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Вступ
Концепція містить рішення відносно сфер діяльності і вибору нових напрямів. У ній
перераховано основні цілі розвитку і визначено пріоритети.
В основу Концепції розвитку покладено:
- аналіз перспектив розвитку Асоціації адвокатів України, завданням якого є
визначення тенденцій і факторів, які впливають на розвиток організації;
- вибір векторів роботи на основі аналізу перспектив розвитку Асоціації у різних видах
її статутної діяльності та опрацювання пропозицій, які надійшли від кандидатів до нового
складу Правління ААУ, визначення пріоритетів з точки зору їх ефективності і забезпеченості
ресурсами;
- аналіз напрямів диверсифікації видів діяльності, пошук нових, більш ефективних
видів діяльності і визначення очікуваних результатів.
Розділ I. Загальні дані про Асоціацію адвокатів України, її структуру, проекти,
роботу
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України» (надалі ААУ)
створена задля сприяння підвищення ролі та авторитету адвокатури в українському
суспільстві, задоволенню та захисту прав і законних інтересів членів Асоціації, підвищення
професійного рівня адвокатів та якості правової допомоги, що надається адвокатами.
Сьогодні Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України» стоїть
перед нагальною потребою визначення нових векторів подальшого розвитку, що зумовлено
загостренням політичної ситуації, ряду зовнішніх загроз та внутрішніх ризиків, погіршення
соціально-економічних показників в країні, трансформації правової системи, що не могло не
відобразитись на українській адвокатурі в цілому та на Асоціації адвокатів України зокрема.
Асоціація адвокатів України об’єднує адвокатів з різних куточків України, що
поділяють її погляди. Виконуючи свої завдання та функції, Асоціація адвокатів України та
кожен її учасник дотримується основних принципів, серед яких: верховенство права;
незалежність; професіоналізм; рівноправність членів; демократичність; добровільність;
справедливість; активність; прозорість та відкритість; самоврядування.
Наше гасло – «Ми відкриті для всіх адвокатів!»

Розділ IІ. Стратегічні цілі Асоціації адвокатів України
Перша стратегічна ціль – аналіз та формування громадської думки щодо роботи
органів адвокатського самоврядування, донесення її до органів адвокатського
самоврядування. Налагодження тісної співпраця між структурними підрозділами ААУ та
органами адвокатського самоврядування.
Друга стратегічна ціль – підвищення стандартів здійснення адвокатської діяльності.
Третя стратегічна ціль – участь у законотворчій діяльності країни та розвиток
міжнародної співпраці.

