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I. ВСТУП 

 

The European Law Moot Court Competition (ELMC) є найпрестижнішими у світі 

ігровими судовими дебатами з права ЄС, а також один з найвідоміших і масштабних змагань 

серед студентів-юристів по всьому світу. Конкурс був заснований в 1988 році , і з тих пір він 

щорічно збирає студентів з багатьох університетів, щоб позмагатися у вирішенні вигаданої 

справи, побудованої на контраверсійних питаннях законодавства ЄС. У міру того як зростав 

цей турнір, на початку 1990-их Президент Оле Дью запропонував провести Великий Фінал 

ELMC в приміщенні Суду Справедливості Європейського Союзу за участю справжніх 

суддів.1  

Даний конкурс унікальний, так як він не тільки порушує цікаві, конфліктні питання 

права ЄС, поглиблює знання студентів у сфері ЄС, але також пропонує двомовний досвід 

публічного виступу. Англійська та французька мови є так робочими мовами змагання, що 

робить цей конкурс ще більш особливим. 

Незважаючи на нинішню екзистенційну кризу ЄС і, незважаючи на так званий 

парадокс ЄС, який втілюється у втраті популярності Європейського Союзу серед громадян 

ЄС, ELMC не втрачає потужності; це змагання залишається досить популярним серед 

студентів. У минулому сезоні він охопив понад 80 команд в Письмовій Фазі змагань.2  

Цьогорічна Письмова Фаза ELMC була також успішно проведена і в результаті оцінювання 

меморандумів 48 команд пройшли до Регіональних Фіналів. Чотири Регіональні Фінали були 

успішно проведені в таких містах: Гаага, Париж, Неаполь та Гетеборг. Наприклад, у 

Гетеборзькому Регіональному Фіналі зустрілися команди не лише з ЄС, але і команд-поза 

меж ЄС, таких як команда з України та команда з США. Команда з Маастрихтського 

університету стала переможцем Гетеборзького Регіонального Фіналу. Зараз чотири команди-

переможці змагатимуться у Великому Фіналі ELMC в Суді Європейського Союзу 31 березня 

2017 року. 

 

Історія участі Києво-Могилянської академії в ELMС: 

Участь цьогорічної команди Києво-Могилянки в Регіональному фіналі стала другою 

поспіль для нашого університету, вдруге підряд команда з Києво-Могилянської академії 

потрапила в 50% найкращих команд-учасниць. Це справжня честь для нас представляти на 

університет в даному турнірі. Ми розглядаємо це як дуже важливу діяльність, оскільки вона 

дозволяє молодим студентам з України отримати краще розуміння ЄС в цілому та 

законодавства зокрема, що вкрай важливо в світлі проголошеної і бажаної подальшої 

інтеграції України в Європейський Союз. Проте, ми також розглядаємо цей досвід не тільки з 

професійної точки зору, але і як хорошу можливість для нових знайомств,  що допоможе нам 

комунікувати зі студентами з усієї Європи і за її межами. Ми сподіваємося, що майбутні 

команди будуть досягати лише більших висот, за допомогою нашого університету, нашого 

тренера і, звичайно ж, учасників ELMC попередніх років від НаУКМА. 

 

 

  

                                                           
1 Правила ELMC 
2 Річний звіт ELMC за 2016-ий рік 

https://www.europeanlawmootcourt.eu/Rules
https://www.europeanlawmootcourt.eu/sites/europeanlawmootcourt.eu/files/Download/ELMC%202016%20Annual%20Report%20ENG.pdf
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II. МЕТА Й УЧАСТЬ 

 

 Основна мета ELMC в організації змагання – зібрати кращі університети і кращих 

студентів-юристів, які зацікавлені в праві ЄС, поглибити їх знання, пропонуючи унікальний 

досвід білінгвістичного юридичного письма та публічного виступу.3 Крім цього, ELMC 

також прагне об'єднати учасників зі спільним захопленням щодо ЄС, ліквідувати національні 

бар'єри, а також розвинути і розширити неформальної мережі знайомств, які поділяють 

цінності та ідеї, що лежать в основі Європейського проекту як такого. 

