
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ЛІГИ СТУДЕНТІВ ВГО «АПУ» 

про нагороди 

  

Цим Положенням про нагороди Ліги студентів ВГО «АПУ» (Далі – Положення) 

встановлюються нагороди Ліги студентів ВГО «АПУ» (Далі – Ліга), критерії визначення 

переможців, прядок нагородження та інше. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 "Students' League UBA Awards" – всеукраїнська церемонія нагородження, яка 

відбувається один раз на рік під час проведення Правничої асамблеї Ліги в порядку, 

визначеному цим Положенням та Положенням про Лігу студентів. 

 

Нагорода – відзнака, що видається в порядку, визначеним цим Положенням, за 

видатні здобутки в сфері розвитку та популяризації діяльності Ліги. 

 

Критерії нагородження – кількісні та якісні показники, на підставі яких 

відбувається визначення переможця номінації. 

  

Відкритий рейтинг – список, упорядкований за результатами поданої звітності, 

який визначає місце претендента у відповідний номінації та є відкритим для будь-якого 

члена Ліги. 

  

Конкурсна комісія по нагородженню – колективний орган, склад та 

повноваження якого визначаються цим Положенням. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Метою нагородження є відзначення кращих активістів/осередків Ліги за 

видатні здобутки в сфері розвитку та популяризації діяльності Ліги. 

1.2. Завдання нагородження: 

1.2.1. Пошук талантів на рівні активістів; 

1.2.2. Об'єктивна оцінка продуктивної діяльності осередку протягом року; 

1.2.3. Освітлення досягнень активістів/осередків Ліги для широкої аудиторії 

через медійні ресурси.  

1.3. Принципи нагородження: 

1.3.1. Об’єктивність; 

1.3.2. Прозорість; 

1.3.3. Відповідальність. 

1.4. Номінації: 

1.4.1. Найкращий осередок; 

1.4.2. Перспектива року; 

1.4.3. Прорив року; 

1.4.4. Проект року; 

1.4.5. Школа року; 

1.4.6. Змагання року; 

1.4.7. Інновація року. 

1.5. Відзначення нагородами в номінаціях, визначених в п.п.1.4. цього 

Положення, відбувається на урочистій церемонії - "Students' League UBA 

Awards". 

1.6. "Students' League UBA Awards" відбувається на другий день проведення 

Правничої Асамблеї Ліги. 

 

 

 

Затверджено рішенням Правління 

Ліги студентів АПУ № від 

 

Голова Ліги студентів АПУ 

_____________/М.А. Процайло 



2. НАЙКРАЩИЙ ОСЕРЕДОК, ПЕРСПЕКТИВА РОКУ, ПРОРИВ РОКУ 

2.1. Відзначення нагородами «Найкращий осередок», «Перспектива року», 

«Прорив року» відбувається за результатами відкритого рейтингу 

осередків. 

2.1.1. Порядок складання рейтингу визначається цим Положенням. 

2.2. На звання «Найкращий осередок» претендують 6 (шість) осередків.    

2.3. На звання «Перспектива року» претендують 9 (дев’ять) осередків.      

2.4. На звання «Прорив року» претендують інші осередки, які не номінуються 

на звання «Найкращий осередок» та «Перспектива року». 

2.5. Загальні критерії, на основі яких визначаються переможці цих номінацій, 

співпадають з показниками квартальної/зведеної/річної звітності 

відповідно до Положення Ліги про звітність та аудит. 

2.6. Порядок визначення переможців визначений розділом 7 цього Положення. 

2.7. За результатами щорічного нагородження: 

2.7.1. Осередок, який зайняв останнє місце в рейтингу номінації «Найкращий 

осередок» на наступний рік може претендувати лише на номінацію 

«Перспектива року»; 

2.7.2. Осередок, який виграв номінацію «Перспектива року» на наступний 

рік може лише претендувати на номінацію «Найкращий осередок»; 

2.7.3. Два осередки, які зайняли перше та друге місце в рейтингу номінації 

«Прорив року», на наступний рік можуть претендувати лише на 

номінацію «Перспектива року»; 

2.7.4. Два осередки, які зайняли останні місця в рейтингу номінацій 

«Перспектива року», на наступний рік можуть претендувати лише на 

номінацію «Прорив року». 

2.7.5. Зміна осередків в рейтингу не допускається впродовж року. 

 

3. ШКОЛА РОКУ 

3.1. Відзначення нагородою «Школа року» відбувається за результатами 

відкритого рейтингу на основі поданої Головою організаційного комітету 

поточної звітності відповідно до Положення про звітність та аудит. 

