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Асоціація правників України 
ставить перед собою завдання 
розвитку юридичної професії, 
удосконалення законодавства, 
впровадження етичних стандар-
тів, захисту професійних прав 
членів АПУ та прав людини за-
галом. 

Діяльність: 
З моменту заснування Асо- 

ціація невпинно розширює 
масштаби своєї діяльності, а та-
кож рівень завдань. При такому 
стрімкому розвитку наша орга-
нізація спромоглася залишити-
ся на принципових постулатах 
її діяльності: незалежність, від-
критість, аполітичність, демо-
кратичність, рівноправність 
членів тощо. 

Робота Асоціації правників 
України побудована на особис-
тій ініціативі та зацікавленості 
її членів. За сім років діяльності 
ми спромоглися стати найди-

намічнішою та найактивнішою 
організацією правників в Украї- 
ні, заявили про себе за межами 
країни та зайняли активну по-
зицію з багатьох питань юри-
дичного життя України.

наші члени: 
Наразі членами АПУ є 

близько двох тисяч правників з 
усіх регіонів нашої країни, серед 
яких: юристи, нотаріуси, адво-
кати, судді, державні службов-
ці, народні депутати та визнані 
вчені у галузі права. Студент-
ське крило Асоціації налічує ще 
понад тисячу майбутніх юристів 
з більш ніж півсотні навчальних 
закладів України. 

пріоритетні напрями ро-
боти Асоціації:  

▪ реформування законодав-
ства про адвокатуру;

▪ сприяння проведення в 
життя судової реформи;

▪ моніторинг виконання Єв-
ропейським Союзом Угоди про 
спрощення візового режиму;

▪ розвиток міжнародної спів- 
праці з правничими організа- 
ціями світу, проведення виїзних 
конференцій та зустрічей;

▪ розвиток та активізація 
діяльності відділень Асоціації 
правників України в регіонах; 

▪ захист професійних прав 
членів АПУ та моніторинг до-
тримання прав людини;

▪ реагування на резонансні 
події правничого життя нашої 
країни.

Міжнародні зв’язки: 
Асоціація правників України 

є членом Міжнародної асоціації 
юристів (ІВА), підтримує тісні 
контакти з Радою правничих 
співтовариств та адвокатур Єв-
ропи (ССВЕ) та Американською 
асоціацією юристів (АВА).

приєднуйтесь!
Асоціація правників України 

радо вітає всіх однодумців та за-
прошує приєднуватись до нашої 
організації, щоб разом втілювати 
задуми у життя. Сподіваємося, що 
наші принципи і завдання відпо-
відають вашим уявленням про 
майбутнє правничої професії.

Ми будемо щиро вдячні за 
будь-які пропозиції та ідеї і го-
тові врахувати думку кожного 
правника.

Асоціація правників України (АПУ) —  
всеукраїнська громадська організація, за-
снована у 2002 році з метою об’єднання 
правників для створення сильної та впливової 
професійної спільноти, яка би стала потужним 
голосом правничої громади нашої країни.   

Детальнішу інформацію про Асоціацію правників України можна отримати на офіційному веб-сайті АПУ 
www.uba.ua або у Секретаріаті Асоціації за тел.: 0 (44) 492-8848, e-mail: info@uba.ua  

www.uba.ua

Декілька слів  
про найголовніше

Про АСоцІАцІю 
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Учасники VII Щорічної правничої конференції АПУ у Харкові 



Щорічні конференції та 
форуми:  

Асоціація правників України 
щороку проводить низку тради-
ційних та добре відомих конфе-
ренцій і форумів з найбільш ак-
туальних тематик права: 

▪ Форум з розвитку ринку 
юридичного бізнесу (лютий), який 
збирає керівників та партнерів 
юридичних фірм та адвокатських 
об’єднань задля обговорення ста-
ну та перспектив розвитку ринку 
юридичних послуг України.

▪ Конференція корпоратив-
них юристів (юрисконсультів) 
(квітень) — унікальний захід, під 
час якого юрисконсульти обгово-
рюють актуальні питання, зумов-
лені специфікою своєї професії, 
підходи до співпраці з позаштат-
ними консультантами тощо. 

▪ Форум з корпоративного 
права (жовтень) — один з най-
популярніших заходів Асоціації, 
який присвячений питанням 
корпоративного права та управ-
ління, аналізу судової практики 
та міжнародного досвіду. 