Розділ IIІ. Стратегічні напрями розвитку ААУ
3.1. Реалізація статусу ААУ як провідної громадської організації в системі
адвокатури у співпраці з органами адвокатського самоврядування
Сьогодні потребують вдосконалення організаційні форми взаємодії у налагодженні
міцних зв’язків між Асоціацією адвокатів України та органами адвокатського самоврядування,
іншими організаціями адвокатів та юристів задля вирішення актуальних проблем права у
різних галузях суспільних відносин. Статус ААУ як професійної організації адвокатів
передбачає її провідну роль в організації та координації співпраці з органами адвокатського
самоврядування, НААУ, РАУ, ВДКА з метою доповнення функцій та можливостей одне
одного задля розвитку інституту адвокатури України.
Завдання:
посилення організуючої та координуючої ролі ААУ у взаємовідносинах з НААУ,
Радою адвокатів України, Вищою дисциплінарною комісією адвокатури та іншими
громадськими правовими організаціями;
моніторинг діяльності, аналітика, аналіз, виявлення недоліків у роботі органів
адвокатського самоврядування;
проведення регулярних опитувань членів ААУ щодо роботи органів
адвокатського самоуправління, аналіз та узагальнення даної інформації, підготовка
аналітичного звіту;
регіональний розвиток, залучення керівників відділень ААУ в регіонах до
роботи органів адвокатського самоврядування на місцях, налагодження взаємодії та
співпраці між відділеннями ААУ та регіональними органами адвокатського самоврядування;
ініціювання надання ААУ квоти представництва в органах адвокатського
самоврядування;
збільшення чисельності ААУ та розширення своїх осередків по всій території
України, налагодивши тісний зв'язок між ними та організувавши їх злагоджену і продуктивну
роботу;
залучення регіонів до управління ААУ, з метою чого необхідно закінчити
процес створення та започаткувати роботу Регіональної асамблеї;
налагодження процесу регулярних заходів в регіонах, особливо засідань членів
місцевих відділень;
проведення спільних заходів регіональних відділень ААУ з органами
адвокатського самоврядування на місцях;
«кар’єрна драбина» - залучення активних учасників ААУ до роботи органів
адвокатського самоврядування (НААУ);
завдяки членству в ААУ члени відділень можуть впливати на роботу НААУ і
ОАС;
збільшення кількості заходів та ініціатив, направлених на обговорення
актуальних питань адвокатської практики, обміну досвідом та вироблення спільних позицій з
резонансних питань правничого життя країни;
спільно узгодити плани заходів ААУ та НААУ для об’єднання зусиль в їх
проведенні.
Заходи:
підписання Меморандуму про співробітництво з НААУ;
включити представника до Експертної ради з питань акредитації та
сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатури
України;
включити представника до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності;
включити представника до Комітету з питань адвокатської етики при
Національній асоціації адвокатури України;
обмін новинами та інформаційна підтримка, розсилка;
залучення учасників Клубу майбутніх адвокатів ААУ до підготовки програми
стажування;
розміщення інформації про діяльність НААУ на шпальтах журналу «Бюлетень
ААУ».

3.2.

Підвищення стандартів здійснення адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність є ключовим елементом правової системи країни, від
ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод
громадян, потребує залучення наукової спільноти до удосконалення адвокатури України,
правової системи України, утвердження принципів верховенства права, законності,
гуманізму, справедливості, рівності, свободи, правової визначеності, пропорційності та
добросовісності, об’єднання зусиль науковців та фахівців практиків.
Створення чіткої системи критеріїв правильності вибору того чи іншого варіанта
поведінки, стандартів здійснення адвокатської діяльності, є надзвичайно важливою для
адвокатів, особливо в контексті останніх події в нашій країні.
Завдання:
розробка і впровадження стандартів адвокатської діяльності;
співпраця з КДКА та радами адвокатів регіону з метою захисту конкретних
адвокатів перед дисциплінарними комісіями тощо;
здійснення контролю за діяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури (аналітика, аналіз, виявлення недоліків у роботі);
вивчення ситуації з виконанням адвокатами правил адвокатської етики;
запровадження статусу КМА як організації, участь у заходах якої, може
зараховуватись до терміну проходження стажування кандидата в адвокати;
забезпечення включення «Бюлетеня ААУ» до Переліку наукових фахових
видань України.
Заходи:
створити Робочу групу ААУ для розробки стандартів адвокатської діяльності;
розробка методичних рекомендацій адвокатам у сфері надання правової
допомоги, захисту своїх професійних прав та інтересів, та захисту від неправомірних дій
представників державних органів;
здійснення моніторингу випадків недотримання професійних прав адвокатів
представниками органів державної влади з метою своєчасної реакції на такі випадки та
попередження таких порушень у майбутньому;
3.3.