ELMC складається з трьох основних етапів. Перший – письмовий етап, яким 

починається публікацією вигаданої проблеми 1-го вересня. Це вигаданий юридичний спір за 

участю одних з найбільш проблемних питань і подій права ЄС. Команди, які бажають взяти 

участь, мають 3 місяці, щоб представити свої два меморандуми, по одному для заявника у 

справі і для відповідача. Двомовність на письмовій стадії полягає в тому, що якщо 

меморандум представлений однією з мов (англійською або французькою), то команді також 

необхідно надати короткий виклад аргументів іншою мовою. 

Другий етап – усні раунди, які в свою чергу складаються з чотирьох Регіональних 

Фіналів. Тільки 48 кращих команд проходять до цього етапу, 12 команд в кожному з 

Регіональних раундів відповідно. В рамках регіонального етапу 12 команд змагаються 

спершу у Відбіркових раундах. Цей етап складається з трьох ігор для кожної команди: в ролі 

заявника, відповідача, Advocate General (AG) або представника Комісії ЄС (CR). Сторони 

презентують свої аргументи перед колегією із 4-5 суддів. У раунді одночасно беруть участь 

команди з трьох різних університетів. Заявнику та відповідачу дається по 15 хвилин для 

виступу, а AG / CR 10 хвилин. Судді активно ставлять запитання на обох робочих мовах. 

Команди оцінюються по силі аргументів, їх стилі подання і використання мов. Чотири з 

кращих команд в Відбірковому раунді проходять у півфінал регіонального раунду. 

Дві кращі команди проходять у фінал Регіонального раунду і лише команда 

переможець отримує право взяти участь у Європейському фіналі в Люксембурзі. AG / CR, 

відповідно, мають свій індивідуальний рейтинг, тільки один AG / CR кваліфікується в 

Європейський фінал. 

Цього року студенти змагалися у справі щодо ролі Європейського центрального банку 

(ЄЦБ) в ЄС в рамках Єдиного Контролюючого Механізму (Single Supervisory Mechanism – 

SSM), невирішених питань, що стосуються створення Єдиної Резолюційної Ради (Single 

Resolution Board - SRB), і стосувалася питань мандату ЄЦБ щодо надзвичайної допомоги по 

ліквідності. Студенти також розглядали питання агенцифікації ЄС, юрисдикції Суду ЄС, 

застосування директив ЄС і т.д.  

                                                           
3 Правила ELMC 

https://www.europeanlawmootcourt.eu/Rules
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III. ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Літня школа з права ЄС 

Підготовка в НаУКМА до ELMC почалася рано, в травні 2016 року, з відбором до 

команди. Наш тренер, Максим Попович, організував літню школу з права ЄС в нашому 

університеті. 10 учасників були її активними відвідувачами. На основі успіхів у навчанні 

протягом літа, була відібрана команда з трьох осіб - Юлія Угорська (3-й рік навчання), 

Дмитро Деркач (2-й рік навчання) і Лілія Махинько (3-й рік). Під час літньої школи студенти 

вивчали основи права ЄС (зокрема, загальні принципи, інституційну структуру, джерела 

права, внутрішній ринок, змагальне право, захист прав людини) шляхом написання завдань, 

дискусій, роботи в команді і т.д. Все це допомогло тренеру оцінити навички та можливості 

тих, хто хоче бути в команді. 

 

Написання меморандуму/підготовка до усного раунду 

Підготовка конкретно до ELMC почалася в вересні 2016 року, коли справа була 

опублікована організаторами 1-ого вересня. Студенти розділили між собою чотири ключові 

проблеми і провели щодо них дослідження (для заявника і відповідача) шляхом аналізу всіх 

відповідних матеріалів і пошуку рішень. Команда зустрічалася один раз, іноді два рази, на 

тиждень на етапі пошуку інформації для обговорення і спільного мозкового штурму. 

