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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Правління ААУ  
від 18.02 2021 
 
_______________________ З. В. Ярош 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ  

ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

«АДВОКАТ РОКУ – 2021» 
 
 
 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Щорічного 
всеукраїнського конкурсу Асоціації адвокатів України (далі – «ААУ») «АДВОКАТ РОКУ 
– 2021» (далі – «Конкурс»). 
1.2. Конкурс проводиться щороку Всеукраїнською громадською організацією 
«Асоціація адвокатів України» з метою підвищення ролі інституту адвокатури в 
суспільстві та формування позитивної громадської думки про професію адвоката. 
1.3. Основними принципами Конкурсу є: 

 відкритість; 

 незалежність; 

 публічність; 

 неупередженість; 

 демократичність. 
 

2. Організаційний комітет Конкурсу 
 
2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу рішенням Правління ААУ створюється 
Організаційний комітет. 
2.2. Персональний склад Організаційного комітету затверджується рішенням 
Правління Асоціації адвокатів України. 
2.3. Функції Організаційного комітету: 

- забезпечення поширення інформації про проведення Конкурсу, його мету та 
умови участі; 

- забезпечення можливості зв’язку з учасниками, прийняття від учасників анкет; 
- забезпечення можливості здійснення оцінки анкет учасників у кожній 

практиці/галузі права членами Конкурсної комісії; 
- збір, оброблення анкет і підтверджуючих документів від учасників Конкурсу; 
- організація роботи Конкурсної комісії; 
- забезпечення оприлюднення результатів Конкурсу; 
- організація церемонії нагородження фіналістів Конкурсу; 
- здійснення іншої роботи, необхідної для проведення Конкурсу. 
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3. Участь у Конкурсі 
 
3.1. У Конкурсі по практиках/галузях права, визначених п. 6.1. цього Положення, 
можуть брати участь виключно адвокати. 
3.2. Для участі в Конкурсі в номінаціях, визначених п.6.2. цього Положення, наявність 
в учасника свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю необов’язкова. 
3.3. Участь у Конкурсі безкоштовна, але встановлюється збір за обробку даних в 
розмірі 500,00 грн за кожну номінацію. 
3.4. У разі неетичної поведінки учасника його участь у Конкурсі може бути припинена 
за рішенням Конкурсної комісії.  
3.5. У разі встановлення службою технічної підтримки «накручування» голосів за 
учасника – такий учасник може бути знятий з голосування рішенням Конкурсної комісії. 

 
  

4. Конкурсна комісія Конкурсу 
 
4.1. Конкурсна комісія створюється з кандидатів, які запропоновані  Організаційним 
комітетом та підтвердили свою згоду на участь у Конкурсній комісії. 
4.2. Основними завданнями та функціями Конкурсної комісії є: 

- розгляд анкет учасників; 
- обрання голови та секретаря Конкурсної комісії;  
- визначення фіналістів та переможців Конкурсу на звання «АДВОКАТ РОКУ» - від 

1 до 5 фіналістів у кожній номінації (за рішенням Конкурсної комісії) та 1 
переможця у кожній номінації за результатами online голосування, анкетування 
та за результатами підсумків  балів у кожній практиці/галузі права; 

- затвердження результатів Конкурсу: складання та підписання протоколу з 
результатами Конкурсу. 

4.3. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується рішенням Правління 
Асоціації адвокатів України. 
4.4. Якщо будь-хто з членів Конкурсної комісії є учасником Конкурсу «АДВОКАТ 
РОКУ – 2021», така особа не бере участь в обговоренні серед номінантів у такій 
номінації та не бере участь у прийнятті рішення стосовно даної конкретної номінації. 
Член Конкурсної комісії не має права голосувати за адвокатів адвокатського 
об’єднання (іншої юридичної особи), до якого він належить.  
4.5. Члени Конкурсної комісії: 

- здійснюють допуск до участі у Конкурсі після перевірки на відповідність його 
вимогам; 

- розглядають та оцінюють анкети учасників Конкурсу; 
- визначають від 1 до 5 фіналістів (за рішенням Конкурсної комісії) та 1 переможця 

в кожній практиці/галузі права на звання «АДВОКАТ РОКУ» згідно з 
результатами online голосування та за кількістю балів. 