3.1.1. Критерії визначення переможця номінації «Школа року» відповідають 

показникам, встановленим у поточній звітності відповідно до 

Положення про звітність та аудит. 

3.1.2. Розділом 7 цього Положення встановлюються обмеження щодо частини 

показників, що не підлягають опублікуванню. 

3.2. На номінацію «Школа року» може претендувати тільки школа, яка 

включена до Календаря Всеукраїнських заходів Ліги, затвердженого 

рішенням Правління Ліги. 

3.3. Порядок участі у номінації «Школа року»: 

3.3.1. Протягом 8 (восьми) днів з дня проведення відповідної школи Голова 

організаційного комітету зобов’язаний заповнити поточну звітність у 

порядку, встановленому Положенням про звітність та аудит. 

3.3.2. З дня отримання поточної звітності Правління Ліги в порядку, 

визначеному розділом цього Положення, вносить відомості до 

відкритого рейтингу номінацій та в строки, визначені цим Положенням, 

публікує відповідний рейтинг. 

3.4. Порядок визначення переможця номінації Школа року встановлений 

розділом 7 (сьомим) цього Положення. 

 

 

 

 

 

 



4. ЗМАГАННЯ РОКУ 

4.1. Відзначення нагородою «Змагання року» відбувається за результатами 

відкритого рейтингу на основі поданої Головою організаційного комітету 

поточної звітності відповідно до Положення про звітність та аудит. 

4.1.1. Розділом 7 цього Положення встановлюються обмеження щодо частини 

показників, що не підлягають опублікуванню. 

4.2. На номінацію «Змагання року» може претендувати тільки захід, який 

включений до Календаря Всеукраїнських заходів Ліги, затвердженого 

рішенням Правління Ліги. 

4.3. Під поняттям «змаганням» при тлумаченні назви номінації слід також 

розуміти дебати, турнір, мут-корт.  

4.3.1. Критерії визначення переможця номінації «Змагання року» 

відповідають показникам, встановленим у поточній звітності, 

відповідно до Положення про звітність та аудит. 

4.4. Порядок участі у номінації «Змагання року»: 

4.4.1. Протягом 8 (восьми) днів з дня проведення відповідного заходу Голова 

організаційного комітету заповнює поточну звітність у порядку 

встановленому Положенням про звітність та аудит. 

4.4.2. З дня отримання поточної звітності Правління Ліги в порядку, 

визначеному розділом цього Положення, вносить відомості до 

відкритого рейтингу номінацій та в строки, визначені цим Положенням, 

публікує відповідний рейтинг. 

4.5. Порядок визначення переможця номінації «Змагання року» встановлений 

розділом 7 (сьомим) цього Положення. 

 

5. ІННОВАЦІЯ 

 

5.1. Інновація - ідея, новітній продукт, який був створений в рамках Ліги, та 

призначений на неодноразове застосування. 

5.2. Інновацією можу бути відзначений будь-який суб’єкт Ліги, який у 

встановленому цим Положенням порядку подав заявку про створення та 

використання інновації в сфері діяльності Ліги. 

5.3. Ознаки інновації: 

5.3.1. Новизна; 

5.3.2. Призначене на неодноразове застосування; 

5.3.3. Після його впровадження може бути застосоване відразу всіма 

суб`єктами Ліги. 

5.4. Процедура подачі претендентів на номінацію «Інновація»: 

5.4.1. Номінант протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня використання 

у своїй діяльності інновації, зобов’язаний повідомити про це Правлінню 

Ліги заповнивши форму, визначену у Додатку №1 до цього 

Положення. 

5.4.2. Правління Ліги, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту 

отримання заявки від претендента перевіряє правильність заповнених 

претендентом відомостей та відповідність об’єкта заявки ознакам 

визначеним у п.п.5.2. цього Положення. 

5.4.3. У разі відповідності заявки Правління Ліги вносить зазначену заяву до 

рейтингу інновацій Ліги. 

5.5. У разі подачі заявок, які є аналогічними допущеною вважається та заявка 

яка була подана першою. 

5.6. Порядок визначення переможця номінації Інновація визначений розділом 

7 цього Положення. 

 

 

 



6. ПРОЕКТ РОКУ 

 

6.1. Проектом року є винятковий захід (комплекс заходів), організований 

членами Ліги та який в даній конфігурації ще не мав місця раніше, 

характеризується чітко визначеною метою та унікальністю. 