Пізніше,  ролі для написання меморандуму були розподілені між студентами і почалася 

робота над меморандумом. 

Після того, як меморандуми були надіслані, команда продовжувала дослідження питань 

справи, ще до оголошення результатів. Після того, як результати письмового етапу були 

оголошені 11 січня 2017 року, команда почала активну підготовку до усної презентації 

аргументів. Це включає, зокрема, написання промов і тренування майже кожного дня до 

від'їзду команди в Гетеборг 22 лютого. 

 

Регіональні раунди 

Усна фаза, яка є 4-им Регіональним Фіналом ELMC 2016-2017, відбулася в Гетеборзі, 

Швеція. У ній взяли участь 13 команд з країн Європи і за її межами. Команда НаУКМА, що 

складається з 3 членів і одного тренера, Максима Поповича, прибула в Гетеборг 22 лютого 

2017 року і оселилася в "Комфорт Готелі". На наступний день, 23 лютого 2017 року, 

розпочалася офіційна частина Регіонального Фіналу ELMC.4  

 

Церемонія відкриття 

Церемонія відкриття 23-го лютого пройшла в прекрасному палаці в Гетеборзі о 18:00. 

Представник міського уряду виступив з промовою, а також організатори ELMC  висловили 

свої вітання всім командам, тренерам і суддям. Тоді команди тягнули жереб, отримуючи свій 

номер. Після офіційної частини, учасники отримали можливість відпочити. 

 

Відбіркові раунди 

Всі раунди відбувалися в Гетеборзькому університеті, в будівлі Школи бізнесу, 

економіки та права в п’ятницю 24-ого лютого. Наша команда брала участь в сесії, яка 

                                                           
4 Програма Регіонального Фіналу 

http://law.handels.gu.se/elmc/programme
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почалася о 8:30 в ролі AG в особі Юлії Угорської, а потім в сесії об 11:00 в якості відповідача 

в особі Лілії Махинько і, нарешті, о 16:15 в ролі заявника виступав Дмитро Деркач. Ми не 

можемо точно повідомити, проти яких команд ми грали, оскільки правила анонімності 

зберігали дану інформацію в таємниці. Неформально, ми знаємо, що ми грали з командами зі 

Словенії, Франції, Бельгії та Німеччини. 

За правилами судових дебатів, особа, яка представляє заявника чи відповідача, має 15 

хвилин, щоб представити свої аргументи. Заявник виступає першим зі своїми аргументами, 

щодо яких відповідач потім повинен надати контраргументацію. Після цього заявнику 

виділяється 5 хвилин, щоб представити спростування доводів відповідача. Аналогічна 

можливість дається відповідачеві. В ході цих виступів судді можуть вільно задавати питання. 

Потім була черга для AG, щоб висловити його/її позицію протягом 10 хвилин, спираючись 

на аргументи сторін. AG дає суду зважену думку у цій справі, щоб допомогти Суду прийняти 

рішення. 

Судді, які брали участь в Регіональному Фіналі, були висококваліфіковані і добре навчені 

фахівці у сфері європейського права. Деякі з них викладають право ЄС, деякі з них 

працювали або ще працюють в Суді.5  

Після закінчення Відбіркових раундів було визначено чотири команди-півфіналісти і 

чотири кращих AG. Команда Києво-Могилянської академії не кваліфікувалася до півфіналу, 

однак ми здобули дуже цінний досвід виступу на такому високому рівні. 

Після оголошення результатів, організатори запросили команди до загального обіду, де 

крім відпочинку і спілкування, учасники мали можливість зіграти в гру кряж, традиційну 

шведську розвагу. 

 

Півфінали і фінали 

Були проведені півфінали і фінал Регіонального Раунду в суботу, 25 лютого. У фіналі, 

який почався о 15:00, брали участь команди з Гааги та Маастрихту. Всі інші команди були 

запрошені на перегляд фіналу. Рівень дебатів був дуже високий, і ми дізналися багато 

нового, спостерігаючи цю захоплюючу гру. 

