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Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання 
нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, 
необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також 
для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної 
інформації. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі 
викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути 
пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, 
наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні 
особливості студента, його здібності та нахили. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи 
окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 
конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме 
методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована 
спеціальна література та нормативно-правові акти. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може 
виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі 
навчального закладу, а також у домашніх умовах. 

Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й 
колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких 
форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, 
яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою 
підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-
правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо 
теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх 
практичного застосування. 

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на 
семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 
навчальних занять. 

Отже, пропонуємо теми до самостійної роботи з дисципліни 
«Міжнародне право» та джерельну базу до кожної з тем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1: Інститут міжнародної правосуб’єктності 
Питання: 

 
1. Суб’єкти міжнародного права. 
2.Правонаступництво 
 
Рекомендовані міжнародно-правові документи: 

 
Статут ООН (1945). 
Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам (1960). 
Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і 
співробітництва між державами у відповідності з Статутом ООН (від 24 жовтня 
1970). 
Декларація про недопустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держави 
(9 грудня 1981). 
Віденська конвенція про правонаступництво держав у відношенні договорів (23 
серпня 1978 року). 
 

Тема 2: Міжнародна правова відповідальність 
Питання: 

 
1.Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності 

         2.Форми та види 
 

Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Статут ООН (26 липня 1945). 
Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, нанесену космічними 
об'єктами (29 березня 1972). 
Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього (30 грудня 1973). 
Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (9 грудня 1948). 
Конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на 
поверхні (7 жовтня 1952). 
Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (7 березня 
1966). 
Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам (14 грудня 
1960). 
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства (26 листопада 1968). 
Договір про принципи діяльності держав у напрямку дослідження і використання 
космічного простору від 27 січня 1967 р. 
 
 

Тема 3: Право міжнародних договорів 
Питання: 

 
1. Міжнародні договори, конвенції, декларації, їх правова природа 



Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Віденська конвенція про право міжнародних договорів (1969). 
Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (23 серпня 
1978 року). 
Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними 
організаціями або між міжнародними організаціями (1986). 
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) від 1 серпня 
1975 р. 
Паризька хартія для Нової Європи (1990); с 192. 
Віденська конвенція про правонаступництво держав у відношенні державної 
власності, державних архівів державних боргів (1983). 
Угода про розподіл власності СРСР за кордоном (30.12.1991). 
Угода про правонаступництво у відношенні до державних архівів колишнього СРСР 
(1992). 
Угода про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності від 9 жовтня 
1992 року. 
Договір про правонаступництво у відношенні державного боргу і архівів СРСР від 4 
грудня 1991 року. 
 
 

Тема 4: Право зовнішніх зносин 
Питання: 

 
1. Органи  в консульських установа та дипломатичних представництвах  
2. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв 
 
Рекомендовані міжнародно-правові документи: 

 
Віденська конвенція про дипломатичні зносини (18 квітня 1961). 
Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними 
організаціями універсального характеру (1975). 
Конвенція про спеціальні місії (1969). 
Конвенція про недопущення і покарання злочинів проти осіб,що користуються 
міжнародним захистом, в тому числі і дипломатичних агентів (14 грудня 1973 року). 
Конвенція про привілеї і імунітети Об'єднаних Націй (13 лютого 1946 року). 
Конвенція про привілеї і імунітети спеціалізованих установ системи ООН (21 
листопада 1947 року). 
Віденська конвенція про консульські зносини (1963, вступила в силу 18 березня 
1967 р.). 
 

Тема 5: Право міжнародних організацій 
Питання: 

 
1.ООН, структура створення, членство 
2.Основні принципи діяльності 

        3.Спеціалізовані установи 



Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними 
організаціями або між міжнародними організаціями (1986). 
Конвенція про привілеї і імунітети Об'єднаних Націй (13 лютого 1946). 
Конвенція про правовий статус, привілеї і імунітети спеціалізованих установ ООН 
(1947). 
Статут ООН (26 червня 1945). 
Перелік держав-членів ООН на 1 січня 1982 року. 
Перелік спеціалізованих установ ООН 
Статут Всесвітнього Поштового Союзу (10.06.1964 р). 
Статут Міжнародної організації праці (10.05.1964). 
Статут ЮНЕСКО (16 листопада 1945 року; вступив в силу 4 листопада 1946 року). 
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967, 
вступила в силу в 1970 році). 
Статут Організації Об'єднаних Нації по промисловому розвитку (1979, вступив в 
силу в 1985 році). 
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, що регламентує діяльність 
Міжнародної організації цивільної авіації (1944). 
Статут Міжнародного союзу електрозв'язку (1 липня 1994 р). 
Статут Міжнародного агентства по атомній енергії (9 жовтня 1956 р. вступив в силу 
29 липня 1957 року). 
Хартія Організації африканської єдності (26 травня 1963 року). 
Пакт Ліги арабських держав (22 березня 1945, вступив у дію 10 травня 1945 року). 
Статут СНД (21 грудня 1991 року, вступив силу у 1992 році). 
Статут Ради Європи (підписаний 5 травня 1949 р., вступив в силу 3серпня 1949 
року). 
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) від 1 серпня 
1975 р. 
Паризька хартія для Нової Європи (1990). 
Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними 
організаціями універсального характеру (1975). 
Договір про створення Економічного союзу (24.09.93). 
 

