-х досвідчених юристів Компанії, які є членами 
Конкурсної комісії, а також із секретаря, який(а) є представником Відділу по роботі з 
персоналом Компанії (далі за текстом «Конкурсна комісія»).  

3.2. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується партнером (директором) чи 
заступником директора Відділу податкових та юридичних послуг Компанії. Головою 
Конкурсної комісії є партнер (директор) чи заступник директора Відділу податкових та 
юридичних послуг Компанії. 

3.3. Повноваженнями Конкурсної комісії є: 
3.3.1. підготовка конкурсних завдань; 

3.3.2. розгляд та оцінка письмових конкурсних робіт, та визначення фіналістів першого 
туру Конкурсу; 

3.3.3. оцінка учасників Конкурсу та визначення переможця та призерів Конкурсу. 

3.4. Організаційний комітет складається із 3-х осіб, по одному представнику від Відділу 
податкових та юридичних послуг, а також Відділу по роботі з персоналом та Відділу з 
розвитку бізнесу Компанії. 

3.5. Організаційний комітет виконує наступні функції: 

3.5.1. забезпечує інформаційно-маркетингову підтримку Конкурсу з метою найбільш 
повного залучення до участі в Конкурсі Студентів, які цікавляться питаннями 
оподаткування;   

3.5.2. перевіряє конкурсні роботи на їх відповідність формальним вимогам, передбаченим 
у п.5.1 та п.5.2 цього Положення; 

3.5.3. передає конкурсні роботи із своїми попередніми коментарями на розгляд 
Конкурсній комісії; 

3.5.4. здійснює всебічну логістичну та комунікаційну підтримку Конкурсу.  

4. Загальні правила проведення конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться з 3 січня по 31 березня 2017 року та складається з двох турів, а саме: 

4.1.1. письмового туру (далі «Перший тур»), та  
4.1.2. усного туру (далі «Другий тур»).   

4.2. У разі необхідності Конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження чи зміну 
строків проведення Конкурсу, про що повідомляються Учасники, які зареєстровані, 
особисто. 

4.3. Перший тур проводиться з 00 годин 01 хвилини 3 січня 2017 року по 23 годину 59 хвилин 
28 лютого 2017 року, та полягає у підготовці Студентами 2-х конкурсних робіт у вигляді 
позовної заяви з податкового спору та юридичної консультації з питань міжнародного 
оподаткування, що будуть викладені на офіційному сайті Компанії (www.kpmg.ua/careers) 
3 січня 2017 року, згідно із вимогами, що передбачені у п.5.1 та п.5.2 цього Положення. 

https://home.kpmg.com/ua/uk/home/careers.html
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Опис податкових завдань може містити деякі підказки для полегшення підготовки 
Студентами конкурсних робіт та перевірки аналітичних навиків, а також навичок роботи 
Студентів з наявною інформацією.  

4.4. Другий тур Конкурсу проводиться 31 березня 2017 року. Якщо дата проведення Другого 
туру зміниться, фіналісти Першого туру, що запрошені до участі у Другому турі, будуть про 
це повідомлені. 

4.5. Другий тур Конкурсу полягає у проведенні конкурсного засідання суду тривалістю 
30 хвилин. Протягом конкурсного засідання суду фіналістам Першого туру надається 
можливість: 
4.5.1. виступити українською мовою в ролі представника платника податків перед 

Конкурсною комісією та надати переконливі аргументи на користь позиції 
платника-податку, що містилися у конкурсній роботі Учасника щодо Податкового 
завдання №1 (10 хвилин), 

4.5.2. відповісти українською мовою на питання членів Конкурсної комісії стосовно 
письмової роботи та виступу Учасника щодо Податкового завдання №1 
(10 хвилин), а також  

4.5.3. відповісти англійською мовою на питання членів Конкурсної комісії стосовно 
Податкового завдання №2 (10 хвилин). 

4.6. Учасниками Конкурсу є Студенти, які: 
4.6.1. відповідають кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо неупередженості, які 

передбачені у ст. 2 цього Положення, та 

4.6.2. зареєструвалися до 23 години 59 хвилин 28 лютого 2017 року у рекрутинговій 
системі КПМГ для участі у Конкурсі на веб-сайті Компанії: www.kpmg.ua/careers, а 
також додали до своєї реєстраційної заявки наступні документи (далі за текстом 
«Конкурсна заявка»): 

(і) заповнена анкета, та  

(іі) 2 конкурсні роботи у формі позовної заяви та юридичної консультації з 
податкових питань, складених відповідно до вимог, передбачених п.5.1 та п.5.2 
цього Положення, а також ст.106 Кодексу адміністративного судочинства 
України (що стосується позовної заяви).  