 

Церемонія нагородження та прощальна вечірка 

Переможцем Регіонального раунду в Гетеборзі став Маастрихтський університет. Всі 

команди отримали грамоти, вітання суддів та пам’ятні сувеніри. Після церемонії 

нагородження, всі команди, судді та організатори зібралися на прощальній вечірці в Villa 

Belparc. Є кілька цікавих аспектів цієї вечірки. По-перше, ми дісталися до місця за 

допомогою традиційного гетеборзького транспорту - трамваю. По-друге, судді поставили 

невелику п'єсу, а також заспівали пісню. Всі команди, з іншого боку, також брали участь в 

традиційному пісенному конкурсі, в якому всі присутні національності співали пісні своєю 

рідною мовою. Команда українців виконала національну пісню "Ой Смереко". Це був 

унікальний досвід. Крім виступів, команди насолоджувалися обідом неформальним 

спілкуванням один з одним, насолоджуючись товариством один одного.  

                                                           
5 Детальна інформація про суддів 

http://law.handels.gu.se/elmc/judges
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IV. ВИНЕСЕНІ УРОКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

Деркач Дмитро 

 

ELMC – перші модельні судові дебати, в яких я брав участь і це було справжнім 

викликом для мене! Я думаю, я ніколи не забуду цей досвід. Я присвятив 9 місяців свого 

життя праву Європейського Союзу і, як на мене, воно абсолютно того вартувало. Я 

розпочав цю подорож з відвідування Літньої школи з права ЄС, яку організовував наш 

тренер, Попович Максим. Завдяки моїй успішності під час цієї школи, мене було обрано до 

команди Києво-Могилянської академії з ELMC 2017. Спершу мене трішки шокувала 

кількість та складність роботи, що чекала мене попереду. Проте все це навчило мене, що 

можна досягнути будь-чого, приклавши достатньо зусиль. Я пишаюся собою через те, що я 

все ж прийняв цей виклик. 

Щодо самого ELMC, то, на мою думку, дуже важливо, щоб українські студенти 

брали участь в конкурсах такого типу, тому що це надає змогу набути практичні навички 

правильного аналізу фактів, проведення правових досліджень, успішного представлення 

своєї сторони в суді. Більше того, в Україні дійсно не вистачає експертів з права ЄС, а 

ELMC надає змогу студентам вийти за межі вивчення базових концептів Європейського 

права і досліджувати ті питання, де на разі існує суперечність у нормах, або ж де немає 

регулюючих норм узагалі. В світлі все ближчої інтеграції України до ЄС для українського 

юриста стає дуже важливим мати достатньо компетенції в сучасних правових тенденціях 

Союзу. ELMC ж - одна з тих небагатьох можливостей вивчити ці тенденції, які доступні в 

тому числі і студентам. 

До того ж, я виніс багато цінних уроків зі своєї участі в ELMC. Найважливішим з них 

була роль самодисципліни в будь-якій роботі. ELMC – досить важкі дебати. Один із 

правничих експертів, з яким мені пощастило коротко обговорити нашу справу, сказав, що, 

прочитавши нашу справу всього один раз, він побачив як мінімум 15 конкретних моментів, з 

яких наразі в праві ЄС існують суперечності. А й насправді, кожна ж поставлених перед 

нами проблем є дуже складною. Інколи вони здавалися надто складними. Дисциплінованість 

– саме та якість, яка допомогла мені впоратися з цим усім. Я не порушив жодного дедлайну, 

які встановлював наш тренер. Я не йшов відпочивати до того, поки я не був задоволений 

своє роботою. Не було і дня, щоб я не працював над нашою справою, навіть якщо я був 

демотивований, стомлений, завалений роботою з університетських дисциплін. Я сприймаю 

ELMC як мою першу правничу професію. Найкращим індикатором того, що я добре 

впорався з поставленими переді мною завданнями, було те, що коли закінчились мої усні 

раунди, наш тренер казав мені, що це був найкращий мій виступ, який він бачив за увесь час. 

