
Щодо діяльності Комітету з міжнародного права Асоціації правників України 

 

1. Основні напрями діяльності Комітету з МП: 

 Асоціація з ЄС, торгівля з ЄС, право СОТ 

 Міжнародно-правові виклики перед Україною (агресія з боку РФ та інше) 

 Оптимізація бізнесу з використанням закордонних юрисдикцій (в 

координації з податковим та іншими комітетами АПУ) 

 Крим: теоретико-практичні аспекти з точки зору міжнародного права 

 Питання участі України в міжнародних організаціях 

 Пошук вкрадених активів, протидія корупції 

2. Партнерами Комітету з МП могли б стати не тільки юристи, які спеціалізуються на 

окреслених вище питаннях, а й наукові працівники, викладачі кафедри 

міжнародного права Інституту міжнародних відносин, Києво-Могилянської 

академії, інших вузів-дослідників міжнародного права. 

Крім цього, запрошувати до участі представників відповідних комітетів Верховної 

Ради України, профільних департаментів Міністерства закордонних справ та 

Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

новоствореного Національного антикорупційного бюро, відповідних департаментів 

Національної поліції.  

3. Найочікуванішим, на мою думку, заходом є обговорення проблеми повернення 

незаконно виведених з України активів. Ця проблема є актуальною як з точки зору 

інтересів держави, так і для пересічних громадян. Вважаю за доцільне скликати 

велику конференцію з наступними учасниками: слідчі органів державної влади, 

юристи, що мають досвід роботи з пошуку активів, представники політичних сил, 

науковці. Мета конференції – виявити проблеми, сприяти синергії зусиль для 

виявлення і повернення активів. 

4. Варто також створити майданчик для постійного обговорення проблем у 

правовідносинах, що виникають з подвійного статусу Криму. Зокрема, періодичгл 

скликати засідання у зручному форматі ланчу абощо для обміну останніми 

новинами та практикою взаємодії, насамперед, бізнесу з окупованим півостровом.  

5. Важливою стратегічною метою діяльності Комітету з міжнародного права вважаю 

підвищення міжнародно-правової культури серед юристів, оскільки (і) міжнародне 

право суттєво відрізняється від права національного та (іі) існує об’єктивний попит 

на краще розуміння сучасних викликів перед Україною.  

6. Поступова інтеграція України в ЄС, впровадження міжнародно-правових 

стандартів не тільки в торгівлі, а й в протидії корупції також зумовлює підвищення 

інтересу до міжнародного права.  

7. На мою думку, Асоціації правників в особі Комітету з міжнародного права варто 

звернути увагу на чисельні мут-корти (змагання з судових дебатів), що проводяться 

в різних сферах міжнародного права. Зокрема, це дебати імені Джесапа 

(міжнародне публічне право), Стетсонівські дебати з міжнародного права 

навколишнього середовища, дебати з міжнародного арбітражу імені Віса та багато 

інших. Ці змагання проводяться серед студентів та дозволяють виявляти та 

підтримувати здібних студентів уже на етапі їх навчання.  