Участь в законотворчій діяльності та міжнародне співробітництво

Важливим кроком до зміцнення позицій адвокатури в правовому житті країни стане
активна участь учасників Асоціації адвокатів України в Громадських радах при державних
органах України для дотримання та захисту суспільних інтересів, додержання принципу
верховенства права, принципу прозорості та відкритості діяльності державних органів.
Завдання:
налагодження максимально ефективної системи комунікації з членами ААУ;
участь членів ААУ в підготовці проектів нормативно-правових актів;
надання правових висновків до проектів нормативно-правових актів задля
недопущення ризиків порушення прав людини та громадянина, будь-яких форм
дискримінації, корупційних діянь тощо;
здійснення наукового забезпечення підготовки правових позицій ААУ;
участь в робочих групах при органах державної влади та місцевого
самоврядування;
участь в Громадських радах при органах державної влади та місцевого
самоуправління;
розвиток програм партнерства, активне залучення нових юридичних та бізнеспартнерів до співпраці з ААУ;
підвищення міжнародного рівня української адвокатури;
визнання Асоціації Адвокатів України міжнародними громадськими та
професійними адвокатськими утвореннями (інтеграція української адвокатської спільноти у
світову адвокатську спільноту);
гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу;
імплементація кращих норм регулювання та організації адвокатської
діяльності, що існують в законодавстві інших країн, у законодавство України;

підвищення професійної кваліфікації адвокатів України шляхом розвитку
наукового та професійного обміну досвідом;
допомога та сприяння адвокатам України у проходженні стажувань,
отримання дозвільних документів (візова підтримка), підвищення професійного рівня;
створення Комітету ААУ, основним видом діяльності якого буде курування
міжнародною діяльністю ААУ .
Заходи:
створити дієву Наукову Раду Асоціації адвокатів України, затвердити
положення про її діяльність, обрати склад;
створити робочу групу з вивчення зарубіжного досвіду та імплементації його в
українське законодавство.
створити робочу групу для вивчення питання щодо законодавчого
врегулювання статусу адвоката України за кордоном;
забезпечити активну участь членів Асоціації адвокатів України в Громадських
радах при державних органах України;
розвиток зв’язків з організаціями об’єднань адвокатів інших розвинених
держав для обміну досвідом роботи, спільного вирішення актуальних проблем адвокатури
тощо;
здійснення тісної співпраці з державними органами з метою забезпечення
гарантії дотримання такими органами законодавства України та суспільних інтересів при
здійсненні своєї діяльності;
розширення зовнішніх контактів, зокрема, з міжнародними правничими
асоціаціями (IBA, CCBE, ABA) та українськими бізнесовими організаціями, Торгово промисловою палатою України тощо;
встановлення ділових та дружніх стосунків між ААУ та такими організаціями,
як;

Спілка адвокатів та адвокатських об'єднань Європейського Союзу;

Європейська федерація адвокатських об'єднань;

Об'єднання юристів та адвокатів Франції - колегія адвокатів міста Париж;

Федеральна палата Німеччини;

Спільнота юристів та адвокатів Англії та Уельсу;

Американська асоціація юристів;

Об'єднання адвокатів Ізраїлю, Голландії, Бельгії, Швейцарії, Данії, Норвегії та ін;
організація та участь українських адвокатів у тематичних міжнародних
конференціях, стажувань українських адвокатів та адвокатів з інших країн;
активна участь української адвокатської спільноти у міжнародних науковопрактичних конгресах, конференціях та семінарах, що проводяться у рамках європейських
програм різного тематичного наповнення з боку Ради Європи, ОБСЄ, адвокатськими
колегіями та асоціаціями;
проведення круглих столів із представниками іноземних юридичних та
адвокатських утворень;
участь у законопроектній роботі, зокрема, у напрямі покращення гарантій
професійних прав адвокатів та розширення процесуальних повноважень в судах;
надання Форумам ААУ статусу міжнародних науково-практичних конференцій;
залучення відомих національних та закордонних науковців до обговорення
проблем адвокатури і суспільства України та вироблення пропозицій щодо їх вирішення.

Розділ IV. Дорожня карта забезпечення ефективної організації
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»

роботи

1. З метою подальшого розвитку Асоціації адвокатів України та підвищення ролі
адвокатури України, необхідно здійснювати активні дії по реальній участі в суспільному житі.
2. Внести зміни до Статуту ВГО «Асоціація адвокатів України».
3. Сформувати Наукову Раду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
адвокатів України».
4. Забезпечення включення «Бюлетеня ААУ» до Переліку наукових фахових видань
України.