І якщо бути чесним, я теж це відчув. Це була справжня перемога для мене. 

 

Махинько Лілія 

 

 Я розпочала свою “кар’єру” в навчальних судових дебатах з участі в Central and East 

European Moot Court Competition в складі команди НаУКМА. Саме тому участь у European 

Law Moot Court була логічним продовженням мого навчання, яке є орієнтованим на право 

Європейського Союзу. ELMC – правничі змагання дуже високого рівня, і я щаслива, що 
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отримала змогу бути частиною цієї юридичної дискусії. Найбільш захоплюючим моментом з 

усіх змагань для мене особисто був той момент, коли я усвідомила, що експерт з права ЄС, 

лекції якої я слухала впродовж підготовки до змагань, буде в складі суддів на Регіональному 

фіналі в Гетеборзі. Я отримала незабутні враження від обговорення з нею тих проблем та 

концепцій, про які я лише недавно слухала в межах її курсу. Таким чином, ELMC для мене був 

величезним форумом, де як студенти, так і експерти мали змогу виразити свої погляди 

щодо улюблених тем. 

 З іншого боку, ELMC було не просто задоволенням для мене. ELMC – це виклик зовсім 

нового рівня. Я думаю, ці змагання – найсерйозніша юридична праця, якою я коли-небудь 

займалась. Я покращила свої дослідницькі навички, почала більш ґрунтовно аналізувати 

факти, стала кращим оратором. Проте найважливішим уроком, який я винесла це те, що 

коли ти займаєшся проектом на кшталт ELMC, ти є перш за все членом команди. Це 

означає, що виконуючи свою частину завдання, ти є відповідальним не за свій персональний 

успіх, а за успіх всієї команди, адже твоя частина письмових аргументів – це частина 

меморандуму, який буде презентуватися як робота, виконана всією командою, а не 

окремими людьми. Показувати свою відповідальність можна досить просто: не 

порушувати дедлайни, приходити на всі зустрічі, гнатися не за кількістю, а за якістю. 

Показувати своє відчуття командного духу можна й допомагаючи іншим членам команди, 

коли вони заходять в глухий кут, мотивувати їх, нагадувати їм, чому вони розпочали їхню 

ELMC-подорож. 

 ELMC – це справді породож, і наша команда торувала цей шлях цілих 9 місяців. 

Інколи завдання, які ставилися перед нами, були неймовірно важкими, але нам удалося з усім  

впоратися завдяки сильному командному духу. За цей час ми стали справжньою сім’єю. На 

мою думку, більшість юридичних професій – це професії для командних гравців. Я думаю, що 

у випадку з ELMC, мені вдалося ним бути. 

 

Угорська Юлія 

 

 ELMC – мої другі змагання у формі навчальних судових дебатів. Минулого року я 

брала участь в навчальних удових дебатах з медіа права ім. М. Прайса, де піднімалися 

проблеми прав людини в мережі Інтернет. Зайнятися правом ЄС та ELMC мене переконала 

моя подруга і член моєї команди, Махинько Лілія, і я не можу бути більш вдячною за те, що 

вона мотивувала мене прийняти цей виклик. 

 Для мене ELMC не був просто конкурсом. Ці змагання були справжньою школою 

того, що мені варто очікувати в моїй майбутній професії. На жаль, українські 

університети рідко  готують студентів до викликів, які юридичний світ приготував для 

молодих юристів. Тому замість університету, до таких викликів мене підготував ELMC. Я 

навчилася писати більш якісні юридичні меморандуми; я покращила свої дослідницькі 

навички та можу зробити якісне дослідження за більш короткий проміжок часу, аніж це 

було раніше; я плідно попрацювала над своїми презентаційними навичками та отримала 

незабутній досвід виступу перед судом, де доводиться захищати свою позицію. Найбільш 

цінним уроком для мене є те, що ELMC навчило мене не дивитися на речі однобоко. 

