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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ.

2. СКЛАД КОМІТЕТУ.

3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Комітет з міжнародного права є постійно 
діючим колегіальним дорадчим органом, 
утвореним при Національній асоціації адвокатів 
України відповідно до розпорядження Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України від 28 серпня 2019 року 2019 
року № 102.

Метою діяльності Комітету є: підвищення 
міжнародно-правової обізнаності та культури 
серед адвокатів, оскільки міжнародне право 
суттєво відрізняється від права національного 
та існує об’єктивний попит на краще розуміння 
сучасних викликів перед Україною, в тому числі 
проваджень у міжнародних судових органах.

Головою Комітету призначений Власюк Віталій Вікторович розпорядженням Голови Національної 
асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 28 серпня 2019 року 2019 року № 102.

Заступник Голови Комітету: Поєдинок Ольга Романівна

У 2020 році Комітетом проведено загалом 2 
засідання:

05 лютого 2020 року відбулося засідання 
Комітету. Під час засідання були обговорені такі 
питання:

04 червня 2020 року відбулося засідання 
Комітету. Під час засідання були обговорені такі 
питання:

підведення підсумків діяльності Комітету за 
2019 рік;

обговорення питання подвійного 
громадянства – підготовка позиції Комітету;

обговорення плану подальшої роботи.

обговорення плану подальшої роботи 
Комітету з міжнародного права.

Новина про засідання Комітету за посиланням.

https://unba.org.ua/news/5565-4-chervnya-vidbulosya-zasidannya-komitetu-naau-z-mizhnarodnogo-prava.html?tg_rhash=7da4936d5affb2


4. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ 
ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

У 2020 році члени Комітету активно долучилися 
до організації заходів для адвокатів, серед яких: 

У заході взяли участь понад 20 осіб. Спікерами 
заходу виступили Голова Комітету НААУ з 
міжнародного права Віталій Власюк,  заступник 
Голови Комітету НААУ з кримінального права 
та процесу Юрій Бауман, доктор юридичних 
наук, професор, старший викладач відділу 
кримінально-правових дисциплін Національної 
академії прокуратури України Наталія Ярмиш,  
суддя Голосіївського районного суду м. Києва 
Іларіон Рудик, доктор юридичних наук, завідувач 
кафедри кримінального права та кримінології 
Інституту права КНУ ім. Шевченка Павло Берзін, 
заступник генерального директора ДП «Сетам» 
з юридичних питань Микола Писанчин, член 
Комітету UNBA NextGen Валентин Рижак.

22 червня 2020 року Комітет спільно з 
Українською асоціацією міжнародного права 
провів прес-брифінг на тему: «Актуальні 
міжнародно-правові виклики перед Україною». 
Захід відбувся в Українському антикризовому 
медіа-центрі.

Участь у заході взяли Голова та заступник Голови 
Комітету з міжнародного права Віталій Власюк 
і Ольга Поєдинок, член Комітету Елеонора 
Салова, член Молодіжного комітету - UNBA 
NextGen Олена Русалова.

Предметом обговорення під час заходу стали 
такі питання:

25 червня 2020 року Комітет з міжнародного 
права спільно з Комітетом з кримінального права 
та процесу провели спільний захід «Фахове 
обговорення правових проблем необхідної 
оборони в Україні» за підтримки молодіжного 
комітету НААУ NextGen.

16 липня 2020 року Комітет з міжнародного 
права у співпраці з Оксаною Варакіною (радниця 
Equity) та Ольгою Кучмієнко (представництво 
НААУ у Швеції) провів вебінар: «Онлайн-робота 
адвоката в 2020: нові регулювання та практика».

Захід мав на меті ознайомити учасників зі 
специфікою діяльності адвоката в нових умовах, 
зумовлених пандемією COVID-19 та сприяти 

реформування інституту громадянства – 
перспективи подвійного громадянства;

міжнародні злочини проти України та її 
громадян;

доля спеціальності «Міжнародне право» у 
вищих навчальних закладах;

законопроект про запровадження інституту 
фандерів (реєстраційний № 3304).

