Програмне звернення:
Я є членом Асоціації правників України з 2010 року, очолювала Комітет фінансового і
банківського права у 2011 році. Я належу до спільноти, яка протягом багатьох років
наполегливо працювала у професії, є відданою кар’єрі та клієнту, успішно поєднувала
роботу, сім’ю та активний спосіб життя. Наша держава, проходячи складну трансформацію
має стати кращим місцем для життя, навчання та роботи. Виходячи з такого постулату та
вважаючи, що асоціації мають стати провідником суспільного та приватного інтересу та
зайняти важливу роль у громадському житті, я подала свою кандидатуру на посаду члена
Правління АПУ.
Як член Правління АПУ я буду підтримувати та сприяти діяльності АПУ, спрямованої на
реалізацію її статутних завдань. Особливо актуальними напрямками, на мою думку, є:







посилення ролі асоціації в суспільному житті, в складних трансформаціях, які
відбуваються в державі;
підвищення професійних та етичних стандартів професії;
робота, спрямована на визнання важливості та зміцнення довіри до юридичної
професії, та юридичної системи в цілому;
представлення інтересів членів асоціації, їх захист та захист інтелектуальної свободи;
консолідація спеціалістів задля досягнення цілей Асоціації, активне залучення молоді;
демонстрація світовій професійній спільноті, міжнародним організаціям потенціалу та
бізнес можливостей України, реального стану справ поза політичними та соціальними
стереотипами, що сприятиме розвитку ринку юридичних послуг в Україні.

Асоціація керується великим арсеналом інструментів для реалізаціїї своїх завдань. Зі свого
боку, я буду активно брати участь у роботі Асоціації в рамках таких сфер з урахуванням
розподілу функцій між членами Правління:






розвиток та вдосконалення законодавства України в сфері корпоративного права,
банківського та фінансового права;
сприяння діалогу між Асоціацією, владою та громадськістю;
робота на заходах Асоціації: конференції, круглі столи, робочі зустрічі, комітети та ін.;
розвиток освітніх та кар’єрних програм для юристів-початківців: семінарів, зустрічей,
форумів;
розвиток відносин із іноземними громадськими організаціями, міжнародними
неурядовими організаціями.

На мою думку, Асоціація має великий потенціал впливу на розвиток суспільства та держави в
цілому, юридичної системи України та професії зокрема. Цей потенціал має бути розкритий та
реалізований за допомогою активної позиції її членів та членів її керівних органів, як
провідників інтересів Асоціації. На посаді члена Правління АПУ я буду використовувати свої
знання і досвід задля ефективної реалізації цілей Асоціації.