Ці заходи є візитною карт-
кою Асоціації і кожного разу 
викликають великий резонанс у 
правничих колах країни. 

ЩоріЧнА прАвниЧА 
конФЕрЕнція АпУ 

Кожного року проходить Що-
річна правнича конференція Асо-
ціації правників України — найго-

ловніший захід нашої організації, 
який збирає членів АПУ з усієї 
України. Протягом декількох днів 
роботи Конференції проходять чис-
ленні засідання комітетів та секцій, 
засідання Правління АПУ та Прав-
ничої Асамблеї — найвищих керів-
них органів Асоціації, круглі столи 
та семінари, а також прийоми та 
вечірки для членів АПУ.  

Щороку Конференція про-
ходить в іншому місті. Наразі 
правники АПУ, окрім Києва, 
уже відвідали Судак, Донецьк, 
Львів, Харків. У 2011 році Що-
річну правничу конференцію 
АПУ приймає Одеса.   

МіЖнАроДні ЗАХоДи 
АсоціАції

З кожним роком міжнарод-
ний вектор діяльності Асоціації 
активізується все більше, охо-
плюючи нові ініціативи, візити, 

проекти. Асоціація проводить 
власні успішні міжнародні за-
ходи в Росії, Чехії та на Кіпрі. 

Щорічна конференція зі 
структурування бізнесу АПУ, 
яка проходить у вересні в  
м. Лімасол (Кіпр), є одним з 
найуспішніших заходів Асоці-
ації в цілому. 

У листопаді 2010 року Асо-
ціація правників України стала 
локальним партнером Між-
народної асоціації юристів 
(International Bar Association) 
під час організації першого 
заходу ІВА в нашій країні —   
І Української міжнародної конфе-
ренції «Міжнародний арбітраж: 
Україна, Росія та країни СНД». 

А у 2011 році Асоціація прово-
дить низку нових заходів, зокрема 
Форум з фармацевтичного права 
у Києві  та Західноукраїнський 
юридичний форум у Львові.

Детальнішу інформацію про заходи Асоціації правників України можна отримати  
на офіційному веб-сайті АПУ www.uba.ua у розділі «Календар заходів». 

Асоціація правників України, окрім поточ-
ної роботи в комітетах, форумах та сек-

ціях, проводить протягом року декілька 
масштабних щорічних конференцій та фору-

мів, а також низку регулярних заходів, присвяче-
них певній тематиці. 

www.uba.ua

Де зустрічаються колеги, 
конкуренти та друзі оСНоВНІ 

ЗАХоДИ
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VII Щорічний юридичний форум Асоціації правників України



«Гаряча лінія» з питань 
захисту прав членів Асоціа-
ції правників України

Наприкінці 2009 року Асо- 
ціація правників України ство-
рила постійно діючу «Гарячу лі-
нію» з питань захисту прав чле-
нів АПУ від протиправних дій 
державних органів і третіх осіб», 
куди може звернутися будь-який 
правник і заявити про порушен-
ня своїх професійних прав.

Мета проекту — створити в 
межах Асоціації дієві та своє-
часні механізми реагування на 
випадки порушення прав членів 
АПУ з боку державних органів та 
третіх осіб.

Прийом звернень по «Га-
рячій лінії» здійснює коорди-
натор за тел.: 0 (44) 229-10-29  
та e-mail: dopomoga@uba.ua ці-
лодобово, в тому числі й у вихід-
ні та святкові дні.

Третейський суд при Асо-
ціації правників України

Третейський суд Асоціації 
правників України було заснова-
но у липні 2006 року відповідним 
рішенням Правління АПУ. Голо-
вою Третейського суду наразі є 
Дмитро Грищенко, директор 
ЮФ «Грищенко та Партнери». 

Третейський суд є постійним, 
недержавним, незалежним ор-
ганом, який був створений для 
розгляду та вирішення спорів з 
цивільних та господарських пра-
вовідносин. Суддівська колегія 
складається з висококваліфікова-
них юристів, добре відомих юри-
дичному загалу нашої країни.

Для того, щоб отримати де-
тальнішу інформацію щодо ро-
боти Третейського суду, звер-
тайтесь, будь ласка, до секретаря 
Суду Лесі Фесенко, тел./факс:  
0(44) 492-88-48, e-mail: info@uba.ua

всеукраїнський день безо- 
платної правової допомоги 

Асоціація правників Укра-
їни активно працює над впро-
вадженням ефективної системи 
безоплатної правової допомоги. 