Розділ V. Критерії успішності досягнення цілей та завдань
-

зростання рівня авторитету та впливовості Асоціації, її місцевих осередків;
розвиток Асоціації, збільшення кількості членів Асоціації, що обліковуються в

них;
самодостатність Асоціації та її місцевих осередків;
наявність комунікації та сталого зв’язку керівних органів Асоціації та її місцевих
осередків;
реалізація нових проектів та програм за рахунок власних та залучених коштів;
кількість недержавних та громадських організацій, які є партнерами Асоціації
або співпрацюють з нею;
налагодження ефективних партнерських зв’язків із закордонними організаціями
платників податків.
Розділ VІ. Наявні ресурси
6.1. Організаційна структура Асоціації адвокатів України
Виконати всі завдання, які ставить перед собою Асоціація, вбачається можливим при
наявності певної її структури та конкретних людей.
6.1.1. Таблиця структури ААУ

З’їзд
Асоціації адвокатів України
Президент
Асоціації адвокатів України
Вища виборна посадова
особа ААУ

Правління
Асоціації адвокатів України
Колегіальний орган
управління ААУ

Віце-Президент Асоціації
адвокатів України

Ревізійна комісія
Асоціації адвокатів України

Секретаріат Асоціації
адвокатів України

Наглядова Рада
Асоціації адвокатів України

Комітети та Секції Асоціації
адвокатів України

Відділення
Асоціації адвокатів України

Клуб майбутніх адвокатів
Асоціації адвокатів України
6.2. Комітети та секції
У складі ААУ функціонують Комітети. Комітет Асоціації адвокатів України є робочим
органом Асоціації Адвокатів України, створені з ініціативи громадян, що об'єдналися на
основі спільності професійних інтересів задля реалізації загальних цілей та завдань, які
ставить перед собою Асоціація.

6.2.1. Таблиця структури Комітетів та Секцій ААУ
.
Комітет з
організації
адвокатської
діяльності

1. Школа
адвокації

Комітет з
приватного права

1. Секція
альтернативного
вирішення спорів.

-Психологія
адвокації;
-Політичний
клуб;
-Диспутний
клуб;
- Курси
ораторського
мистецтва та
акторської
майстерності;
- Коучінг.
2. Секція
організації
адвокатської
діяльності.

2. Секція з
інтелектуальної
власності.
3. Секція
господарського
права та процесу.
3. Секція з
трудового права.

Комітет з
публічного права

Комітет
з кримінального
права та процесу

1. Секція

1. Секція

земельного права.

кримінального
права.

2. Секція з
фінансового права,
фондового ринку
та корпоративного
права
3. Секція з
податкового права
4. Секція з
медичного права.

Комітет
з міжнародної
юридичноправової
інтеграції та
прав людини

1. Секція з
захисту прав
людини в
Європейському
суді з прав
людини.

2. Секція
кримінального
процесуального
права.

2. Секція
взаємовідносин з
іноземними
об’єднаннями
юристів,
адвокатів.

3. Секція у
справах
адміністративних
правопорушень.

3. Секція
імплементації
міжнародного
законодавства в
Україні.

4. Секція з
сімейного права та
майнових спорів

3. Секція з
маркетингу
адвокатської
діяльності.

6.3. Клуб майбутніх адвокатів ААУ
Клуб майбутніх адвокатів створений як структурний підрозділ у складі Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація адвокатів України». Клуб майбутніх адвокатів створений з
метою об'єднання осіб, які в майбутньому мають намір стати адвокатами та які розділяють
принципи адвокатської діяльності.
6.3.1. Таблиця структури Клубу майбутніх адвокатів ААУ

Президент Клубу майбутніх адвокатів ААУ

Члени Виконавчої ради КМА ААУ

Члени КМА
ААУ

Віце-президент Клубу майбутніх адвокатів
ААУ

6.4. Клуб адвокатів ААУ
У 2013 році на базі Київського міського відділення ААУ було створено Клуб адвокатів
Асоціації адвокатів України, який розвивається та збільшує свою чисельність.