Тема 6: Міжнародне гуманітарне право 
Питання: 

1. Театр війни 
2. Учасники воєнних дій 
3. Окремі категорії учасників воєнних дій 

Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Декларація про незастосування сили або загрози силою у взаємовідносинах між 
державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав 20/03/1992  
Декларація про запобігання і вирішення суперечок, котрі можуть загрожувати 
міжнародному миру і безпеці і посилення ролі ООН у цій сфері (1988). 
 Декларація про закріплення міжнародної безпеки (1970). 



 Декларація про вдосконалення співробітництва між ООН і регіональними 
домовленостями чи органами у сфері підтримки міжнародного миру і безпеки (9 
грудня 1994). 
Конвенція про безпеку персоналу ООН і пов'язаного з ним персоналу (15 грудня 
1994 року). 
 Визначення агресії (14 грудня 1974 року). 
 Хартія Організації африканської єдності (26 травня 1963 року). 
 Пакт Ліги арабських держав (22 березня 1945, вступив у дію 10 травня 1945 року). 
Статут СНД (21 грудня 1991 року, вступив силу у 1992 році). 
Договір про колективну безпеку (15.05.1992 р.). 
Північноатлантичний договір (4 квітня 1949 року, вступив у силу 24 серпня 1949). 
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (01.07.1968). 
 Договір про без'ядерну зону в південній частині Тихого океану (1985). 
Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі і 
під водою (5 серпня 1963). 
Договір про всеохоплюючу заборону ядерних випробувань (27.09.1996). 
Договір про Антарктику (1 грудня1959).  
 Договір про заборону ядерної зброї в Латинській Америці (1967). 
 Договір про зону, вільну від ядерної зброї в Африці (1996). 
Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів і в їх надрах ядерної зброї і 
інших видів зброї масового знищення (11 лютого 1971). 
Угода про діяльність держав на Місяці і інших небесних тілах (1984). 
 Договір про ліквідацію ракет середньої і ближньої давності (1989). 
Конвенція про заборону розробки, виробництва і нагромадження запасів 
бактеріологічної і токсичної зброї і про їх знищення (10 квітня 1972). 
Конвенція про заборону розробки, виробництва, нагромадження і використання 
хімічної зброї і її знищення (1993). 
Конвенція про заборону військового або іншого ворожого використання засобів 
впливу на навколишнє середовище (1977). 
Угода про принципи та порядок виконання Договору про звичайні збройні сили в 
Європі, 997_065,15/05/1992  
Договір про обмеження засобів протиракетної оборони (26 травня 1972). 
Петербурзька декларація про заборону використання вибухових і запалювальних 
куль (1868). 
Гаазькі конвенції про закони і звичаї сухопутної війни, про бомбардування 
морськими силами під час війни,про права і обов'язки нейтральних держав і осіб у 
випадку сухопутної війни, про права і обов'язки нейтральних держав у випадку 
морської війни і ін. (1899 і 1907 років). 
Женевські конвенції про захист жертв війни (1949) з Протоколами від 1977 року. 
Женевський протокол про заборону застосування протягом війни удушливих, 
отруйних чи інших газів і бактеріологічних засобів (1925 р.) 
Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 
(14 травня 1954). 
Конвенція про заборону чи обмеження застосування конкретних видів звичайної 
зброї, котрі можуть нанести надмірні ушкодження і мають невибіркову дію (1981). 
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства (26 листопада 1968). 



Резолюції ООН про видання і покарання військових злочинців (рез.3 від 13 лютого 
1946 року) і про принципи міжнародного співробітництва у напрямку виявлення, 
арешту, видання і покарання винних у військових злочинах проти людства (рез. 
3074 від 3 грудня 1973 року). 
Віденська конвенція про дипломатичні зносини (18 квітня 1961). 
Конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, фінансуванням і 
навчанням найманців (21.09.1990 р.). 
Лондонський протокол щодо ведення морської війни (1936). 
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях (12 
квітня 1949). 
Женевська конвенція про поліпшення стану поранених і хворих і осіб, що потерпіли 
аварію на кораблі, що входить до складу морських збройних сил (12 квітня 1949). 
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (12 квітня 1949). 
 
