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Програма розвитку Комітету з міжнародного права АПУ на 2018 - 2019 роки 

 

Протягом останніх двох років я брала участь у роботі Комітету АПУ з міжнародного 

права (далі – «Комітет») у якості члена  ради Комітету, що дає мені більш глибоке 

розуміння напрямків майбутньої діяльності та розвитку Комітету. Вважаю, що основними 

напрямками діяльності Комітету мають стати: (i) участь у робочих групах по розробці 

нормативно-правових актів; (ii) проведення освітніх заходів із актуальних питань 

міжнародного права; (iii) проведення практичних заходів для обговорення актуальних 

питань, що виникають в бізнес практиці, розгляд бізнес кейсів; (iv) проведення 

декількох масштабних заходів з найбільш актуальних питань (конференцій, круглих 

столів); (v) активна співпраця з іншими комітетами для проведення заходів та участі у 

робочих групах; (vi) популяризація Комітету в експертному середовищі.  

 

Враховуючи вищезазначене, робота Комітету з міжнародного права (“Комітету”)  має 

бути спрямована на:  

 

(i) залучення експертів Комітету до роботи в експертних та робочих групах з метою 

розробки законопроектів та втілення законодавчих ініціатив;  

 

(ii) участь представників Комітету у міжнародних конференціях, семінарах та форумах 

(представництво саме від імені Комітету та АПУ);   

 

(iii) розробка програми та співпраця з іншими українськими та міжнародними 

громадськими організаціями, проектами ЄС в Україні; 

 

(iv) створення платформи для обговорення основних змін в законодавстві, а саме 

створення експертного середовища на базі Комітету;  

 

(v) співпраця з провідними міжнародними організаціями, представництва яких 

знаходяться в Україні, з метою запровадження ініціатив для покращення умов їх роботи, 

лобіювання законопроектів та залучення інвестицій в майбутньому;  

 

(vi) проведення тренінгів та практичних семінарів для бізнесу; та 

 

(vii) створення освітньіх програм, наприклад, щодо адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС.  

 

Інструменти для реалізації:  

 

(i) проведення засідань Комітету на постійній основі;  

 

(ii) залучення до діяльності Комітету провідних фахівців, науковців та практиків, 

представників міжнародної наукової спільноти, практиків з міжнародного права;  

 

(iii) співпраця з центрами міжнародного права та провідними міжнародними 

інституціями, що акредитовані в Україні;  

 

(iv) участь представників Комітету у засіданнях відповідних експертних груп;  

 

(v) участь Комітету у розробці пакету реформ для гармонізації законодавства з 

законодавством ЄС (налагодження роботи з експертним середовищем);  

 

(vi) організація круглих столів, форумів та семінарів з проблемних питань, що 

розробленні Радою Комітету;  

 

(vii) підготовка законодавчих ініціатив та рекомендацій за відповідними напрямками 

діяльності Комітету;  

 

(viii) проведення практичних семінарів для представників бізнесу; 

 

(ix) структурне реформування Комітету, а саме поділ Комітету на підкомітети за 

напрямками діяльності (приватне право/публічне прво).  


