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ЮРКАР’ЄРА
поїде у разі виграшу або у Вашинг
тон (Джессап), або у Гаагу (Телдерс).
Варто зауважити, що команди з Ук
раїни завжди показують високий
результат і професіоналізм.
Ще одним конкурсом у цій ка
тегорії є Конкурс з ВТО (WTO Moot
Court Competition). У ньому на роз
гляд учасників виносяться пробле
ми, пов`язані з діяльністю ор
ганізації та проблемами між ВТО та
країнамиучасницями. Очікується,
що цього року, після тріумфально
го вступу України у ВТО, конкурс
стане популярнішим серед сту
дентів, тому й більше команд візьме
в ньому участь.
Суто міжнародними змаганнями
є Конкурс ім. Ф. Мартенса з міжна
родного гуманітарного права, Кон
курс ім. Жана Пікте, Міжнародний
конкурс з комерційного арбітражу
ім. Вільямса, Європейський кон
курс з права Європейського Со
юзу, Центрально та СхідноЄвро
пейський конкурс з права ЄС,
Міжнародний конкурс з космічно
го права ім. Лакса, Європейський
конкурс з права прав людини ім.
Кассена, Міжнародне змагання з
права навколишнього середовища,
Міжнародний модельний криміна
льний суд.
Кожне з цих змагань має влас
ну історію та умови організації й
участі. На кожному конкурсі мовою
проведення є англійська, окрім
конкурсу ім. Мартенса з російсь
кою діловою мовою та конкурсу з
прав людини ім. Кассена, де офі
ційна мова участі – французька.
Звичайно, кожен із конкурсів від

різняється не тільки формою та
процесом організації, але й темати
кою, географією розміщення і
складністю. Хоча насправді кожне
змагання потребує самовідданості,
терпіння й уваги. Брати участь в
будьякому з цих конкурсів дуже
цікаво, але важко, хоча й виправдо
вує всі витрачені зусилля. До речі,
якщо ви бажаєте взяти участь у од
ному з наведених змагань, слідкуй
те за його офіційним сайтом, на
якому буде розміщена справа,
опубліковані умови конкурсу, пла
та за участь та основні вимоги до
конкурсантів. Перед тим, як обра
ти змагання, треба поставити ціль,
яку прагнете досягти протягом кон
курсу.
ВАЖКО, АЛЕ ВКРАЙ ЦІКАВО
Коли бажаний конкурс обрано,
розпочинається ефективна підго
товка. Важливою умовою підготов
ки є створення команди, підтрим
ка та збереження її духу і, що не
обхідно, – пошук справді класного
тренера. Саме від вашого наставни
Цікавий факт
Міжнародними з національним
раундом є два найвідоміші та най
старіші конкурси у світі – Міжна
родне змагання ім. Джессапа
та Міжнародний конкурс ім. Тел
дерса

ка залежатиме спрацюєтеся ви чи
ні, чи зможете розкрити свій по
тенціал. Команді, з якою я брала
участь у конкурсі ім. Джессапа, ду
же пощастило. В нас був тренер, яка
змогла докладно пояснити сутність

вартість проїзду та проживання у
країні, де проходитиме конкурс.
Сума виходить немаленька, тому
раджу шукати спонсора щойно ко
манда створена та початі тренуван
ня. Матеріальну допомогу можуть
організувати різні благодійні фон
ди або окремі юридичні компанії.
Наприклад, юридична фірма Ma
gisters виступає офіційним спонсо
ром командипереможниці націо
Цікавий факт
нального раунду конкурсу Джесса
па. Бувають випадки, коли знайти
Конкурс формує для молодого
спонсора не вдається або його до
юриста простір професійного
помога незначна. До цього слід бу
спілкування
ти готовим та у разі нестачі коштів
Команда має стати родиною на готуватися викласти гроші з влас
період конкурсу. Успіх кожного ної кишені.
гравця напряму залежить від успіху
партнера та інших учасників, від то УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПЕРЕРОСТАЄ У
го, яка атмосфера створюється, чи ЗВИЧКУ
Участь у змаганнях – це доволі
є реальна співпраця або тільки її
ілюзія. Зазвичай команда скла складний та напружений процес,
дається з чотирьох осіб плюс тре але, повірте, воно цього варте. Ра
нер. Треба одразу ж обрати капіта зом з командою Київського Між
на команди, який буде допомагати народного Університету я брала
у складних ситуаціях та слідкувати участь у двох міжнародних змаган
за дисципліною. Чотири гравці нях: Конкурсі ім. Джессапа та Цен
поділяються на дві пари: одна оби трально та СхідноЄвропейсько
рає бік позивача, інша – відповіда му конкурсі з права ЄС. У першому
ча. Але це не означає, що ви стаєте з них наша команда, на жаль, не пе
двома ворожими таборами, навпа ремогла у національному раунді,
ки, якщо хтось із позивачів бачить але у другому ми взяли реванш. В
помилку в роботі опонента, він має результаті плідної підготовки та
допомогти її вирішити. Саме так і участі моїх талановитих партнерів
створюється справжній командний по команді ми посіли 4 місце серед
18 команд зі Східної та Централь
дух (teamspirit).
Є ще одна деталь, про яку треба ної Європи. Цей результат є найк
пам`ятати – пошук спонсора. За ращим за всю історію участі ук
звичай участь у конкурсі коштує до раїнських команд у цьому змаганні.
Щиро кажучи, після того, як я
100 доларів, але якщо це міжнарод
не змагання, треба вирахувати відчула на собі вплив першого зма
конкурсу, побачити наші внутрішні
можливості, допомогти нам у їх
розкритті та розвиненні, контро
лювати весь процес від організації
роботи команди, написання пись
мової роботи до усного виступу на
національному раунді. Тож зауваж
те – важливо, аби ваш старший
керівник надихав та мотивував
кожного гравця.

гання, після декількох місяців вис
нажливих тренувань та безсонних
ночей, після дуже короткого, на мій
погляд, усного виступу в мене було
відчуття втрати чогось дуже важли
вого – тількино я зійшла з трибу
ни. Але не я одна страждала від за
кінчення конкурсу. Будьхто з на
шої команди хотів ще раз спробува
ти себе і таким чином ми «підсіли»
на конкурси.
Над нами панувала нав`язлива
ідея – новий конкурс до кінця ро
ку. Тому ми спробували себе у зма
ганні з європейського права, поїха
ли у Польщу, познайомилися з ціка
вою юридичною молоддю з різних
країн та міст, взагалі, відчули себе
«справжніми юристами». Хоча ми
й не стали переможцями на жодно
му з конкурсів (але я вірю, що все
ще попереду, бо в нас вже є наступ
на ціль – змагання з комерційного
арбітражу у Відні), ми все одно ви
грали: відкрили свої можливості,
перемогли страх перед трибуною та
суддями, покращили знання анг
лійської мови, міжнародного та
європейського права, навчилися
розуміти один одного та працюва
ти командно. А ще, ми стали гарни
ми друзями!
Зрозумійте, команда завжди ро
бить дива. Вона підштовхує, коли
ти буксуєш, пояснює, коли ти за
плутався, налаштовує на успіх та
піднімає самооцінку, коли руки
опускаються й не віриться у пере
могу. Для конкурсу важливо не ли
ше те, що вмієте саме ви, важливо
– що ви зможете зробити разом з
іншими.
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