 

Тема 7: Міжнародне кримінальне право 
Питання: 

 
1. Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинністю. 
2. ІНТЕРПОЛ, напрямки діяльності  
 

Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Статут ООН (1945). 
Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, нанесену космічними 
об'єктами (29 березня 1972). 
Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього (30 грудня 1973). 
Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (9 грудня 1948). 
Конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на 
поверхні (7 жовтня 1952). 
Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (7 березня 
1966). 
Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам (14 грудня 
1960). 
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства (26 листопада 1968). 
Договір про принципи діяльності держав у напрямку дослідження і використання 
космічного простору від 27 січня 1967 р. 
Міжнародний пакт про громадські і політичні права (19 грудня 1966). 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (19 грудня 1966). 
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини(1950). 
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975). 
Загальна декларація прав людини (10 грудня 1948). 
Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії 
чи переконань (1981). 
Декларація про права осіб, що належать до національних, етнічних, релігійних чи 
мовних меншин (1992). 



Конвенція про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин 
(21.10.94) 
Конвенція проти катувань та інших жорстоких нелюдських або принижуючих 
гідність видів поводження і покарання  
 Пакти ООН про права людини (1966). 
Декларація про право на розвиток (4 грудня 1986 року). 
Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (7 березня 1966). 
Конвенція про охорону материнства (1952). 
Конвенція про статус біженців (1951). 
Конвенція про трудящих-мігрантів (01.07.49) 
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (28.06.1930 р.). 
Конвенція про права розумово відсталих осіб (20.12.1971). 
Декларація про права інвалідів (09.12.75) 
Конвенція про попередження актів тероризму і покарання за їх здійснення (1971). 
Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам (14 грудня 
1960). 
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (14.12.1960 р.). 
Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (07.03.1966 р.). 
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства (26 листопада 1968). 
Міжнародна конвенція проти апартеїду в спорті  
Конвенція про політичні права жінок (31.03.1953 р.). 
Конвенція про громадянство одруженої жінки (20.20.1957 р.). 
Декларація прав дитини 
Конвенція про права дитини (20.11.89) 
Декларація про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (18 грудня 1979 
року). 
Конвенція про застосування принципів права на організацію і ведення колективних 
переговорів (01.07.1949 р.). 
Конвенція про свободу асоціацій і захист права на організацію (09.07.1998 р.). 
Конвенція про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю (29.06.1951 р.). 
Конвенція щодо дискримінації в галузі праці та зайнятості (15.06.1960 р.). 
Конвенція про політику в галузі зайнятості (09.07.1964 р.). 
Декларація соціального прогресу і розвитку (11.12.1969 р.). 
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва (04.11.1966 р.). 
Рекомендація про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва 
і миру та виховання в дусі поваги прав і основних свобод 
Декларація про основні принципи, що стосуються вкладу засобів масової інформації 
у зміцнення миру і взаєморозуміння в розвиток прав людини та в боротьбу проти 
расизму, апартеїду та підбурювань до війни 
Конвенція про передавання осіб, засуджених до позбавлення свободи, для 
відбування покарання у державі, громадянами якої вони є (19 травня 1978). 
Конвенція про правову допомогу і правові відносини з приводу громадянських, 
сімейних і кримінальних справ (січень 1993 року). 
Конвенція по морському праву (1982). 
 Конвенція про рабство (25 вересня 1926). Протокол змін до Конвенції про рабство 
(7 грудня 1953). 



Додаткова конвенція про заборону рабства і работоргівлі (7 вересня 1956). 
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми 
особами (21 березня 1950). 
Конвенція про недопущення злочинів апартеїду і покарання за нього (30.11.1973). 
Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (1948). 
Конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, фінансуванням і 
навчанням найманців (21.09.1990 р.). 
Єдина конвенція про наркотичні засоби (30.03.1961 р.). 
Віденська конвенція про психотропні речовини (1971). 
Віденська конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних 
засобів і психотропних речовин (20 грудня 1988, вступила в силу 11 листопада 1990 
року). 
Токійська конвенція про правопорушення і деякі інші акти, що здійснюються на 
борту повітряних суден (14.09.1963 р.). 
Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (16 
грудня 1970). 
Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 
безпеки цивільної авіації (23.09.1971 р.). 
Конвенція про недопущення і покарання злочинів проти осіб,що користуються 
міжнародним захистом, в тому числі і дипломатичних агентів (14 грудня 1973 року). 
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників (17.12.1979). 
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (03.03.1980 р.). 
Римська конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти 
безпеки морського судноплавства (1988). 
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення 
(1991). 
Конвенція про захист персоналу ООН і пов'язаного з ним персоналу (15.12.1994 р.). 
 Женевські конвенції про захист жертв війни (1949). 
Конвенція про неможливість застосування строку давності до військових злочинів і 
злочинів проти людства (26 листопада 1968). 
 