ратифікація Римського статуту;



удосконаленню їх практичних умінь та навичок у 
роботі в режимі онлайн.

Вебінар складався з трьох сесій, кожна з яких 
була присвячена окремому тематичному блоку 
питань.

4. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

22 грудня 2020 року Комітетом з міжнародного 
права у співпраці з Комітетом з енергетичного 
права було проведено круглий стіл на тему: 
«Держава проти зелених інвесторів: виникнення 
спорів та перспективи їх вирішення».

Ключовою темою для обговорення стала 
ситуація, пов’язана з виникненням та погашенням 
заборгованості державою перед інвесторами у 
сфері відновлюваних джерел енергії.

Серед спікерів, які взяли участь в обговоренні – 
Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій,  

Голова Комітету ВРУ з питань енергетики та 
житлово-комунальних послуг Андрій Герус,  
Голова Комітету з енергетичного права НААУ 
Олександр Трохимець, Голова Комітету з 
міжнародного права НААУ Віталій Власюк, 
Заступник Голови Комітету з енергетичного 
права НААУ Владислав Власюк, член Комітету з 
міжнародного права НААУ Ростислав Никітенко,  
представники ПрАТ «НЕК «Укренерго», ДП 
«Гарантований покупець», Вітроенергетичної 
асоціації України, Європейсько-українського 
енергетичного агентства, судді адміністративних 
судів.

За підсумками проведення заходу, учасники 
дійшли спільної думки, що судовий захист прав 
інвесторів у сфері відновлюваних джерел енергії, 
не зважаючи на його тривалість та фінансові 
витрати, є найбільш ефективним засобом для 
отримання вкладених інвестицій та компенсації 
понесених збитків.



5. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, 
ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ 
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

7 липня 2020 року Р. Никітенко, член Комітету з 
міжнародного права на запрошення Всесвітньої 
асоціації юристів (WJA) й адвокатської асоціації 
в Барселоні, взяв участь у роботі першої 
міжнародної відкритої сесії Всесвітнього 
конгресу з права «Will the Rule of Law survive 
in Europe?», що пройшла у форматі ZOOM-
meeting. На ній учасники обговорили актуальну 
для сучасної європейської правової спільноти 
тему: «Чи збережеться верховенство права в 
Європі?».

6 жовтня 2020 року відбулась перша зустріч 
із серії фахових правових дискусій Crimean 
UpShot, присвячена проблемам, що виникли 
внаслідок окупації Криму. Центральною темою 
обговорення стала примусова паспортизація 
кримчан та її наслідки для мешканців півострова. 
Участь у заході взяли Заступник Голови Комітету 
О.Поєдинок та член Комітету Максим Тимочко.

Травень 2020 року член Комітету Захар 
Тропін взяв участь в Міжнародній науково-
практичній конференції на тему: «Сучасні 
міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії 
і практики», на якій презентував доповідь на 
тему: «Відповідальність держав за поширення 
епідеміологічних захворювань». Захід було 
організовано Національним авіаційним 
університетом.

11 грудня 2020 року член Комітету Олена 
Калашник взяла участь у VI Круглому столі до 
Тижня права і Дня Загальної декларації прав 
людини «Права людини в сучасних умовах. 
Розбодови громадянського суспільства в 
України» під час якого, презентувала доповідь  
на тему: «Процесуальні особливості розгляду 
справ про внесення змін до актових записів про 
народження дітей шукачів хахисту в Україні». 
Організатор заходу Київський університет ім. 
Бориса Грінченка.

15 жовтня 2020 року відбувся круглий стіл - 
експертна нарада на тему: «Гуманітарні виклики 
в окупованому Криму» 

Організатори заходу: Благодійний Фонд 
«Акцент»; Центр суспільних досліджень 
«Український меридіан»; Громадська ініціатива 
«Бурштиновий шлях».

Захід, в якому у якості одного спікерів взяв Голова 
Комітету Віталій Власюк, було присвячено 
ключовим викликам для мешканців півострову, 
України та світового співтовариства, що 
загострилися у 2020 році.