4.6. Засідання Конкурсної комісії є закритим. За результатами засідання Конкурсної 
комісії складається протокол, який підписують усі члени Конкурсної комісії. 
4.7. У роботі Конкурсної комісії з правом дорадчого голосу мають право брати участь 
експерти з числа членів Правління ААУ та осіб, які запропоновані  Організаційним 
комітетом та підтвердили свою участь у якості експерта Конкурсної комісії. 
 

5. Організація проведення Конкурсу 
 
5.1. Конкурс вважається розпочатим з моменту публікації оголошення на сайті 
www.uaa.org.ua. 
 

http://www.uaa.org.ua/
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5.2. 1 етап Конкурсу з 01 березня 2021 по 15 травня 2021: 
Прийом заяв, анкет учасників. 

 
5.3.     2 етап Конкурсу з 16 травня 2021 по 31 травня 2021: 

Конкурсна комісія за результатами аналізу анкет учасників здійснює допуск 
учасників до online голосування. Перед online голосуванням Конкурсна комісія 
перевіряє відповідність анкетних даних вимогам до учасників Конкурсу. Після 
перевірки дані учасників розміщуються на сайті www.uaa.org.ua для проведення 
online голосування по практикам/галузям права. 

 
5.4.    З етап Конкурсу з 01 червня 2021 до 30 червня 2021: 

Online голосування на сайті ААУ www.uaa.ore.ua. за учасників Конкурсу в кожній 
практиці/галузі права. 
 

5.5.     4 етап Конкурсу з 01 липня 2021 до 31 липня 2021: 
Конкурсна комісія затверджує результати online голосування та з урахуванням 
оцінки анкет учасників Конкурсу, їх особистих досягнень, визначає від 1 до 5 
фіналістів (за рішенням Конкурсної комісії) Конкурсу в кожній практиці/галузі 
права. Результати підлягають оприлюдненню. 
 

5.6.     5 етап Конкурсу з 01 серпня 2021 по 15 серпня 2021: 
За рішенням Конкурсної комісії – проводиться анкетування (опитування) серед 
провідних юридичних ЗМІ (оцінювання фіналістів провідними ЗМІ); 
 

5.7.     6 етап Конкурсу з 16 серпня 2021 по 30 серпня 2021: 
Конкурсна комісія з урахуванням результатів анкетування затверджує 
переможців Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Переможці оголошуються 
на церемонії нагородження. 
 

5.8.     08 жовтня 2021 проходить церемонія нагородження.».  
 

6. Умови участі в Конкурсі 
 
6.1. Конкурс «АДВОКАТ РОКУ» проводиться у таких практиках/галузях права: 
 

 Аграрне право 
 Адміністративне право та процес 
 Антикорупційна практика 
 Антимонопольне та конкурентне право 
 Антирейдерська практика 
 Банкрутство 
 Господарське (комерційне) право 
 Екологічне право та енергетика 
 Захист бізнесу 
 Земельне право 
 Злиття та поглинання 
 Інвестиції 
 IT право 
 Корпоративне право 
 Кримінальне право 
 Медичне та фармацевтичне право 
 Медіа-право 
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 Міжнародний арбітраж 
 Міжнародне торгове право 
 Митне право 
 Морське і транспортне право 
 Нерухомість та будівництво 
 Податкове право 
 Право інтелектуальної власності 
 Сімейне право 
 Спадкове право 
 Судова практика 
 Трудове право 
 Фінансове і банківське право 
 Цивільне право 
 White collar crime 
 FMCG & Retaile 