 

Тема 8: Територія і населення в міжнародному праві 
Питання: 

 
 

1. Державна територія. 
2. Державні кордони 
 

Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Конвенція про континентальний шельф (29 квітня 1958). 
Конвенція ООН з морського права (10.12.1982). 
Договір про принципи діяльності держав у напрямку дослідження і використання 
космічного простору, в тому числі Місяця і інших небесних тіл від 27 січня 1967 р. 
Договір про Антарктику (від 1 грудня 1959 року). 
Віденська конвенція про право міжнародних договорів (23 травня 1969). 



Віденська конвенція про правонаступництво держав у відношенні договорів (23 
серпня 1978). 
Конвенція про режим судноплавства по Дунаю (18 серпня 1948). 
Договір про Шпіцберген (9 лютого 1920 року). 
Конвенція про громадянство одруженої жінки (1957). 
Конвенція між учасниками СНД про порядок набуття громадянства від 19 січня 
1996 року. 
Конвенція про статус апатридів (1954). 
Конвенція про зменшення випадків безгромадянства (1961). 
Статут Управління Верховного комісару по справах біженців від 14 грудня 1950 
року. 
Угода між Урядом України та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах 
біженців (23.09.96). 
Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 року. 
Декларація про територіальний притулок від 14 грудня 1967 р. 
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства (26 листопада 1968). 
Конвенція про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього (9 грудня 1948). 
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (7 березня 
1966). 
 

Тема 9: Міжнародне морське право 
Питання: 

 
1. Конвенції по морському праву 
 

Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 
Конвенція ООН з морського права (10.12.82)(1982). Вступила в силу 16 листопада 
1994 року. 
Конвенція про континентальний шельф (29 квітня 1958). 
Конвенція про відкрите море (29 квітня 1958 року) 
Конвенція про територіальне море прилеглу зону (29 квітня 1958 року). 
Конвенція про рибальство і охорону живих ресурсів моря (1958 р.). 
Женевська конвенція про режим морських портів (1923 р.). 
Договір про принципи діяльності держав у напрямку дослідження і використання 
космічного простору, в тому числі Місяця і інших небесних тіл (27 січня 1967 р.). 
Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі (1974 р.). 
Договір про заборону випробовувань ядерної зброї в атмосфері, космічному 
просторі і під водою (1963 р.) . 
Договір про заборону ядерної зброї в Латинській Америці (1967). 
Договір про створення без'ядерної зони в південній частині Тихого океану (1985 р.). 
Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів і в їх надрах ядерної зброї і 
інших видів зброї масового знищення (11 лютого 1971). 
Конвенція про заборону військового або іншого ворожого використання засобів 
впливу на навколишнє середовище (18 травня 1977). 
Міжнародні правила попередження зіткнення суден на морі (1972 р.). 



Конвенція про пошук і рятування на морі (1979 р.). 
Конвенція про запобігання забруднення моря нафтою (12 травня 1954 року). 
Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення моря нафтою 
(1969 р.). 
Міжнародна конвенція про втручання у відкритому морі у випадках аварій, що 
спричиняють забруднення моря нафтою (1969 р.). 
Протокол про втручання у відкритому морі у випадках забруднення речовинами, 
відмінними від нафти (1973 р.). 
Конвенція про запобігання забруднення моря викидами відходів і інших матеріалів 
(29 грудня 1972 р.). 
Конвенція про забруднення моря з суден (1973 р.). З 1978 Конвенція МАРПОЛ. 
Конвенція відносно забезпечення вільного плавання по Суецькому каналу (29 
грудня 1888 року). 
Конвенція про Чорноморські протоки (1936 р.). 
Договір про Панамський канал (1977 р., вступив у силу 1 жовтня 1979 р.). 
Договір про нейтралітет і функціонування Панамського каналу (1977 р., вступив у 
силу 1 жовтня 1979 р.). 
 Угода про співробітництво у морському торговому судноплавстві (3 грудня 1971). 
  

