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АСОЦІАЦІЯ МАЄ СТАТИ 

КЛЮЧОВОЮ ОБ’ЄДНУЮЧОЮ 

ІНСТИТУЦІЄЮ

ДЛЯ ВСІЄЇ ЮРИДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ – ЄДИНА



Драйвер розвитку 
юридичної спільноти

Лідер експертної 
думки та opinionmaker 

Інфлюенсер у сфері 
юридичної освіти 

Носій принципів 
соціальної 
відповідальності

Розгалужена система, 
сильні регіональні 
осередки 

Провідник ідеї 
жіночого лідерства 

Авторитетний гравець 
на міжнародній арені 



I. ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

Правила етики членів Асоціації

Knowledge sharing 

Сильна комунікаційна стратегія 

Захист правників 

Підвищення кваліфікації – 
синхронізація освітніх програм 

Посилення участі інхаузів 

Співпраця з галузевими 
юридичними асоціаціями

Співпраця з тренінговими 
центрами 

Єдині стандарти юридичної 
професії

Єдина платформа для всіх 
юридичних професій

Як це зробитиМета  



II. ЛІДЕР ЕКСПЕРТНОЇ ДУМКИ
ТА OPINIONMAKER

Ефективний GR

Співпраця з міжнародними 
та національними проектами 
та NGO 

Експертиза законопроектів 
та НПА

Залучення представників 
публічного та приватного секторів

Нормативне поле 
та правозастосовна практика 
згідно кращих світових 
та європейських стандартів

Сильна інституційна 
спроможність

Як це зробитиМета  



Співробітництво з міжнародними 
асоціаціями

Зв’язки з асоціаціями українських 
юристів в інших країнах

Співробітництво з посольствами 
та дипломатичними установами

Співпраця з українськими 
дипломатичними установами 
за кордоном

Доступ до найкращих світових 
практик

Вагома роль Асоціації 
у світовому юридичному 
ком’юніті

Як це зробитиМета  

III.  АВТОРИТЕТНИЙ ГРАВЕЦЬ 
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 



IV. ПРОВІДНИК ІДЕЇ ЖІНОЧОГО 
ЛІДЕРСТВА ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Гендерно-справедливі зміни 
до законодавства

Популяризація ідеї жіночого 
лідерства та прогресивних 
практик подолання гендерної 
дискримінації

Просвітницька діяльність 
та Pro bono - захист прав жінок 
та промоція принципів 
гендерної рівності

Посилити роль 
жінок-лідерів, 
захист прав жінок

Як це зробитиМета  



Увага до ініціатив регіональних 
осередків

Система координації роботи 
регіональних представництв

Промотування найкращих 
регіональних практик
 
Розвиток Pro bono 
та просвітницьких проектів регіонів

V. РОЗГАЛУЖЕНА СИСТЕМА З СИЛЬНИМИ 
РЕГІОНАЛЬНИМИ ОСЕРЕДКАМИ 

Розвиток регіональних 
представництв АПУ

Як це зробитиМета  



VI. НОСІЙ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Співробітництво 
з міжнародними проектами

Проекти Pro bono для 
незахищених верств населення,  
дітей, внутрішньо переміщених 
осіб та людей з інвалідністю

Зв’язки з проектами 
та державними інституціями 
в сфері захисту прав 
окремих верств населення

Утвердження принципу 
верховенства права, 
захист «слабких» верств 
населення

Як це зробитиМета  



VII. ІНФЛЮЕНСЕР У СФЕРІ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Експертиза освітніх 
законопроектів 

Комунікації між вишами 
та професійною спільнотою 

Підтримка прогресивних вишів, 
спільні проекти

Конкурси серед 
студентів-правників, 
організація стажування

Покращення іміджу правника

Співпраця з науковою 
спільнотою 

Удосконалення правничої 
освіти

Розвиток практичної 
складової

Синхронізація з провідними 
освітніми трендами

Як це зробитиМета  



АПУ – РАЗОМ ВДОСКОНАЛЮЄМО РИНОК 
ТА ПІДНІМАЄМО ПРЕСТИЖ ПРОФЕСІЇ!