(далі за текстом разом «Учасники» чи окремо «Учасник»). 

4.7. Учасники отримують автоматичне електронне повідомлення, що є підтвердженням 
отримання Компанією Конкурсних заявок Учасників. 

4.8. Анкету Учасника та конкурсні завдання можна завантажити за наступним посиланням: 
www.kpmg.ua/careers. 

4.9. Конкурсна комісія розглядає та оцінює письмові конкурсні роботи, отримані для участі у 
Першому турі, та визначає від 5 до 10 фіналістів, які набрали найбільшу кількість балів за 
результатами Першого туру. Точна кількість фіналістів Першого туру, та, відповідно, 
Учасників Другого туру, визначається Конкурсною комісією в залежності від кількості та 
якості конкурсних робіт Учасників Першого туру.     

https://home.kpmg.com/ua/uk/home/careers.html
https://home.kpmg.com/ua/uk/home/careers.html
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4.10. Другий тур проводиться 31 березня 2017 р. з 10:00 до 17:00, з урахуванням п.4.4. цього 
Положення, у головному офісі КПМГ Україна за адресою: м. Київ, вул. Московська 32/2, 
17-ий поверх. Організаційний комітет направляє на електронну пошту фіналістів Першого 
туру запрошення для участі у Другому турі не пізніше 15 березня 2017 року.  

4.11. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо Компанія отримала не менше 10 Конкурсних 
заявок для участі у Конкурсі.   

4.12. Якщо Компанія отримала менше 20 Конкурсних заявок для участі у Конкурсі, Конкурсна 
комісія має право прийняти рішення не проводити Другий тур Конкурсу, якщо якість 
конкурсних робіт не дозволяє відібрати щонайменше 5 конкурсних робіт для участі у 
Другому турі. В такому випадку Конкурсна комісія за одностайним рішенням всіх її членів 
приймає одне з наступних рішень: 
4.12.1. визначає за результатами Першого туру переможця та одного чи двох призерів 

Конкурсу, або 
4.12.2. визначає за результатами Першого туру одного чи двох призерів Конкурсу, якщо 

якість отриманих Конкурсних робіт не дає змогу визначити переможця Конкурсу. 

5. Вимоги до Конкурсних заяв та конкурсної судової промови 

5.1. Мова конкурсних робіт та судової промови: 

5.1.1. Конкурсна позовна заява щодо Податкового завдання №1 складається українською 
мовою. 

5.1.2. Юридична консультація щодо Податкового завдання №2 складається англійською 
мовою. 

5.1.3. Конкурсне засідання суду та промова Учасника стосовно Податкового завдання №1 
проводиться українською мовою, а відповіді на питання стосовно Податкового 
завдання №2 надаються англійською мовою. 

5.2. Основні вимоги до оформлення кожної конкурсної роботи: 

Формат файлу: PDF (рекомендований формат) чи Word 
(можливий формат) 

Формат паперу: А4 
Шрифт: Times New Roman 
Розмір шрифту: 11 
Відступи від країв: 2 см 
Відстань між рядками: 12pt 
Макс. кількість сторінок: 8  

5.3. Тривалість конкурсного засідання суду: 

5.3.1. Конкурсне засідання суду складається із трьох частин загальною тривалістю до 
25 хвилин. 

5.3.2. Перша частина конкурсного засідання суду тривалістю до 7 хвилин полягає у 
судовій промові Учасника в якості представника платника податків із наведенням 
переконливих аргументів на користь позиції платника податків щодо Податкового 
завдання №1 (українською мовою). 

5.3.3. Друга частина конкурсного засідання тривалістю до 7 хвилин полягає у відповідях 
Учасника на питання членів Конкурсної комісії як щодо Податкового завдання №1, 
так і щодо власне промови Учасника (українською мовою). 
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5.3.4. Третя частина конкурсного засідання суду тривалістю до 7 хвилин полягає у 
відповідях Учасника на питання членів Конкурсної комісії щодо Податкового 
завдання №2 (англійською мовою). 