 
6.2. У зазначених далі номінаціях мають право брати участь у Конкурсі учасники, які  
не є адвокатами: 
 

 юрист - науковець 
 кращий журналіст, який пише на юридичні теми 
 кращий in-house lawyer 
 юрист-громадський діяч 
 кращий молодий юрист 
 кращий студент 

 
6.3. Перелічені у п. 6.2. цього Положення номінації є позаконкурсними номінальними 
подяками Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України», та не є 
державною нагородою, будь-якою іншою нагородою, відзнакою, грамотою. Їх перелік 
остаточно визначається Правлінням Асоціації адвокатів України, а особи, яким 
надаються такі подяки визначаються рішенням Правління ААУ з урахуванням 
пропозицій, що висловлені учасниками конкурсу при заповненні анкет до Конкурсу, 
іншими членами Асоціації адвокатів України, та є висловленням суспільної думки 
учасників Конкурсу, членів Асоціації адвокатів України та Правління ААУ. Оформлення 
таких подяк та звань здійснюється у стилі та формі Конкурсу «АДВОКАТ РОКУ – 2021», 
а саме вручення відбувається у ході Церемонії нагородження. 
6.4. Конкурсна комісія може доповнити перелік номінацій, визначених пунктами 6.1. 
та 6.2. цього Положення. 
6.5. Для розгляду Конкурсної комісії учасник повинен заповнити анкету (Додаток № 
1до Положення) на сайті www.uaa.org.ua. 
6.6. Заповнюючи анкету, учасник Конкурсу підписує згоду на збір, обробку,  
використання та зберігання персональних даних. 
6.7. У разі надання неправдивої інформації учасник Конкурсу знімається з участі в 
Конкурсі без права відновлення. 
6.8. Учасники Конкурсу в номінаціях, визначених пунктом 6.2. цього Положення, 
можуть бути включені до Конкурсу шляхом подання анкети особисто, за рішенням 
Конкурсної комісії та з ініціативи інших учасників Конкурсу, шляхом зазначення 
номінантів у заповненій анкеті. Збір за обробку анкет у цих номінаціях не сплачується. 
6.9. Учасник може брати участь у Конкурсі в різних номінаціях (на вибір), однак, 
переможцем може бути обраний Конкурсною комісією лише в одній номінації. 
 

7. Конфіденційна інформація 
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7.1. Інформація про підсумки Конкурсу не підлягає розголошенню членами 
Конкурсної комісії та Організаційного комітету до моменту їх офіційного оголошення на 
церемонії нагородження. 
 

8. Визначення та нагородження фіналістів Конкурсу 
 
8.1. Критерії оцінки анкетних даних визначаються в Додатку № 1 до Положення про 
проведення Конкурсу. 
8.2. Фіналістами Конкурсу визначаються від 1 до 5 учасників (за рішенням Конкурсної 
комісії), які набрали найбільшу кількість балів відповідно до п. 8.1. та 8.2. цього 
Положення. 
8.3. Переможцями Конкурсу визначаються за рішенням Конкурсної комісії по одному 
з фіналістів, які набрали найбільшу кількість балів за результатами. 
8.4. При рівній кількості балів у кількох учасників/фіналістів, Конкурсна комісія 
таємним голосуванням по кожній кандидатурі визначає результати. 
8.5. Учасники, які ввійшли в п’ятірку фіналістів, отримують дипломи, а переможці 
отримують публічно нагороди на урочистому заході, присвяченому підсумкам 
Конкурсу. 
8.6. Повідомлення про проведення церемонії нагородження, а також про підсумки 
Конкурсу розміщуються на офіційному сайті ААУ www.uaa.org.ua . 
8.7. Конкурс вважається закінченим після проведення церемонії нагородження. 
 