Минулого року, під час змагань з медіа права, ми розподілили ролі так, що я представляла 

сторону відповідача у письмових меморандумах та в усних раундах. Зрозуміло, що мені 

ніколи не доводилося надто багато думати про ті аргументи, над якими працювали 

позивачі. Цього року, в ELMC, мені довелося писати аргументи на користь тієї сторони, яку 
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я зовсім не підтримувала. Я була впевнена, що мій “клієнт” не правий і що будь-що написане 

мною буде нікчемним з точки зору суду, адже не існує таких аргументів, які захищали б 

інтереси сторони, яка просто й “об’єктивно” не права. Зараз, коли наша ELMC подорож 

завершилась, я думаю, що це я була не права. Ні, я не почала підтримувати сторону 

позивача, але я навчилася тому, що будь-яку ситуацію потрібно вміти побачити та оцінити 

глобально. Мати особисту думку – добре й потрібно. Тим не менш, зацикленість на одному 

погляді без навіть найменшого намагання зрозуміти, яке ж обґрунтування може мати інша 

позиція, ніколи не давало гарних результатів, особливо юристам. В навчальних судових 

дебатах головним є не те, хто правий з точки зору правових норм, а те, як команда вміє 

обіграти слабкі сторони як позивача, так і відповідача. Це саме те, що, на мою думку, всі 

учасники подібних змагань повинні пам’ятати. 

 Тому, не зважаючи на те, що ми не потрапили до півфіналу змагань, ті зусилля, які я 

витратила на ELMC, були повністю винагородженні, а вся наша команда отримала 

неоціненний практичний досвід в юридичній сфері. 

 

 Попович Максим 

 

 Це був другий рік, коли я тренував команду Києво-Могилянської академії з ELMC. Я 

вважаю, що дуже важливо навчати нове покоління українських юристів тому, як 

проводити правові дослідження, писати юридичні меморандуми та виступати перед 

суддями. Не менш важливим є розширення знань з права Європейського Союзу серед 

студентів юридичних факультетів України, яка прагне наблизити свої закони до того 

законодавчого регулювання, яке наразі існує в ЄС. Участь в ELMC дала команді можливість 

досліджувати складні питання права ЄС, стати більш майстерними юристами, і, 

найголовніше, встановити тісні зв’язки з колегами з багатьох інших європейських і 

північноамериканських університетів в регіональному раунді в Швеції. 

На усному турі українська команда отримала сильну підтримку з боку інших команд 

та університету-організатора - нам запропонували продовжити участь в конкурсі в 

подальших роках. Один представник команди організаторів зазначив, що наша прихильність 

до ELMC є відмінним доказом прихильності України до європейської інтеграції. Це мотивує 

мене продовжувати тренувати студентів Києво-Могилянської академії. Щороку впродовж 

змагань я навчаюся новим ідеям щодо ефективних методів навчання і сприяння розвитку 

команди. Роль тренера, здебільшого, полягає в тому, щоб мотивувати студентів і 

переконувати їх, що вони виграють від участі в конкурсі. Я сам багато чому навчився у 

членів команди. Я думаю, що надзвичайно важливим є враховувати їх думку про перебіг 

роботи над правовими дослідженнями, проектами меморандумів та тренування для усних 

раундів. Це дає можливість зрозуміти сильні і слабкі сторони в роботі команди та 

кожного її члена окремо і забезпечити ефективне керівництво задля досягнення високих 

показників. 

Після декількох бесід з товариством ELMC, схоже, честолюбна ідея провести 

регіональних фінал ELMC в Києві може правдитися в найближчому майбутньому. Це, 

звісно, підвищить престиж Києво-Могилянської академії, доведе сильний зв'язок України з 

європейськими правовими академічними і студентськими мережами, а також дозволить 

залучити багато українських студентів до навчання в сфері права Європейського Союзу. 
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V. РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Судді навчальних судових дебатів з права Європейського Союзу оцінювали команди 

відповідно до критеріїв, конкретизованих в офіційних результатах (Додаток Б). 