6. Критерії оцінки конкурсних робіт Учасників Першого туру 

6.1. Конкурсна комісія оцінює конкурсні роботи за 10-ти бальною системою шляхом 
присудження кожній конкурсній роботі оцінки від 1 (найнижчий бал) до 10 (найвищий бал) 
шляхом комплексного аналізу конкурсних робіт на предмет дотримання вимог до 
конкурсних робіт, а також тестування наступних здібностей та фахових знань Учасників: 

6.1.1. Оформлення конкурсної роботи згідно із обов’язковими законодавчими вимогами 
щодо позовних заяв; 

6.1.2. Повнота, коректність, а також кількість та переконливість юридичних, податкових 
та, за наявності, бухгалтерських аргументів (обставин); 

6.1.3. Вміння тлумачити та аналізувати податкове законодавство та угоди про уникнення 
подвійного оподаткування, а також використовувати правові та податкові концепції 
та принципи, підзаконні акти Державної фіскальної служби та судові рішення на 
користь платника податків; 

6.1.4. Вміння доступною та простою мовою викладати та передавати складні юридичні та 
податкові концепції та суть законодавчих норм; 

6.1.5. Вміння використовувати мінімальну кількість слів для передачі максимальної 
кількості корисної інформації по суті; 

6.1.6. Логічність та організація інформації та аргументів, а також відсутність внутрішніх 
протиріч між різними частинами конкурсної робити та окремими аргументами; 

6.1.7. Відсутність тверджень чи аргументів, які можуть бути використані податковими 
органами проти платника податків; 

6.1.8. Рівень письмової англійської мови (для конкурсної роботи щодо Податкового 
завдання №2). 

6.2. Конкурсна комісія має право зняти бали з конкурсної роботи Учасника у кожному з 
наступних випадків: 

6.2.1. невідповідність конкурсних робіт вимогам, що передбачені в п.5.1 та п.5.2 цього 
Положення; 

6.2.2. невідповідність конкурсних робіт законодавчим вимогам щодо позовних заяв, 
передбачених ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України; 

6.2.3. наявність великої кількості орфографічних та лексичних помилок; 

6.2.4. грубі податкові та юридичні помилки, що включають, зокрема, посилання на 
нормативний акт, який втратив чинність чи ще не набув чинності; посилання на 
положення нормативного акту чи міжнародної угоди, що не стосується суті 
конкурсного завдання, тощо;  

6.2.5. неправильне тлумачення норми закону чи міжнародної угоди. 

6.3. Фінальною оцінкою Учасника Першого туру є сума балів, виставлених кожним членом 
Конкурсної комісії за кожну з двох конкурсних робіт Учасника. Таким чином, максимальна 
та мінімальна сума балів, яку може набрати кожен Учасник Першого туру за дві письмові 
конкурсні роботи, становить 60 та 6 балів, відповідно. 



6 
 

6.4. Кількість набраних балів та фінальна оцінка Учасників Першого туру фіксуються 
секретарем Конкурсної комісії у протоколі, що підписується всіма членами та секретарем 
Конкурсної комісії. 

6.5. Конкурсна комісія може дискваліфікувати Студента за одностайним рішенням всіх членів 
Конкурсної комісії у наступних випадках: 

6.5.1. ненадання всіх необхідних документів, передбачених пп.4.4.2 цього Положення, 
та/чи ненадання відомостей чи надання неправдивих відомостей при заповненні 
анкети Учасника; 

6.5.2. подання для участі у Конкурсі конкурсної роботи, що не була виконана Учасником 
самостійно, чи роботи, авторство якої повністю чи частково належить іншій особі; 

6.5.3. неповажне ставлення до інших Учасників Конкурсу, членів Конкурсної комісії чи 
Організаційного комітету. 

7. Критерії оцінки конкурсної промови Учасників Другого туру  

7.1. Конкурсна комісія оцінює конкурсну промову та відповіді на питання членів Конкурсної 
комісії кожного Учасника Другого туру за 10-ти бальною системою шляхом виставлення 
кожним членом Конкурсної комісії оцінки від 1 (найнижчий бал) до 10 (найвищий бал) за 
вміння демонструвати наступні здібності та фахові знання: 

7.1.1. Вміння чітко, впевнено, лаконічно, логічно та доступно викласти аргументи на 
користь позиції Компанії, а також підкреслити юридичні та податкові недоліки в 
позиції податкових органів; 

7.1.2. Вміння впевнено триматися на публіці, орієнтуватися в юридичному та податковому 
законодавстві та міжнародних угодах, що їх уклала держава Україна, та коротко, 
правильно та по суті відповідати на питання членів Конкурсної комісії. 