Минулого року Асоціація за-
початкувала Всеукраїнський 
день безоплатної правової до-
помоги громадянам та юри-
дичним особам. Ініціативу 
широко підтримала правнича 
громадськість нашої країни.  
У 2011 році акція проводитиметь-
ся 21 травня. З детальнішою ін-
формацією можна ознайомитися 
на веб-сайті pravovadopomoga.org. 

Окрім власних проектів, 
Асоціація підтримує ініціативи 
інших правничих організацій, 
які передбачають надання безо-
платної правової допомоги тим, 
хто її потребує найбільше.  

Законотворча робота  
Асоціація правників Украї-

ни проводить активну роботу у 
сфері реформування законодав-
ства в декількох найбільш акту-
альних напрямах — адвокатура, 
судова реформа, нотаріат, кри-
мінальний процес, корпоратив-
не законодавство тощо. 

На базі Асоціації розробля-
ються численні законопроекти 
за участі провідних фахівців у 
відповідних галузях та переда-
ються на розгляд суб’єктам за-
конодавчої ініціативи.

Детальнішу інформацію про ключові проекти Асоціації правників України можна отримати  
на офіційному веб-сайті АПУ www.uba.ua у розділі «Проекти».

У межах Асоціації правників України було 
започатковано низку проектів, які на-
правлені на захист прав та інтересів чле-
нів Асоціації, вдосконалення законодавства і 
впровадження високих стандартів на ринку юри-
дичних послуг нашої країни.  

www.uba.ua

інструменти реалізації  
наших цілей КЛюЧоВІ 

ПроЕКТИ
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Перше засідання Третейського суду Асоціації правників України



коМіТЕТи об’єднують 
членів Асоціації відповідно до 
галузі права.

Наразі у межах Асоціації 
працюють такі комітети:
▪ Комітет з банківського  
 та фінансового права
▪ Комітет з енергетики
▪ Комітет з зовнішньо- 
 економічної діяльності
▪ Комітет з інтелектуальної  
 власності та рекламного  
 права
▪ Комітет з конкуренційного 
права
▪ Комітет з конкурсного права
▪ Комітет з конституційного  
 права, адміністративного  
 права та прав людини
▪ Комітет з корпоративного  
 права
▪ Комітет з кримінального  
 та кримінально- 
 процесуального права
▪ Комітет з медичного права
▪ Комітет з міжнародного  
 права
▪ Комітет з нерухомості  
 та будівництва
▪ Комітет з оподаткування
▪ Комітет з питань ЗМІ
▪ Комітет з природних ресурсів
▪ Комітет з процесуального  
 права
▪ Комітет з сімейного  
 та спадкового права
▪ Комітет зі спортивного  
 права

▪ Комітет зі страхового права
▪ Комітет з телекомунікацій
▪ Комітет з транспортного  
 права
▪ Комітет з трудового права
▪ Комітет з фармацевтичного 
 права
▪ Комітет з фондового ринку
▪ Комітет з цивільного права
▪ Комітет з юридичної 
практики

сЕкції об’єднують членів 
Асоціації відповідно до роду 
професійної діяльності.

Структурою Асоціації перед-
бачені такі секції:
▪ Адвокати та практикуючі  
 правники  
▪ Державні службовці

▪ Науковці та освітяни
▪ Нотаріуси
▪ Працівники прокурорських  
 та слідчих органів,  
 органів МВС та СБУ
▪ Судді
▪ Юрисконсульти 

ФорУМи об’єднують чле-
нів Асоціації за певними інте- 
ресами.

Наразі в структурі Асоціації 
існують такі форуми:
▪ Форум жінок-юристів
▪ Форум здоров’я правника
▪ Форум партнерів  
 юридичних фірм
▪ Центр кар’єри
▪ Центр правничих  
 досліджень

З програмою діяльності, основними заходами та керівництвом комітетів, секцій і форумів Асоціації  

можна ознайомитися на офіційному веб-сайті АПУ www.uba.ua у розділі «Структура АПУ».