 

Команда НаУКМА отримала такі бали: 

 

 Oral Phase Score Memorial Score 

Applicant 20,4 / 30  

18,44 / 25 Defendant 17 / 30 

Advocate General 19,75 / 30 

 

Згідно з офіційними правилами ELMC,6 фінальні бали команд, що приймають участь 

у змаганнях (за винятком тих 4 команд, які пройшли до півфіналу), не розголошуються, 

окрім випадків, коли команда сама хоче їх розповсюдити. Таким чином, на Регіональному 

Фіналі ELMC не було розроблено офіційного рейтингового списку команд. 

 

Дипломи, які отримали учасники команд, надані у Додатку В.  

                                                           
6  Правила ELMC, параграф 30.6 

https://www.europeanlawmootcourt.eu/Rules
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VI. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО НАПИСАННЯ МЕМОРАНДУМІВ 

 Писання меморандумів є найдовшою і, напевно, найскладнішою частиною ELMC. 

Наступні поради допомогли нам під час нашої підготовки: 

• Перед тим, як брати участь в ELMC чи навіть читати справу, необхідно мати загальне 

уявлення про право ЄС. Інформація про право ЄС є дійсно досить не 

розповсюдженою в Україні, проте знайти джерела для його вивчення все ж можна 

(наприклад, книга “EU Law: Text, Cases, and Materials” by Paul Craig, G. de Búrca). 

• Спочатку працюйте з фактами, а не з правом. Лише над справою потрібно працювати 

щонайменше тиждень перед тим, як починати правові дослідження. Цей тип роботи 

може включати: (а) пересвідчення, що вся лексика, яка використовується у справі, 

знайома всім членам команди; (б) приготування хронології для всіх подій та окремо 

для подій, які стосуються певних проблем; (в) вивчення контексту (багато справ для 

навчальних судових процесів базується на реальних життєвих ситуаціях, а тому для 

розуміння справи в цілому дуже добре було б розуміти, про яку реальну ситуацію йде 

мова); (д) збирання фактів про інституції, агентства, механізми тощо, пряме 

посилання на які є у справі. 

• Правові дослідження повинні починатися з тих актів, які прямо згадуються у справі. 

Читайте уважно ті частини цих актів, які стосуються вашої ситуації, але також не 

забувайте про контекст. Сайт eur-lex.europa.eu містить багато інформації про акти ЄС 

(наприклад, різні редакції, white papers). 

• Доки правові дослідження залишаються поверхневими, кожен член команди повинен 

працювати над усіма проблемами, піднятими у справі, для того, щоб отримати цілісну 

картину. 

• Розподіляйте проблеми між членами команди, коли дослідження переходять до більш 

деталізованої стадії. 

• Зустрічайтеся командою! Не думайте, що оскільки ви маєте свої окремі проблеми, вам 

немає жодного діла до роботи інших. Це не так. Зустрічайтеся регулярно та 

обговорюйте свій прогрес та потенційні аргументи. 

• Критикуйте один одного. Таким чином буде легше дізнатися, як слабкі місця є в 

позиціях позивача та відповідача. 

• Спочатку розробіть лінію аргументів, а потім починайте писати. 

• Перетворіть свої меморандуми на історії. Якщо подати аргументи в гарному світлі, 

структура IRAC (Issue-Rule-Application-Conclusion) може виглядати надто механічно. 

• Вам потрібно написати від 5 до 10 чорнових варіантів аргументів до того, як ви 

можете комбінувати все у фінальну версію. 

• Переконайтеся, що всі члени команди використовують однаковий варіант мови та 

стилю редагування (наприклад, потрібно вирішити, послуговуєтеся ви правилами 

American English чи British English).  

• Вам потрібно мати фінальну версію тексту готовою за два тижні до дедлайну. 

