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Заява
Українська асоціація міжнародного права (УАМП) за двадцять п’ять
років свого існування жодного разу не виступала із публічними заявами
стосовно внутрішньодержавних, тим більше внутрішньополітичних питань
життя нашої країни, концентруючись на сприянні розвитку вітчизняної науки і
практики міжнародного права. Утім, виклики, які стоять зараз перед Україною,
зокрема окупація окремих районів Донецької та Луганської областей, анексія
Криму, нехтування країною-агресором Росією усіх основних принципів
міжнародного права вимагають саме міжнародно-правового вирішення,
безпосереднього застосування міжнародно-правових механізмів, і відтак,
змушують УАМП зробити заяву в контексті прийдешніх виборів Президента
України.
На жаль, від початку становлення незалежності України у 1991 році
керівництво держави переважно нехтувало міжнародно-правовою складовою
захисту її безпеки та інтересів, на чому неодноразово наголошували фахівці
УАМП. Одним з найяскравіших прикладів було питання без’ядерного статусу
України: УАМП виступала проти того, щоб перший в історії перехід ядерної
держави в статус без’ядерної вирішувався тільки на основі політичних заяв,
декларацій чи меморандумів, виходячи з того, що існує потреба у прийнятті

окремого універсального міжнародного договору, яким урегульовувалося б
питання такої добровільної відмови і безпеки нашої держави.
Належне представництво інтересів України у міжнародних відносинах
потребує значного досвіду, хисту та знань. Протягом останніх п’яти років
ситуація кардинально змінилася. Була підписана Угода про асоціацію та
створена зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, узгоджено безвізовий
режим з державами-членами ЄС і з десятками інших держав світу, юридично
закріплено вихід України з СНД, не продовжено широкомасштабний договір з
Росією, закріплено у Конституції європейську ідентичність Українського
народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.
Вважаємо, що ці рішучі кроки підтверджують наявність сильної політичної волі
керівництва держави відстоювати інтереси України на міжнародній арені.
Україна сьогодні стоїть перед великою кількістю міжнародно-правових
проблем: визволення всіх наших громадян, які стали заручниками російського
агресора, деокупація Криму і окремих районів Донецької та Луганської
областей, міжнародно-правове забезпечення відшкодування збитків з окупантаагресора, налагодження та поліпшення двосторонніх міжнародно-правових
відносин України з державами по всьому периметру її кордонів і не тільки,
забезпечення єдності проукраїнської коаліції у світі, продовження європейської
та євроатлантичної інтеграції. Ці проблеми не є унікальними для сучасних
міжнародних відносин та міжнародного права, але існує дуже мало прикладів
їхнього успішного вирішення. Україна не може стояти осторонь і глобальних
проблем, таких як реформування ООН, зростання масової міграції, боротьба з
кібератаками і кіберзлочинністю, зокрема тими, що фінансуються або
здійснюються державами як знаряддя агресії, тощо.
Україна почала писати власну історію успіху, але її продовження
залежить від вибору громадян України вже на чергових виборах Президента
України у 2019 році. Україна не може дозволити собі витрачати час на
підготовку і навчання нового Президента до виконання своїх обов’язків на
міжнародній арені. Політика ж компромісу з державою-агресором, за якої

українська влада боялася твердо відстояти національні інтереси України і яку
пропагують деякі кандидати в Президенти, лише призвела до зростання
кількості зазіхань на інтереси Української держави та порушень норм
міжнародного права.
Окремі кандидати в Президенти України або обходять нагальні
зовнішньополітичні проблеми України, або намагаються висловити свою
програму по-старому, так, щоб не нервувати «старшого брата», або ж цинічно
обіцяють мир, поступившись суверенними територіальними або іншими
життєво необхідними інтересами України.
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зовнішньополітичного курсу на жорстке відстоювання інтересів України,
ефективний захист її безпеки та закликає до підтримки кандидатури чинного
Президента України Петра Порошенка на чергових виборах Президента
України у 2019 році.
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