6. ВИСЛОВЛЕНІ ПОЗИЦІЇ КОМІТЕТУ.

7. ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, КОМЕНТАРІ, 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО) ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ.

Лютий 2020 року Коментар Комітету з міжнародного права НААУ щодо ратифікації Україною 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду https://cutt.ly/3j4cZrQ

Віталій Власюк, Голова Комітету з міжнародного 
права НААУ.

“Особливості фіноперацій за законом про 
фінмоніторинг деталізовані Нацбанком”. 

Сайт НААУ: https://cutt.ly/Yj4vrsI

«Кому належить Місяць? Space-X, Маск і 
міжнародне право»,видання «Новое время», 
30.06.2020.

https://cutt.ly/hj4va47

«Паспорт в обмін на інвестиції», видання 
«Юридична газета онлайн», №17 (723).

https://cutt.ly/wj4vhTa

«Суд у справі MH17: чи будуть присуджувати 
відшкодування в Нідерландах за законом 
України?» (кометар для статті).

https://cutt.ly/xjWHr2t

Ольга Поєдинок, Заступник Голови Комітету з 
міжнародного права.

Коментар телеканалу «Магнолія-ТВ» щодо 
ситуації з жінками та дітьми - громадянами 
України, які утримуються в сирійському таборі 
Аль-Хол, 21.02,2020.

Детальніше з коментарем можна ознайомитися 
за посиланням http://surl.li/mbft

Коментар телеканалу «Магнолія-ТВ» щодо 
ситуації з українськими дітьми, які знаходяться в 
сирійському таборі Аль-Хол. в Сирії, 01.07.2020.

https://cutt.ly/hj4vPZK

Статті:

«Право на гражданство с точки зрения 
Конституции, конвенций и практики ЕСПЧ», 
видання «Закон і Бізнес», №20 (1474) 23.05—
29.05.2020. 

https://cutt.ly/xjmnXYF

«Законопроєкт 2590 про подвійне громадянство: 
лібералізація не для всіх», «Дзеркало тижня. 
Україна, 20 травня, 2020

https://cutt.ly/uj4ndkC

«Місце Конвенції про права дитини та 
факультативних протоколів до неї у правовій 
системі України», сайт ВША
 
https://www.hsa.org.ua/blog/mistse-konventsiyi-
pro-prava-dytyny-ta-fakultatyvnyh-protokoliv-do-
neyi-u-pravovij-systemi-ukrayiny/

https://cutt.ly/3j4cZrQ
https://cutt.ly/Yj4vrsI
https://cutt.ly/hj4va47
https://cutt.ly/wj4vhTa
https://cutt.ly/xjWHr2t
http://surl.li/mbft
https://cutt.ly/hj4vPZK
https://cutt.ly/xjmnXYF
https://cutt.ly/uj4ndkC
https://www.hsa.org.ua/blog/mistse-konventsiyi-pro-prava-dytyny-ta-fakultatyvnyh-protokoliv-do-neyi-u-pravovij-systemi-ukrayiny/
https://www.hsa.org.ua/blog/mistse-konventsiyi-pro-prava-dytyny-ta-fakultatyvnyh-protokoliv-do-neyi-u-pravovij-systemi-ukrayiny/
https://www.hsa.org.ua/blog/mistse-konventsiyi-pro-prava-dytyny-ta-fakultatyvnyh-protokoliv-do-neyi-u-pravovij-systemi-ukrayiny/


7. ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, КОМЕНТАРІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО) ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ.

Інтерв’ю:

Громадському радіо на тему: «Втручаючись, уряд 
ставить під сумнів здоровий глузд своїх виборців 
— юристка про заборону виїзду на роботу за 
кордон»

https://cutt.ly/HjJYq2c

Максим Тимочко, член Комітету з міжнародного 
права.

«Від військових до експрезидентів. Що в Україні 
не так зі звинуваченням у держзраді» (коментар 
для статті), видання «Українська правда».

https://cutt.ly/bj4nHP7

«Как сохранить свою землю в Крыму? Советы 
экспертов», видання Крым. Реалии.

https://cutt.ly/Ij4nCcg

Ростислав Никітенко, член Комітету.