6.2. Ознаками Проекту року є: 

6.2.1. Унікальність (неповторність); 

6.2.2. Затребуваність проекту цільовою аудиторією; 

6.2.3. Актуальність ключового завдання, яке планується вирішити в рамках 

проекту (орієнтованість на ціль); 

6.2.4. Високий ступінь складності у координації, управлінні, фінансуванні – 

організації проекту в цілому; 

6.2.5. Довгостроковий ефект (показник успішності проекту). 

6.3. Право на участь у номінації «Проект року» мають проекти, що 

відповідають критеріям, визначеним у п.п.6.2., а також були створені та 

організовані вперше. 

6.3.1. Винятком з даного положення є проекти, що були раніше номіновані та 

отримали/не отримали нагороду «Проект року», але були значно 

вдосконалені та розвинені (наприклад, впровадження більш 

ефективного механізму організації, введення інноваційних елементів, 

якісна та прогресивна зміна структури зі збереженням ключової мети 

проекту). Дані проекти мають право наново брати участь у номінації 

«Проект року». 

6.4. Процедура участі претендентів на нагороду «Проект року»: 

6.4.1. Претендент на номінацію «Проект року» протягом 20 (двадцяти) 

календарних днів з дня реалізації відповідного проекту, зобов’язаний 

повідомити про це Правлінню Ліги заповнивши форму, визначену у 

Додатку №2 до цього Положення. 

6.4.2. Правління Ліги протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту 

отримання заявки від претендента перевіряє правильність заповнених 

претендентом відомостей та відповідність об’єкта заявки ознакам, 

визначеним у п.п.6.2. цього Положення. 

6.4.3. У разі відповідності заявки вищевказаним вимогам, Правління Ліги 

своїм рішенням затверджує перелік претендентів на номінацію «Проект 

року» та, відповідно, вносить зазначену заявку до переліку. 

6.4.3.1. За внесення кожної заявки в перелік Правління Ліги голосує 

окремо абсолютною більшістю голосів; 

6.4.3.2. Передаючи Конкурсній комісії по нагородженню матеріали для 

визначення переможця номінації «Проект року», Правління Ліги 

додає обґрунтування до рішення про внесення відповідного 

претендента до вищезазначеного переліку. 

6.5. На підставі наданих Правлінням Ліги документів Конкурсна комісія по 

нагородженню приймає рішення щодо визначення переможця номінації.  

  

7. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ 

7.1. Порядок визначення переможців за номінаціями визначеними у п.п.1.4. 

цього Положення являє собою процедуру по складанню, оприлюдненню 

відкритого рейтингу номінацій та затвердження переможців рішенням 

Конкурсної комісії по нагородженню. 

7.2. Конкурсна комісія по нагородженню (Далі – Комісія), є колективним 

органом до складу якого входять Координатор Ліги ВГО «АПУ», Голова 

Ліги відповідної каденції, Заступник Голови Ліги, Голова Ліги у відставці  

7.2.1. До повноважень Комісії належить затвердження переможців 

по відповідним номінаціям. 



7.3. Відкритий рейтинг номінацій (Далі – Рейтинг) є офіційним документом 

Ліги, який складається з показників визначених цим Положенням та 

публікується по закінченню відповідного кварталу встановленого 

Рішенням Правління Ліги відповідно до Положення про звітність та аудит 

по кожній номінації окремо. 

7.3.1. Рейтинг складається за такими номінаціями: 

7.3.1.1. «Найкращий осередок»; 

7.3.1.2. «Перспектива року»; 

7.3.1.3. «Прорив року»; 

7.3.1.4. «Школа року»; 

7.3.1.5. «Змагання року». 

7.3.2. Форма Відкритого рейтингу номінацій для кожної номінації окремо 

встановлюється Додатком №3 цього Положення. 

7.4. Рейтинг за номінаціями «Найкращий осередок», «Перспектива року», 

«Прорив року» являє собою загальний бал осередків Ліги які претендують 

на відповідну номінацію. 

7.4.1. Рейтинг публікується в по закінченню відповідного кварталу; 

7.4.2. Рейтинг складений на основі річної звітності від осередків, не підлягає 

розголошенню до моменту урочистого нагородження на Правничій 

Асамблеї. 

7.4.3. Загальний бал складається з двох величин: 

7.4.3.1. Кількісної величини, яка вираховується за формулою 

визначеною п.п.п.7.4.2. цього Положення; 

7.4.3.2. Якісної величини, порядок визначення якої встановлюється 

п.п.п.7.4.3. цього Положення.  

