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Передвиборча програма 
кандидата на посаду голови Комітету цивільного права, 

сімейного та спадкового права
Асоціація правників України своїми пріоритетами на 2017 – 2019 роки проголосила розвиток 
у розрізі трьох категорій: правник, правнича спільнота та правова держава. Робота кожного 

комітету правничого професійного осередку, який об’єднала Асоціація, направлена на 
удосконалення зазначених категорій у тій чи іншій сфері права. Комітет цивільного права, 

сімейного та спадкового права не є винятком, а задля становлення Комітету не лише 
винятком, а і яскравим прикладом, пропоную наступні вектори роботи.

Хто?
Об’єднання комітетом науковців, 
практикуючих адвокатів та юри-
стів, суддів, представників 
органів законодавчої та виконав-
чої влади, а також молодих 
правників та студентів юридич-
них вищих навчальних закладів 
для обговорення найбільш акту-
альних проблем галузі. Поєднан-
ня національного та міжнародно-
го досвіду із залученням пред-
ставників міжнародних професій-
них спільнот та організацій.

Як?
Здійснення роботи Комітету 
шляхом проведення 
семінарів, круглих столів, 
он-лайн конференцій. 

Удосконалення та активізація 
роботи Комітету у мережі 
Інтернет, зокрема, у межах 
створених груп у соціальних 
мережах, таких як Faceboook. 

Створення періодичного 
он-лайн видання Комітету, 
що охоплюватиме проблемні 
питання галузі, шляхом 
висвітлення змісту заходів 
Комітету, відображення змін 
у законодавстві, аналізі судо-
вої практики та поширення 
практичного досвіду та теоре-
тичних напрацювань членів 
Комітету. 

Активна взаємодія з іншими 
Комітетами Асоціації, Лігою 

студентів АПУ, представника-
ми профільних ЗМІ, навчаль-
ними програмами фахового 
спрямування.

Залучення нових членів до 
Асоціації правників України 
для максимально ефективної 
взаємодії правників та обміну 
професійним досвідом.

Проведення І Форуму 
з питань сімейного та спадко-
вого права (2019 рік)

Де?
Організація роботи комітету 
централізовано у місті Києві, 
активізація роботи комітету у 
регіонах, поширення теоретично-
го та практичного досвіду серед 
студентів-правників у межах 
вищих навчальних закладів та на 
базі різноманітних навчальних 
програм (наприклад, Програми 
«Адвокат майбутнього»). Прове-
дення міжнародних заходів у 
кооперації із зарубіжними колега-
ми та профільними об’єднаннями.

Коли?
Створення щільного (з визначе-
ною періодичністю) графіку 
засідань Комітету з урахуван-
ням існуючих проблемних 
питань галузі, змін у законодав-
стві, формуванні судової прак-
тики. Проведення підсумкових 
та узагальнюючих заходів у 
розрізі щорічного плану заходів.

Що?
Професійний розвиток членів 
Комітету та формування 
практичного досвіду правників 
у окресленій галузі, сприяння 

обміну таким досвідом у 
правничій спільноті та його 
поширення серед молодих 
правників і студентів профіль-
них навчальних закладів. 

Удосконалення правозастосу-
вання та сприяння якісним та 

дієвим змінам у діючому зако-
нодавстві. 

Підвищення рівня професії та 
етичних стандартів правників 
як кожного окремо, так і у 
розрізі спільноти Асоціації 
правників України.