«Вартість арбітражного розгляду спору 
допоможе мінімізувати добре прописаний 
контракт і арбітражне застереження у ньому», 
журнал «Український адвокат» №1-2 (2020).

https://pravo.ua/articles/cinni-paperi/

«Адвокатування економічної конкуренції в 
Україні», видання «Закон і Бізнес».

https://cutt.ly/ij4mzPb

«ТАЙНЫЕ ХОДЫ. Для эффективной защиты 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, следует создать целостную систему ее 
хранения и предотвращения разглашения», 
видання «Юридическая практика» № 8.

https://pravo.ua/articles/tajnye-hody/

«Енергетика:Пальний нагляд», видання 
«Український Юрист» № 1-2 Січень-Лютий 2020.

http://jurist.ua/?article/1952

«Legal Analysis of the State of Land Reform in 
Ukraine from the Standpoint of Landowners» // 
The Ukrainian Journal of business law #11-12 
November-December 2020.  

http://www.ujbl.info/article.php?id=1452

Factors and Methods for Minimizing Impact 
of Merger Syndrome within a Company», The 
Ukrainian Journal of business law № 7-8 July-
August 2020.

Захар Тропін, член Комітету з міжнародного 
права.

«Національні та міжнародно-правові засоби 
притягнення держав до відповідальності за 
поширення пандемії коронавірусу COVID-19?» / 
З. В. Тропін // Український часопис міжнародного 
права. – 2020. – № 2. – С. 80-82.

«Справа МН 17: міжнародно-правові наслідки 
для України», видання «Юридична газета 
онлайн», №16 (722).

https://cutt.ly/Kj4n2d8

«Резолюція всесвітньої організації охорони 
здоров’я щодо оцінки подій під час пандемії 
коронавірусу Сovid-19: чи можливо притягнути 
винних до відповідальності?», видання 
«Українське право».

https://cutt.ly/xjJADyl

«Вплив СОVID-19 на міжнародне право. 
Правники аналізують виклики, відслідковують 
тенденції, роблять прогнози (частина друга)», 

(коментар для Радіо Свобода).

https://cutt.ly/8j4mqUf

«Чи вплине розслідування збиття літака МАУ над 
Іраном на судовий процес по МН17 – аналіз 
правників» (коментар для Радіо Свобода).

https://cutt.ly/3jJDank

https://cutt.ly/HjJYq2c
https://cutt.ly/bj4nHP7
https://cutt.ly/Ij4nCcg
https://pravo.ua/articles/cinni-paperi/
https://cutt.ly/ij4mzPb
https://pravo.ua/articles/tajnye-hody/
http://jurist.ua/?article/1952
http://www.ujbl.info/article.php?id=1452
https://cutt.ly/Kj4n2d8
https://cutt.ly/xjJADyl
https://cutt.ly/8j4mqUf
https://cutt.ly/3jJDank


7. ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, КОМЕНТАРІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО) ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ.

Калашник Олена, член Комітету.

«Realization of the right to life on the materials 
of the practice of the european court of human 
rights»,  International Journal of Management 
(IJM)», Volume 11, Issue 8, 2020.

«Реализация права на охрану здоровья по 
материалам практики ЕСПЧ»// Georgian 
Medical News № 7-8 (304-305) 2020.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів 
Комітетом спільно з Вищою школою адвокатури 
НААУ було організовано низку заходів, а саме:

«Подвійне громадянство: стежте за руками», 
коментар для статті, видання «Дзеркало тижня», 
випуск № 1280, 01-07.02.2020 https://cutt.ly/
gkoyOaJ

«Подвійне громадянство в Україні: Зеленський 
планує внести зміни», коментар для програми 
«Ранок у великому місті» каналу ICTV https://
ranok. ic tv .ua/ua/2020/02/06/podv i jne-
gromadyanstvo-v-ukrayini-zelenskij-planuye-
vnesti-zmini/

«Україна може дозволити подвійне 
громадянство?», коментар для програми «Ранок 
у великому місті» каналу ICTV,
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = u t J -
IBaNC7k&feature=youtu.be

Арам Асрян, член Комітету.