Участь у роботі комітетів, секцій та фо-
румів Асоціації надає можливість обміну 

практичним досвідом, пошуку шляхів ви-
рішення проблемних ситуацій, а також слугує 

інструментом для доведення позиції правників до 
суб’єктів законодавчої ініціативи. 

www.uba.ua

основа нашої  
діяльностіСТрУКТУрНІ 

ПІДроЗДІЛИ
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Засідання Комітету АПУ зі спортивного права



Асоціація правників Украї- 
ни має широке регіональне 
представництво у більшості 
областей України, Автономній 
Республіці Крим, містах Києві 
та Севастополі. Розвиток актив-
ності правників у регіонах є од-
ним з найголовніших пріорите-
тів діяльності Асоціації.

Так, зокрема найважливі-
ший захід року – Щорічна прав-
нича конференція АПУ — про-
ходить щоразу в іншому місті, 
а керівництво Асоціації прово-
дить регулярні візити в регіони 
з метою презентації діяльності 
АПУ та її молодіжного крила —  
Ліги студентів. Члени Асоціа-
ції виступають у різних містах 
з професійними доповідями з 
актуальних питань права. 

Доброю традицією уже стали 
виїзні засідання комітетів АПУ 
та засідання форуму партнерів 
юридичних фірм. Окрім того, у 
січні 2011 року пройшла перша 
Інтернет-конференція Асоціації 
правників України між Києвом 
та Тернополем за участі провід-
них експертів з корпоративного 
права. Надалі Асоціація планує 
активно розвивати сектор елек-
тронних комунікацій між прав-
никами. 

Належність того чи іншого 
члена або кандидата у члени 
Асоціації до певного відділення 
визначається відповідно до міс-
ця його постійного чи переваж-
ного проживання. Облік членів 
кожного відділення ведеться 
Секретаріатом АПУ, який прий- 

має та обробляє дані, що міс-
тяться в заявках про вступ до 
Асоціації.

Рішення про створення відді-
лення приймається Правлінням 
за поданням ініціативної групи 
у складі не менше трьох осіб. 
Разом із поданням ініціативна 
група передає на затвердження 
Правління протокол установчих 
зборів та проект положення про 
відділення. 

Очолює відділення голова, 
який обирається терміном на 1 
рік для здійснення керівництва 
регіональним осередком. Також 
за наявності необхідної кількос-
ті членів може бути створена 
Рада відділення для колегіаль-
ного управління його діяльніс-
тю.  Однак найвищим органом 
управління відділенням є за-
гальні збори, які скликаються 
не рідше одного разу на рік. 

Відділення Асоціації прав-
ників України проводять конфе-
ренції, семінари, круглі столи, 
а також організовують нефор-
мальні заходи та конкурси серед 
юристів.

Для того, щоб запропонува-
ти теми засідань або ідеї заходів, 
звертайтесь, будь ласка, до регі-
ональних відділень Асоціації. 
Адреси відділень та контактні 
дані Ви можете знайти на сайті 
Асоціації www.uba.ua у розділі 
«Структура АПУ» або у «Вісни-
ку АПУ» у розділі «Контакти».

З програмою діяльності, основними заходами та керівництвом відділень можна  

ознайомитися на офіційному веб-сайті Асоціації www.uba.ua у розділі «Структура АПУ».

Регіональні відділення АПУ є структурни-
ми підрозділами Асоціації, які координують 
взаємодію членів, організовують заходи з 
питань, що становлять найбільший інтерес 
для правників того чи іншого регіону. www.uba.ua

Ми там,  
де є правники рЕГІоНАЛЬНІ 

ВІДДІЛЕННЯ
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Святкування другої річниці Відділення АПУ у Тернопільській області



Президент очолює Прав-
ління та є найвищою посадовою 
особою Асоціації, яка має право 
представляти організацію у від-
носинах з третіми особами та за-
безпечує загальне керівництво 
Асоціацією. Президентом Асо- 
ціації наразі є сергій коннов, 
старший партнер АК «Коннов і 
Созановський».

Правління є постійно діючим 
колегіальним органом управлін-
ня Асоціацією, до відання якого 
належить вирішення ключових 
питань діяльності організації, за 
винятком тих, що віднесені Ста-
тутом до виключної компетенції 
Правничої асамблеї. Правління 
працює відповідно до програми 
діяльності, причому кожен член 
Правління відповідає за певний 
напрям роботи в організації. До 
складу цього органу входять про-
відні правники країни, добре відо-
мі у юридичному співтоваристві.

