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ELSA Negotiation Competition (Змагання з переговорів ELSA) – це моделювання процесу 
переговорів між двома сторонами. В процесі змагань, дві команди в складі двох учасників (студентів 
правників чи молодих юристів) представляють суддям або стороні переговорів правовий спір по 
певній справі.  

Змагання з переговорів ELSA є змаганням найвищого академічного рівня, які спрямовані на 
поєднання теоретичних знань та практичних навичок студентів правників та молодих юристів, з 
метою їх підготовки до майбутньої успішної кар’єри. 

 

Змагання проводяться у форматі усних раундів та складаються з 3 етапів: 
1. Відбірковий раунд; 
2. Півфінал; 
3. Фінал. 

 

Робоча мова – українська. 

 

Де? 
Одеса (Національний університет "Одеська юридична академія") 

 

Коли? 
19-20 травня 2018 року 

 

Хто може брати участь? 

До участі запрошуються команди у складі 2 студентів вищих навчальних закладів України, які 
навчаються за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право» I-VI курсів. До складу 
команд також можуть входити молоді юристи, віком до 25 років. 

 

Яку користь отримаєш від участі в змаганнях? 
• вивчення техніки ведення переговорів;  
• отримання необхідної практики в сфері переговорів;  
• вдосконалення техніки командної роботи;  
• навчитися вести цілеспрямовані бесіди, щоб переконати протилежну сторону власними 
аргументами;  
• розвиток навичок впевненої, професіональної поведінки під час ведення переговорів;  
• отримання тісних зв’язків з практикуючими юристами та юридичними фірмами;  
• можливість попрактикувати щоденну роботу сучасних юристів. 
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ELSA Negotiation Competition (Змагання з переговорів ELSA) 

 

Змагання проводяться у форматі усних раундів та складаються з 3 етапів: 

1. Відбірковий раунд; 
2. Півфінал; 
3. Фінал. 
 
Робоча мова – українська. 

Орієнтовна кількість команд 8 (16 учасників). 

Орієнтовна кількість суддів 8.  

Тайм кіпери 4. 

Вартість участі для команди – 200 грн. 

Кожна переговорна сесія триває 50 хвилин.  Кожна Команда може взяти одну перерву, однак її 
тривалість повинна становити не більше 5 хвилин. Час перерви не зараховується до часу 
переговорної сесії. Під час перерви учасники не мають права спілкуватись з кимось, окрім 
напарників по команді. Під час виступів команди повинні наводити чіткі та логічні аргументи, а 
також включати у свій виступ набір додаткових інструментів (закони, постанови, конкретні дані та 
ін.), які допоможуть максимально чітко сформулювати позицію учасникам переговорної сесії.  

В кінці переговорної сесії кожна команда повинна підвести підсумок своїх аргументів, вказати 
компромісне рішення щодо вирішення справи. 

Слід також зазначити, що під час виступів, команди повинні дотримуватись правил етики та з 
повагою ставитись до суперників. На сесії буде присутній time-keeper, який слідкуватиме за 
дотриманням командами часових рамок та Правил Змагань. Коли до завершення сесії залишиться 3, 
2 та 1 хвилини, time-keeper показуватиме учасникам відповідні таблички із вказівкою на час, що 
залишився. 

Після кожної переговорної сесії протягом 15 хвилин судді вказуватимуть командам на їхні 
плюси та помилки. 

Критерії для оцінки команд : максимальна кількість баллів 100  

У випадку якщо команда повністю переконала іншу прийняти певні умови – 60 баллів; 
Команди прийшли до консенсусу – 30 балів кожній. 
Контр-аргументність (від 0-10) 
Логічність (від 0-10) 
Командна Робота (від 0-10) 
Імпресивність (від 0-10)  
Таким чином при визначенні переможця буде враховуватись не тільки результат, але й 

належність способу переконання.  