«Карабах — это Армения с точки зрения 
международного права», видання “New Format” 
http://newformat.info/politics/karabah-eto-
armeniya-s-tochki-zreniya-mezhdunarodnogo-
prava/

8. КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ, ПРОВЕДЕНИХ 
У ВША НААУ.

22-23 лютого 2020 року у Вищій школі 
адвокатури НААУ було проведено дводенний 
навчальний курс «Міграційне право для 
адвокатів: актуальні практичні питання». 
Співорганізатором вказаного навчального 
заходу виступив Комітет з міжнародного права 
члени якого, Ольга Поєдинок, Арам Асрян, 
Дмитро Дворник увійшли до лекторської команди 
зазначеного навчального курсу.

28-29 листопада 2020 року проведено 
дводенний навчальний курс «Міграційне право 
для адвокатів: актуальні практичні питання», 
який став спільним проектом Вищої школи 
адвокатури, Комітету з міжнародного права 
НААУ, БФ «Право на захист» та ГО «Студія 
сучасного права». 

https://cutt.ly/gkoyOaJ
https://cutt.ly/gkoyOaJ
https://ranok.ictv.ua/ua/2020/02/06/podvijne-gromadyanstvo-v-ukrayini-zelenskij-planuye-vnesti-zmini/
https://ranok.ictv.ua/ua/2020/02/06/podvijne-gromadyanstvo-v-ukrayini-zelenskij-planuye-vnesti-zmini/
https://ranok.ictv.ua/ua/2020/02/06/podvijne-gromadyanstvo-v-ukrayini-zelenskij-planuye-vnesti-zmini/
https://ranok.ictv.ua/ua/2020/02/06/podvijne-gromadyanstvo-v-ukrayini-zelenskij-planuye-vnesti-zmini/
https://www.youtube.com/watch?v=utJ-IBaNC7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utJ-IBaNC7k&feature=youtu.be
http://newformat.info/politics/karabah-eto-armeniya-s-tochki-zreniya-mezhdunarodnogo-prava/
http://newformat.info/politics/karabah-eto-armeniya-s-tochki-zreniya-mezhdunarodnogo-prava/
http://newformat.info/politics/karabah-eto-armeniya-s-tochki-zreniya-mezhdunarodnogo-prava/


8. КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ, ПРОВЕДЕНИХ У ВША НААУ.

3 лютого 2020 року вебінар на тему: 
«Множинне громадянство в Україні: основні 
проблеми», лектор - Заступник Голови Комітету 
з міжнародного права, Ольга Поєдинок.

04 червня 2020 року вебінар на тему: 
«Проблемні питання припинення громадянства 
України», лектор - Заступник Голови Комітету з 
міжнародного права, Ольга Поєдинок.

20 березня 2020 року вебінар на тему: 
«Екстремальні ситуації при зверненні особи 
за захистом», лектор – член Комітету Дмитро 
Дворник.

23 березня 2020 року вебінар на тему: 
«Особливості правового представництва 
шукачів захисту», лектор – член Комітету Дмитро 
Дворник.

7 лютого 2020 року ппроведено вебінар на тему: 
«Імміграція іноземців та їх працевлаштування в 
Україні», лектор – член Комітету, Арам Асрян.

19 вересня 2020 року  навчальний курс «Адвокат 
трудового права» (тема: «Іноземці та порядок 
працевлаштування іноземців», лектор – член 
Комітету, Арам Асрян 

13 березня 2020 року проведено вебінар на 
тему: «Іноземці та порядок працевлаштування 
іноземців», лектор – член Комітету, Арам Асрян.

31 січня 2020 року проведено вебінар: на тему: 
«Проблемні питання, пов’язані з набуттям / 
прийняттям до громадянства України», лектор – 
член Комітету, Арам Асрян.