7.4.4. Кількісна величина вираховуються за допомогою наступної формули: 

 
де: 

7.4.4.1. , кінцевий бал статичної величини; 

7.4.4.2. , показники визначені у квартальній/річній звітності 

відповідно до Положення про звітність та аудит та які 

підставляються під коефіцієнти встановлені в до Додатку №4 

цього Положення ; 

7.4.4.3. , загальна кількість показників визначених у 

квартальній/річній звітності відповідно до Положення про 

звітність та аудит; 

7.4.5. Якісна величина вираховується шляхом голосування членами 

Конкурсна комісія по нагородженню по кожному осередку окремо за 

показники визначені у Додатку №5 цього Положення. 

7.4.5.1. Голосування відбувається шляхом виставлення членами 

Конкурсна комісія по нагородженню балів по кожному 

показнику окремо у форматі від 1 (одного) до 10 (десяти) балів; 

7.4.5.2. Після проведення голосування зазначені бали всіх членів 

Конкурсної комісії по нагородженню сумуються та 

вираховується середній показник якісної величини.  

7.4.5.3. Вирахування якісної величини відбувається лише перед 

проведенням Правничої Асамблеї, за результатами квартальної 

звітності якісна величина не вираховується та не 

опубліковується в Відкритому рейтингу номінацій. 

7.4.6. Після отримання кількісної та якісної величини, вираховується 

загальний бал кожного номінанта.  



7.4.7. Факт подання не достовірних відомостей встановлюється у порядку 

визначеному Положенням про звітність та аудит. 

7.4.8. Після визначення необхідних показників результати передаються 

Комісії, яка остаточно і затверджує переможців номінацій. 

7.5. Рейтинг за номінаціями «Школа року», «Змагання року», являє собою 

загальний бал відповідних заходів які претендують на відповідну 

номінацію. 

7.5.1. Рейтинг публікується по закінченню відповідного кварталу. 

7.5.1.1. Кількісної величини, яка вираховується за формулою 

визначеною п.п.п.7.4.2. цього Положення; 

7.5.1.2. Якісної величини, порядок визначення якої встановлюється 

п.п.п.7.4.3. цього Положення.  

7.5.2. Кількісна величина вираховуються за допомогою наступної формули: 

 
де: 

7.5.2.1. , кінцевий бал статичної величини; 

7.5.2.2. , показники визначені у Додатку №4 та які підставляються під 

коефіцієнти встановлені в до Додатку №5 цього Положення ; 

7.5.2.3. , загальна кількість показників визначених у 

квартальній/річній звітності відповідно до Положення про 

звітність та аудит; 

7.5.3. Якісна величина вираховується шляхом голосування членами 

Конкурсної комісії по нагородженню по кожному заході окремо за 

показники визначені у Додатку №5 цього Положення. 

7.5.3.1. Голосування відбувається шляхом виставлення членами 

Конкурсної комісії по нагородженню балів по кожному 

показнику окремо у форматі від 1 (одного) до 10 (десяти) балів; 

7.5.3.2. Після проведення голосування, результати голосування 

запаковуються у конверт та скріплюються печаткою Ліги. 

7.5.3.3. Якісні показники не підлягають розголошенню до визначення 

переможців Комісією. 

7.5.4. Після отримання кількісної та якісної величини, вираховується 

загальний бал кожного номінанта.  

7.5.5. У разі встановлення подання не достовірних відомостей, щодо 

проведення відповідного заходу, зазначений захід не може бути 

номінований на дану номінацію, та автоматично втрачає можливість 

отримання нагороди. 

7.5.6. Факт подання недостовірних відомостей встановлюється у порядку 

визначеному Положенням про звітність та аудит. 

7.5.7. Після визначення необхідних показників результати передаються 

Комісії, яка остаточно і затверджує переможців номінацій. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням 

Правління. 

8.2. Зміни до цього Положення відбуваються шляхом прийняття відповідного 

рішення Правління. 

8.3. Це Положення не має зворотної дії в часі. 

8.4. Окремі пункти цього Положення набирають чинність у встановленому цим 

розділом порядку: 

8.4.1.  п.п.2.2. набирає після проведення ІХ Правничої Асамблеї Ліги; 



8.4.1.1. До набрання чинності на номінацію «Найкращий осередок» 

може претендувати 4 (чотири) осередки. 

