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Основні напрямки роботи на посаді Президента АПУ
• Прозорість
Робота АПУ з кожним роком стає все прозорішою, в той же час в деяких аспектах ще треба
працювати над збільшенням рівня прозорості роботи організації.
• АПУ для всіх
Під час розмови з колегами на ринку в мене склалось враження, що АПУ вважається
організацією, яка створена лише для задоволення інтересів великих компаній – лідерів
ринку, або компаній, наближених до керівництва АПУ. Я розумію, що це враження є
помилковим, в той же час, треба працювати над тим, щоб кожен правник бачив цінність
АПУ для нього й відчував, що АПУ створена саме для нього й задоволення його потреб.
• Більше залучення молоді до життєдіяльності АПУ
Молоді правники завжди відігравали велику роль у розвитку та становленні АПУ і є дуже
важливою рушійною силою для організації. Саме тому, молоді треба надати всі можливості
й надалі бути глибоко залученими до роботи організації, отримати більше автономії з точки
зору розвитку, популяризації та просування АПУ, залучати молодих правників на всіх
ключових етапах роботи та розвитку організації.
• Більш агресивна регіональна політика
АПУ вже має досить сильну підтримку в регіонах, в той же час слід працювати над тим,
щоб забезпечити присутність організації в кожному куточку України.
• Диверсифікація складу та істотне збільшення членів АПУ
АПУ потребує нових членів, у зв’язку із чим треба здійснити заходів для суттєвого
збільшення членства АПУ, в тому числі і за рахунок більш глибокого проникнення в
регіони (див. вище) та залучення членів з тих категорій правників, які були менше
залучені до роботи АПУ (державні службовці, тощо).
• Міжнародна співпраця
АПУ має стати обличчям України в міжнародній юридичній спільноті та представляти
Україну на систематичній основі в основних міжнародних галузевих організаціях.
• Делегування повноважень членам Правління АПУ
Члени Правління АПУ мають бути більше залучені до роботи організації та брати більш
активну участь в роботі та розвитку АПУ згідно із затвердженим розподілом повноважень.
• Довгострокове стратегічне планування
АПУ повинна мати чітку довгострокову стратегію розвитку, яка повинна містити конкретні
цілі.
• Реформування професії
АПУ завжди була активно залучена до реформи адвокатури й надалі буде активно брати
участь в лобіюванні інтересів професії та імплементації найкращих світових практик під
час розробки українських галузевих законів.