9. Фінансування Конкурсу 
 
9.1. Фінансування здійснюється за рахунок благодійних внесків партнерів Конкурсу, а 
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

10. Офіційна інформація про умови Конкурсу 
 
10.1. Офіційна інформація про умови Конкурсу, його проведення та підсумки 
розміщується на сайті Асоціації адвокатів України www.uaa.org.ua 
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Додаток № 1 
 
 

АНКЕТА 
УЧАСНИКА ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАІВ УКРАЇНИ 
«АДВОКАТ РОКУ» 

 
Інформація, яка позначена * - обов’язкова для заповнення. 
 
Увага! Інформація, яка позначена ** оцінюється членами Конкурсної комісії лише при наявності 
підтверджуючих документів (оригінали/скан-копії/ксерокопії тощо). 
 
І. Особиста інформація. 

 Анкетні дані Примітки 

Прізвище * 
 

  

Ім’я * 
 

  

По батькові * 
 

  

Дата народження * 
 

  

Місце здійснення адвокатської 
діяльності/посада/назва 
підприємства (АО, АБ) 
(поштовий індекс, область, 
район, населений пункт, вулиця, 
будинок, кв./офіс) * 

  

Контактні телефони (робочий, 
факс, мобільний) * 

  

Електронна адреса * 
 

  

Практики/галузі права, на які 
номінується учасник 
 

  

 
ІІ. Професійна інформація. 

Стаж адвокатської діяльності 
** 

більше 20 років = 7 балів 
більше 15 років = 6 балів 
більше 10 років = 5 балів 
більше 5 років = 4 бали 
більше 3 років = 3 бали 

 

Досягнення в громадській 
діяльності в юридичній галузі за 
період з березня 2020 по 
березень 2021** (наприклад: 
нагороди, відзнаки, звання 
тощо) 

1 нагорода = 3 бали  

Список кейсів у заявлених 
галузях права/практиках (по 
кожній окремо, опишіть не 
менше 3-х успішних кейсів у 
кожній з номінацій, з посиланням 
(за наявності) на справу в 
ЄДРСРУ) 
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Інформація про другу вищу 
освіту ** 
(назва вищого навчального 
закладу, спеціальність, рік 
закінчення) 

1 додаткова вища освіта 
= 7 балів 

 

Науковий ступінь ** науковий ступінь = 15 
балів 
вчене звання = 10 балів 

 

Кількість професійних публікацій 
в іноземних фахових виданнях ** 
 

1 публікація = 5 балів 
 

 

Кількість професійних публікацій 
в українських фахових виданнях 
** 
 

1 публікація = 3 бали 
 

 

Участь у суспільній роботі в 
статусі члена виконавчого або 
наглядового органів профільних 
громадських організацій 

1 організація – 3 бали  

Участь як доповідач в юридичних 
заходах, направлених на 
підвищення кваліфікації за 
період з березня 2020 по 
березень 2021 

1 виступ на заході в якості 
доповідача = 3 бали 

 

Статус представника в 
громадській раді при органах 
виконавчої влади (зазначити в 
яких саме) 

1 рада – 3 бали  

Статус члена органу 
адвокатського самоврядування 

3 бали  

Викладацька діяльність 
(зазначити заклад та період 
діяльності) ** 

 
3 бали  

 

Робота в складі адвокатської 
компанії/юридичної фірми 
(зазначити назву юридичної 
особи, період роботи) 

2 бали  

 
ІІІ. Назвіть 5 провідних українських адвокатів у Вашій номінації *: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  
*Кожному з названих учасників буде додаватися 3 бали за умови участі у Конкурсі (бали 
підраховуються Конкурсною комісією). 
 
Я надаю згоду на збір, обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у рамках 
Конкурсу ААУ «АДВОКАТ РОКУ», а також надаю згоду на розміщення моїх анкетних даних на 
сайті ААУ в рамках Конкурсу ААУ «АДВОКАТ РОКУ» (надання згоди є обов’язковою умовою 
для учасників (номінантів). 
 

** ПІБ, підпис, дата заповнення   

** Заповнену анкету просимо відправити на адресу: advokatroku@uaa.org.ua  
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