Правнича асамблея є найви-
щим органом Асоціації, що має 
статус загального з’їзду і фор-
мується у спосіб, що забезпечує 
якнайширше представництво 
членів АПУ та усіх правничих 
професій. Так, Правнича асамб-
лея складається з делегатів, об-
раних від секцій та відділень 
АПУ з різних регіонів України.  

Структурою Асоціації також 
передбачено існування Ревізій-
ної комісії, до відання якої на-
лежить контроль за фінансово-
господарською діяльністю Прав- 
ління АПУ. Щорічно Ревізійна 
комісія проводить аудит фі-
нансової діяльності АПУ та по-
дає відповідні звіти на розгляд 
Правничої асамблеї. Головою 
Ревізійної комісії є олег Дави-
денко, керуючий партнер ЮФ 
«Арієс».

Піклувальної рада функціо-
нує як консультативно-дорадчий 

орган Асоціації. Основною його 
задачею є надання рекоменда-
цій Президенту та Правлінню 
АПУ з найважливіших питань 
діяльності Асоціації. Очолює 
Піклувальну раду василь ки-
силь, старший партнер ЮФ 
«Василь Кісіль і Партнери». До 
складу цього органу входять по-
чесні члени АПУ, визнані метри 
правничої професії.

Секретаріат АПУ є орга-
ном, що забезпечує практичну 
реалізацію усіх заходів, про-
ектів та ініціатив нашої органі-
зації, виступаючи зв’язуючою 
ланкою між керівництвом та 
членами Асоціації. Працівни-
ки Секретаріату координують 
роботу структурних підрозділів 
АПУ, організовують заходи та 
надають необхідну підтримку 
членам Асоціації. Очолює Се-
кретаріат олександра Егерт, 
виконавчий директор АПУ.

Детальнішу інформацію про керівництво Асоціації правників України можна отримати  
на офіційному веб-сайті АПУ www.uba.ua у розділі «Про АПУ».

Керівництво Асоціацією правників Укра-
їни здійснюється виборними органами - 

Президентом, Правлінням та Правничою 
асамблеєю АПУ відповідно до функцій та по-

вноважень, встановлених Статутом і внутріш-
німи документами організації.

www.uba.ua

органи, які забезпечу-
ють життєдіяльність 

КЕрІВНИцТВо
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 Під час засідання Правління АПУ у м. Києві
Голосування на Правничій асамблеї 
у Львові



Членство у Асоціації правни-
ків України надає такі переваги:

Належність до молодої, 1. 
успішної та прогресивної спіль-
ноти правників — юристів, адво-
катів, суддів, науковців, держав-
них службовців та нотаріусів.

Участь у роботі комітетів, 2. 
секцій та форумів Асоціації, де 
експерти діляться своїм досві-
дом, обговорюють актуальні пи-
тання права тощо.

Можливість брати участь у 3. 
програмах обміну та стажування 
правників. 

Участь у законотворчій 4. 
роботі у рамках Асоціації прав-
ників України.

Можливість проявити себе 5. 
у публічній сфері, виступаючи 
на засіданнях, круглих столах та 
конференціях.

Нові корисні знайом-6. 
ства, неформальні заходи та 
вечірки, участь у конкурсах та 

спортивних турнірах — все це є 
невід’ємною складовою життя 
членів Асоціації. 

Окрім того, Ви:
— отримуєте безкоштовний 

«Вісник Асоціації правників 
України» — щомісячне друкова-
не видання Асоціації;

— отримуєте знижки на 
платні заходи Асоціації правни-
ків України та її партнерів;

— отримуєте інформаційну 
підтримку Асоціації, а також 
маєте можливість звернутися 
за захистом своїх професійних 
прав у межах проекту «Гаряча» 
лінія АПУ;

— маєте можливість корис-
туватися знижками та перевага-
ми на товари і послуги, які нада-
ються партнерами Асоціації. 

Членами АпУ можуть бути 
громадяни України, які мають 
вищу юридичну освіту.

кандидатами у члени 
АпУ можуть бути громадяни 
України, які навчаються за фа-
хом правника у вищих навчаль-
них закладах.

У АПУ існує почесне член-
ство. Звання почесного члена 
АПУ присвоюється за рішенням 
Правління.