8.4.2. Статичний показник, щодо кількості учасників з інших міст» на 

номінації «Школа року» «Змагання року» набирає чинності після 

проведення ІХ Правничої Асамблеї Ліги. 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

про створення та використання інновації в сфері діяльності Ліги 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

П.І.Б особи/Осередок, яка/ий створив та використав інновацію в сфері діяльності Ліги 

 

_________________________________________________________________________ 

Назва інновації 

 

Короткий опис інновації: 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

В чому полягає суть новизни інновації: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Доводи щодо неодноразового застосування: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ДОДАТКИ: 

 

 

Дата          Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Положення про 

нагороди Ліги студентів АПУ від  



 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про реалізацію проекту Ліги 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

П.І.Б особи/Осередок, яка/ий реалізував відповідний проект Ліги 

 

_________________________________________________________________________ 

Назва проекту 

 

Унікальність проекту: 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Затребуваність проекту цільовою аудиторією: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Актуальність ключового завдання, яке планується вирішити в рамках проекту 

(орієнтованість на ціль): 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Довгостроковий ефект (показник успішності проекту): 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата          Підпис 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2 до Положення про 

нагороди Ліги студентів АПУ від  



 

 

 

 

ВІДКРИТИЙ РЕЙТИНГ НА НОМІНАЦІЇ 

№ Осередок/Школа/Змагання/ Кількісний показник 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 до Положення про 

нагороди Ліги студентів АПУ від  



 

 

 

КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ ВЕЛИЧИНИ 

 

Коефіцієнти для показників на номінацію «Найкращий осередок», «Перспектива 

року», «Прорив року»: 

 

Найменування кількісної величини Відповідний 

коефіцієнт 

1. Кількість Всеукраїнських заходів, проведених осередком 1 

2. Кількість регіональних заходів, проведених осередком 0,7 

3. Кількість локальних заходів, проведених осередком 0.5 

4. Річний грошовий оборот осередку 0,0001 

5. Кількість інфопартнерів осередку  0,5 

6. Кількість підписників на сторінках осередку у Facebook та 

інших соціальних мережах 

0,001 

7. Кількість заходів та проектів, проведених від Центру правничої 

кар’єри, з посиланнями у соціальних мережах 

0,5 

8. Кількість стажувань, організованих осередком 0,2 

9. Кількість проведених заходів та проектів за напрямом 

«Міжнародна освіта й міжнародні відносини»  

0,7 

10. Кількість проведених соціальних акцій від осередку або 

підтриманих осередком  

0,6 

11. Кількість заходів, проведених Комітетом суспільної ініціативи 0,5 

12. Кількість заходів та проектів, проведених від Центру 

корпоративних програм, з посиланнями у соціальних мережах 

0,4 

13. Загальна кількість членів осередку 0,1 

14. Загальна кількість членів нових осередку 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнти для показників на номінацію «Школа року», «Змагання року» 

 

Найменування кількісної величини Відповідний 

коефіцієнт 

1. Кількість спікерів/суддів 1 

2. Фактична кількість учасників/команд 0,01 

3. Кількість учасників/команд з інших міст, які відвідали 

відповідний захід 

0,05 

4. Грошовий оборот заходу 0,001 

5. Кількість інформаційних партнерів, залучених до проведення 

відповідного заходу 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4 до Положення про 

нагороди Ліги студентів АПУ від  



 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛІК ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

 

 

Якісні показники на номінацію «Найкращий осередок», «Перспектива року», 

«Прорив року»: 

Найменування якісного показника Кількість 

балів 

1. Якість графіки   

2. Якість ведення сторінки осередку  

3. Якість дотримання вимог Правління та положень внутрішніх 

документів 

 

4. Загальна якість заходів, проведених осередком  

 

 

 

 

 

Якісні показники на номінацію Школа року/Змагання року: 

Найменування якісного показника Кількість 

балів 

1. Якість графіки  

2. Якість ведення сторінки осередку  

3. Якість корпоративної продукції;  

4. Якість роздаткових матеріалів  

5. Якість корпоративу*  

6. Якість кава-брейків  

7. Якість дотримання вимог Правління та положень внутрішніх 

документів 

 

8. Якість приміщення  

 

*У разі не проведення корпоративну після Школи, за показник «якість 

корпоративу» всіма членами Конкурсної комісії по нагородженню виставляється оцінка 

«0», яка враховується у середній показник якості заходу; 

Під час оцінювання Змагання за показник «якість корпоративу» всіма членами 

Конкурсної комісії по нагородженню оцінка не виставляється та не враховується у 

середній показник якості заходу. 

 

 

Додаток №5 до Положення про 

нагороди Ліги студентів АПУ від  