Тема 10: Міжнародне космічне і повітряне право 
Питання: 

 
1. Принципи міжнародного повітряного та космічного права 
2. Основні напрями космічної діяльності  держав 
3. Повітряні та космічні міжнародні організації 

 
Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 

Договір про принципи діяльності держав у напрямку дослідження і використання 
космічного простору, в тому числі Місяця і інших небесних тіл (27 січня 1967 р.). 
Договір про заборону випробовувань ядерної зброї в атмосфері, космічному 
просторі і під водою (1963 р.) . 
Конвенція про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних 
перевезень (12 жовтня 1929 року). 
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (7 грудня 1944 з поправками 
1962,1971,1973). 
Договір про відкрите небо (1992 р.). 
Договір про Антарктику (від 1 грудня 1959 року). 
Конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на 
поверхні (7 жовтня 1952). 
Конвенція, доповнююча Варшавську конвенцію, для уніфікації деяких правил, що 
стосуються міжнародних повітряних перевезень, що здійснюються особами, які не є 
перевізниками по договору (18.09.61) 
 Монреальські протоколи (1-- 4) 1975 року 
Токійська конвенція про правопорушення і деякі інші акти на борту повітряного 
судна (1963 р.). 



Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (16 
грудня 1970). 
Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 
безпеки цивільної авіації (1971). 
Монреальський протокол про боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, 
що обслуговують міжнародні рейси (1988 р.). 
Женевська конвенція про визнання прав на повітряне судно (1948 р.). 
 Угода про транзит по міжнародних транзитних лініях (1944 р.). 
Угода про міжнародний повітряний транспорт (07.12.1944 р.). 
Угода про діяльність держав на Місяці і інших небесних тілах (1979 р.). 
 Декларація правових принципів, що регулюють діяльність держав по дослідженню 
і використанню космічного простору (1963 р.). 
 Договір по космосу (1967 р.). 
Принципи використання державами штучних супутників Землі для міжнародного 
безпосереднього телевізійного мовлення (1982 р.). 
Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі із космічного простору 
(1986 р.). 
 Принципи використання ядерних джерел енергії на борту космічних об'єктів (1992 
р.). 
 Декларація про міжнародне співробітництво в дослідженні і використанні 
космічного простору на благо і в інтересах усіх держав, з особливим обліком потреб 
усіх країн, що розвиваються (1996 р.).  
Статут Міжнародного союзу електрозв'язку (1992 р.).Стаття 44. 
Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об'єктів, 
запущених у космічний простір (22 квітня 1968 року). 
Угода про створення міжнародної системи і Організації космічного зв'язку 
"Інтерсупутник"(15 листопада 1971 року). 
Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв'язку 
(ІНМАРСАТ) (3 вересня 1976 р.). 
Конвенція про реєстрацію об'єктів, що запускаються у косміічний простір (14 січня 
1975р). 
Конвенція про міжнародну відповідальність про шкоду, нанесену космічними 
об'єктами (29 березня 1972) 
 Договір про обмеження засобів протиракетної оборони (26 травня 1972). 
Угода про співробітництво у напрямку дослідження і використання космічного 
простору в мирних цілях (програма "Інтеркосмос") (1976 р. ) 
Угода про спільну діяльність по дослідженню і використанню космічного простору 
(30 грудня 1991 року).  
Рішення про участь держав-учасниць СНД в договорі між СРСР та США про 
обмеження систем протиракетної оборони (09.10.92) 
 

Тема 11: Міжнародне право охорони навколишнього середовища 
Питання: 

 
1. ООН і контроль за природним середовищем 
2. Міжнародний екологічний суд 
 



Рекомендовані міжнародно-правові документи: 
 

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) (1 серпня 1975 
р.)  
 Організаційні і фінансові заходи по міжнародному співробітництву у сфері охорони 
навколишнього середовища (Програма ООН по охороні навколишнього середовища 
ЮНЕП). 
Конвенція про заборону воєнного чи іншого ворожого використання засобів впливу 
на природнє середовище (18 травня 1977 року). 
Міжнародна конвенція про запобігання забруднення моря нафтою (12 травня 1954 
року). 
Міжнародна конвенція про запобігання забруднення моря викидами відходів і 
інших матеріалів (29 грудня 1972 р.). 
Міжнародна конвенція відносно втручання у відкритому морі у випадках, що 
призводять до забруднення нафтою (29 листопада 1969 року). 
Протокол про втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до 
забруднення речовинами, відмінними від нафти (2 листопада 1973 р.). 
Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (13 листопада 
1979 р.). 
Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики (20 травня 1980 
р.). 
Конвенція про рибальство і збереження морських живих ресурсів у Балтійському 
морі і Дельтах (13 вересня 1973 р.). 
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