Окрім того, особи, які не є 
правниками або не мають гро-
мадянства України, можуть бра-
ти участь в її діяльності у якості 
учасників Асоціації.

Для того, щоб вступити до 
АПУ, необхідно:

— заповнити заяву про вступ 
до Асоціації правників України. 
Надіслати її на електронну чи 
поштову адресу, або факсом; 

— сплатити вступний та що-
річний внески відповідно до 
сум, встановлених для різних 
категорій правників.

Правління у місячний термін 
розгляне Вашу заяву та прийме 
рішення про прийом до Асоціа-
ції, про що буде надіслано від-
повідне повідомлення.

Після прийняття рішення 
Правлінням Вам буде надісла-
но вітальний пакет. Він міс-
титиме картку та сертифікат 
члена АПУ, поточний номер 
«Вісника АПУ» та «Довідник 
членів 2011 року». 

Заяву про вступ до Асоціації правників України можна знайти на веб-сайті Асоціації  

www.uba.ua у розділі «Членство», у «Віснику АПУ» або отримати у Секретаріаті Асоціації.

Асоціація правників України об’єднує усіх 
представників правничої професії з різних 
куточків нашої країни за принципом індиві- 
дуального членства. Членство в організації є при-
вабливим як для студентів, юристів-початківців, 
так і для народних депутатів та високопосадовців.   

www.uba.ua

кращі — серед нас
ЧЛЕНСТВо:

ВИДИ, ПЕрЕВАГИ
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Святкування Дня народження АПУ, вечірка «Асоцація має талант!»



Асоціація правників України започаткува-
ла низку ініціатив, які спрямовані на підви-

щення ролі професії правника в суспільстві, 
розширення професійних контактів правни-

ків, корисних знайомств та неформального спіл-
кування.

www.uba.ua

впроваджуємо  
найкращі ідеї ІНІцІАТИВИ 

АСоцІАцІЇ

Детальнішу інформацію про основні ініціативи Асоціації правників України  
можна отримати на офіційному веб-сайті АПУ www.uba.ua

відкриття року права
У 2008 році за ініціативи 

Асоціації правників України 
представники професійних 
громадських організацій прав-
ників зібралися разом для від-
новлення традиції святкування  
«Відкриття Року Права». 

Метою церемонії «Відкрит-
тя Року Права» є визнання 
важливої ролі права та юри-
дичної професії в суспільстві і 
державі, сприяння формуван-
ню правосвідомості громадян, 
утвердження принципу верхо-
венства права та незалежності 
судівництва.

Урочиста церемонія «Від-
криття Року Права» проходить 
щороку 8 жовтня в день свят-
кування професійного свята — 
Дня юриста. 

почесна відзнака Асо- 
ціації правників України

Почесна Відзнака Асоціації 
правників України «За честь 
і професійну гідність» є най-
вищою нагородою Асоціації 
правників України, яка що-
річно присуджується юристу, 
який має бездоганну репута-
цію та значні професійні до-
сягнення. 

Протягом року усі бажаю-
чі правники можуть подава-
ти кандидатури на номінацію 
Почесною Відзнакою, лауреат 
якої обирається Номінаційним 

комітетом та затверджується 
Правлінням Асоціації правни-
ків України.

Урочисте вручення Почес-
ної відзнаки відбувається що-
року під час святкування Дня 
юриста. 

«народний депутат у  
гостях в АпУ». обід з пар-
ламентарем

«Народний депутат у гостях 
в АПУ» — ініціатива, яка була 
започаткована ще на почат-
ку 2009 року з метою налаго-
дження діалогу між суб’єктами 
законодавчої ініціативи та 
правниками. 

Правники мають можли-
вість зустрітися та особисто по-
знайомитися з народними де-
путатами України, які, у свою 
чергу, радо йдуть назустріч, ви-

словлюючи готовність прийма-
ти до розгляду законопроекти, 
розроблені у межах АПУ.  

«Ласкаво просимо до 
Асоціації!» — прийом для 
нових членів АпУ

Ініціатива проведення свят-
кових прийомів для нових чле-
нів виникла у січні 2008 року.  
З того часу кожні два місяці 
Асоціація влаштовує нефор-
мальні вечірки, на які запро-
шуються правники, котрі що-
йно вступили до АПУ.