Короткий виклад аргументів та список посилань вимагають багато часу. Ніколи не 

недооцінюйте як це складно. 

• Відпочиньте після того, як ви все відредагували, а тоді перечитайте свої меморандуми 

“на свіжу голову”. Досить можливо, що ви допустили помилки, яких до цього не 

помічали. 
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VII. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО УСНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АРГУМЕНТІВ 

 Усні виступи на Регіональному раунді ELMC – великий освітній досвід для команди 

НаУКМА. Базуючись на цьому досвіді, ми зібрали наступні поради, які допоможуть бути 

успішними на усних раундах: 

• Підготуйте відповіді на можливі питання заздалегідь. Тим не менш, будьте готовими 

до того, що судді можуть питати такі речі, відповіді на які ви не знаєте. В такому разі 

завжди краще визнати, що ви не можете відповісти на задане питання, аніж витрачати 

час на розмірковування на цю тему. 

• Відповідайте лаконічно й чітко. Якщо ваша відповідь складається з двох речень, вся 

суть цієї відповіді повинна знаходитися в першому з двох. 

• Знайте свої аргументи на пам'ять, але не зациклюйтесь на промові, яку ви написали. 

Успішні оратори звучать природно, тому що вони не бояться перефразовувати і 

змінювати свої промови під час самого виступу.  

• Будьте гнучкими. Судді можуть задати питання, яке змінить всю структуру того, що 

ви збиралися сказати. Якщо таке трапляється, намагайтеся відповісти так, щоб це дало 

вам можливість повернутися до того місця, де вас перебили. Або ж, якщо немає такої 

необхідності, зробіть логічний перехід до наступного аргументу. 

• Звертайте увагу на час. ELMC – такі змагання, де час, що виділяється на усні 

презентації сторін, досить обмежений, а судді зазвичай не дають додаткового часу 

тому, хто виступає. Тому правильно розставляйте пріоритети. 

• Говоріть повільно. Суддям не подобається, коли вони втрачають нитку “розмови” і це 

не допомагає звучати впевнено. 

• Сильні аргументи повинні бути першими. Це правило – частина техніки вдалого 

структурування своєї промови. На жаль (чи на щастя) суддів більше цікавлять слабкі 

сторони вашої сторони і вони неодмінно щось про це запитають. 

• Завжди майте альтернативний аргумент. Може так трапитись, що судді не погодяться 

з вашим аргументом, або ж просто вирішать протестувати, наскільки гарно ви 

дослідили те чи інше питання. 

• Будьте впевненими, але не надто напористими. Коли людина надто самовпевнена,  це 

змушує всіх думати, що ця людина має слабкі аргументи, і саме тому вона 

намагається захиститися агресивним ставленням до оточуючих. 

• Робити поступки – нормально. Якщо ви знаєте, що інша сторона має сильний 

аргумент і ви не можете зрівнятися в силі, погодьтеся з тим аргументом. Це завжди 

гарно виглядає. Але спочатку варто переконатися, що така поступка не зруйнує всю 

позицію вашої сторони. Найкращим варіантом у таких ситуаціях було б погодитися з 

аргументом, але зазначити, що ви ніколи не говорили протилежного та запропонувати 

суддям альтернативний погляд на ситуацію, який виведе вас за межі сильного 

аргументу іншої команди. 

• Для Генерального адвоката/Представника Комісії: знайте особливості своїх ролей! 

• Насолоджуйтеся! Сприймайте свій усний виступ як розмову із суддями. Їм дійсно 

цікаво послухати, що ж ви можете сказати з приводу справи, що розглядається. Саме 

це ваш зірковий час! 
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ДОДАТОК А: ФОТО 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда НаУКМА (зліва направо): Дмитро Деркач, Лілія Махинько, Юлія Угорська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда НаУКМА на прощальному прийомі 
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ДОДАТОК Б: ОЦІНКИ 
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ДОДАТОК В: ДИПЛОМИ 
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