7.2. Конкурсна комісія має право зняти по одному балу при оцінці конкурсної судової промови 
Учасника у кожному з наступних випадків: 

7.2.1. перша частина промови Учасника триває менше 5 хвилин чи більше 10 хвилин; 

7.2.2. Учасник надав неправильну відповідь чи не відповів на питання члена Конкурсної 
комісії. 

7.3. Фінальною оцінкою Учасника Другого туру є сума балів, виставлених кожним членом 
Конкурсної комісії. Таким чином, максимальна та мінімальна сума балів, яку може набрати 
кожен Учасник за результатами Другого туру, становить 30 балів та 3 бали, відповідно. 

7.4. Кількість набраних балів та фінальна оцінка Учасників Другого туру фіксуються секретарем 
Конкурсної комісії у протоколі, що підписується всіма членами та секретарем Конкурсної 
комісії.  

8. Визначення переможця та призерів Конкурсу, та процедура їх нагородження 

8.1. Переможцем Конкурсу є Учасник, який зайняв перше місце у Конкурсі за загальною сумою 
балів, набраних за підсумками участі у Першому та Другому турах Конкурсу (з урахуванням 
п.4.12.1 цього Положення). 

8.2. Призерами Конкурсу є Учасники Конкурсу, які посіли друге та третє місце за загальною 
сумою балів, набраних за підсумками участі у Першому та Другому турах Конкурсу 
(з урахуванням п.4.12.2 цього Положення).  
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8.3. Якщо двоє чи більше Учасників отримали однакову найбільшу кількість балів за 
результатами участі у Конкурсі, переможець та/чи призери Конкурсу визначаються членами 
Конкурсної комісії за результатами їх персонального голосування. 

8.4. Фінальна кількість набраних балів та рішення про визначення переможця та 2-х призерів 
Конкурсу фіксується секретарем Конкурсної комісії у протоколі Конкурсу, що підписується 
всіма членами та секретарем Конкурсної комісії в день проведення Другого туру.  

8.5. Переможець та призери Конкурсу в порядку та на умовах пункту 8.7 цього положення 
отримують наступні призи та пропозиції:  

8.5.1. 1 місце – пропозиція щодо стажування у Компанії з можливістю подальшого 
працевлаштування, приз - камера GoPro, а також грамота та пам’ятні призи 
Компанії; 

8.5.2. 2 місце – сертифікат на 2,500 гривень у відомій мережі магазинів техніки, грамота 
та пам’ятні призи Компанії; 

8.5.3. 3 місце – грамота та пам’ятні призи Компанії. 

8.6. За наявності додаткових вакансій Компанія має право запропонувати стажування у Компанії 
з можливістю подальшого працевлаштування також призерам, які посіли друге та третє 
місце. 

8.7. Нагородження переможця та призерів Конкурсу грамотами та пам’ятними нагородами 
Компанії проводиться в головному офісі Компанії в урочистій атмосфері в присутності 
керівництва Відділу податкових та юридичних послуг Компанії, а також всіх Учасників 
Другого туру відразу після його закінчення. Приз надається переможцю Конкурсу за умови 
прийняття пропозиції про стажування протягом першого тижня стажування. 

8.8. Компанія також повідомляє керівництво навчальних закладів, в яких навчаються 
переможець та призери Конкурсу, про перемогу студентів відповідних навчальних закладів. 
у Конкурсі. 

9. Номінації 

9.1. Конкурсна комісія може обрати серед Учасників Конкурсу переможців у наступних 
номінаціях: 

9.1.1. Краща позовна заява; 

9.1.2. Краща юридична консультація; 

9.1.3. Кращий оратор. 
9.2. Переможці у відповідних номінаціях отримують грамоти КПМГ. Якщо протягом року з 

моменту закінчення Конкурсу у Компанії відкриваються відповідні вакансії, Компанія у 
першу чергу розглядає кандидатури переможців у відповідних номінаціях для проходження 
стажування у Компанії з можливістю подальшого працевлаштування.  

10. Заключні положення 

10.1. Обробка персональних даних Учасників, які подали Конкурсну заявку, здійснюється 
Компанією з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» 
(із змінами та доповненнями). 

Додатки: 
1. Додаток 1 – Податкове завдання №1 
2. Додаток 2 – Податкове завдання №2 
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