На зустрічі Президент Асо- 
ціації вручає вітальні пакети, 
виконавчий директор знайо-
мить нових членів з роботою 
Секретаріату, а члени Правлін-
ня розповідають про переваги 
членства, основні заходи та  
проекти організації.   
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Адвокат та відомий блоггер Ігор Головань виступає на урочистому обіді  
з нагоди Відкриття Року Права



Ліга студентів АПУ — це молодіжне крило Асо-
ціації, яке об’єднує студентів-правників з усієї 
України, сприяючи підвищенню їх освітнього 
рівня шляхом проведення семінарів, конференцій, 
круглих столів, правничих шкіл з актуальних питань 
права, а також профільних юридичних змагань. 

www.uba.ua

Молодіжне  
крило АпУ ЛІГА  

СТУДЕНТІВ АПУ

Основною метою Ліги студен-
тів АПУ є об’єднання студентів-
правників юридичних шкіл 
України у могутню та ефективну 
організацію, яка представлятиме 
інтереси студентів у відносинах з 
освітніми установами, органами 
державної влади та різноманіт-
ними правничими інституціями 
в Україні та за кордоном.

Забезпечення стажування та 
працевлаштування студентів у 
провідних юридичних установах, 
збір, систематизація та розповсю-
дження інформації правничого ха-
рактеру, налагодження міжнарод-
них стосунків та обміну досвідом, 
участь студентів у соціальних осві-
тянських програмах — всім цим 
займається Ліга студентів АПУ.

Досягнення Ліги студен-
тів Асоціації правників Укра-
їни за 5 років діяльності:

▪ Налічує понад 1300 членів з 
85-ти ВНЗ України.

▪ Ліга студентів АПУ має 18 
обласних осередків, осередок у  
м. Києві та м. Бердянську. 

▪ Ліга щороку організовує на-
вчальні та лідерські табори для 
своїх членів, Національну модель 
Верховної Ради України, правничі 
школи з різних сфер права, Сти-
пендіальні конкурси та змагання. 

▪ Ліга студентів АПУ за свою 
п’ятирічну історію організувала 
понад 300 регіональних студент-
ських правничих заходів.

▪ Ліга студентів АПУ в 2010 
році вперше розпочала проводити 
Конкурс наукових, публіцистич-
них та порівняльних статей серед 
студентів-правників з усієї Украї-
ни за підтримки відомих юристів.

▪ Ліга студентів АПУ за 5 ро-
ків існування виграла 10 ґранто-
вих проектів. 

▪ Ліга студентів АПУ щоріч-
но залучає власних партнерів з 
числа провідних фірм  України.

▪ Наразі генеральними парт-
нерами річної діяльності Ліги сту-
дентів АПУ є ЮК «Ващенко, Бугай 
та Партнери» та АК «Легітимус».

▪ Ліга студентів реалізува-
ла значну кількість правничих 
освітніх програм для школярів 
та дітей-сиріт.

▪ Ліга студентів АПУ з грудня 
2008 року видає перший в Укра-
їні всеукраїнський професійний 
журнал для студентів-юристів 
«Студент-правник».

напрями діяльності Ліги  
студентів АпУ:

▪ Центр правничої кар’єри 
▪ Напрям «Міжнародна осві-

та та міжнародні відносини» 
▪ Напрям «Семінари та кон-

ференції, юридичні змагання та 
конкурси» 

▪ Центр корпоративних про-
грам 

▪ Центр соціальних програм
Щоб стати членом Ліги сту-

дентів АПУ, необхідно заповни-
ти заявку, що розміщена на офі-
ційному сайті Ліги, та сплатити 
вступний та членський внесок. 
Членами молодіжного крила 
Асоціації можуть стати студен-
ти, що навчаються на правни-
чих спеціальностях у вищих на-
вчальних закладах.

Після завершення навчання 
колишні студенти долучаються 
до діяльності Асоціації у якості 
її членів.

Детальнішу інформацію про діяльність Ліги студентів АПУ  

можна отримати на офіційному веб-сайті Ліги www.ligauba.org.ua 
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Генеральні партнери 2011 року

Офіційний 
медіа-партнер

Інформаційно-
правова підтримка

Офіційний
Iнтернет-партнер

всеукраїнська громадська організація

«асоціація правників україни»

www.uba.ua

НАША АДРЕСА: 
вул. Межигірська 5, оф. 15, м. Київ 04071

Телефон/факс: 0 (44) 492-88-48


