
6. Правовий режим діяльності держав на Місяці та інших 
небесних тілах. 

7. Правові засади рятування космонавтів, повернення космо-
навтів і об'єктів, запущених в космічний простір. 

1. Поняття, джерела  міжнародного повітряного права. 
2. Поняття державного повітряного судна. 
3. Правове регулювання нерегулярних міжнародних польотів. 
4. Правове регулювання регулярних міжнародних польотів. 
5. Реєстрація повітряних суден. 
6. Розслідування пригод з іноземними повітряними суднами. 
7. Умови здійснення беспілотних міжнародних польотів. 
8. Обмеження повітряного руху. Допомога і рятування 

повітряних суден. 
9. Структура, мета, призначення, правоздатність Міжна-
родної організації цивільної авіації. 
10.Дія Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 

року в умовах війни і надзвичайного стану. 
11."Свободи повітря". Вирішення спорів в міжнародному 
повітряному праві 

Література: 
1. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручн. — 5-е вид., випр. 

і доп. — К.: Знання, 2006. — 397 с. 
2. Міжнародне право: Навч. посібн. / За ред. М.В. 

Буроменського. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 336 с. 
3. Бордунов В.Д., Котов Л.И., Малеев Ю.Н. Правовое ре- 
гулирование международных полетов гражданских воздушных 
судов. - М.: Наука, 1988. - 208 с. 
4. Копылов М.Н. Международное космическое право: Сборник 
международно-правовых актов. — М.: УДН, 1987. — 71 с. 
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1. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручн. — 5-е вид., 
випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 397 с. 

2. Міжнародне право: Навч. посібн. / За ред. М.В. 
Буроменського. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 336 с. 

3.   Шибаева Е., Поточный М. Правовые вопросы структуры и 
деятельности международных организаций: Учебн. пособ. для 
студентов вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: МГУ, 1988. - 
189 с. 
4. Буткевич В.Г. Міжнародне право /Основні галузі – К.,2002 
5. Талалаев А.Н. Право международных договоров: Договоры с 
участием международных организаций. — М.: Международные 
отношения, 1989. — 272 с. 
Семінар №5 Тема Право міжнародної безпеки (2 год.) 
План 

1. Поняття, джерела й особливості права міжнародної 
безпеки як галузі міжнародного права 

2. Роль міжнародного права в запобіганні війни. Заходи по 
запобіганню ядерної війни. 

3. Колективна безпека. її поняття і елементи.  
4. Роззброєння і обмеження озброєнь. Заборона 

випробувань ядерної зброї.  
      5. Поняття й види заходів довіриМеханізми контролю. 
Співвідношення контролю й заходів довіри. 

 Література: 
1. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручн. — 5-е вид., випр. 

і доп. — К.: Знання, 2006. — 397 с. 
2. Міжнародне право: Навч. посібн. / За ред. М.В. 

Буроменського. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 336 с. 
Семінар №6 Тема Міжнародне повітряне та космічне право 
(2 год.) 

План 
1.  Поняття, джерела  міжнародного космічного права. 
2. Принципи космічної діяльності держав. 
3. Поняття запускаючої держави. 
4. Складові частини космічного об'єкта. 
5. Міжнародно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну 

космічним об'єктом. 



2. Внутрішньодержавні та зарубіжні органи зовнішніх 
зносин. 

3. Дипломатичні представництва держав. їх склад, 
структурних представників. 

4. Особисті дипломатичні привілеї та імунітет персоналу, 
5. Консульства та їх функції. Порядок призначення та 

відкликання. Консульські привілеї та імунітети. Почесні 
консули. 

Література: 
1. Блищенко И.П. Дипломатическое право, - М.: Высш. Шк., 

1990. 
2. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основи консульской службы. - 

М.: Междунар. отношения, 1986. 
3. Венская конвенция о дипломатических сношениях от  

18.04.1961   г. // Международ. право в документах. - М.: 
Юрид. лит., 1982. - Ст. 124 - 137. 

4. Сандровский К.К. Право внешних сношений. - К.: Вища 
шк.. 1986. 

5. Положення про дипломатичне представництво України за 
кордоном // Політика і час. - 1992, № 1 -12 - Ст. 14-15. 

6. Положення про дипломатичні представництва та 
консульські установи іноземних держав в Україні // 
Політика і час. - 1992, №8 - Ст. 93-96. 

7. Про   нештатних  (почесних)   консулів   України:   Указ   
Президента   від 17.02.1997 Р. // Офіц. віс. України -1997, 
№7-8 - Кн.і - Ст.. 121425. 

Семінар № 4  Тема Право міжнародних організацій (2 год.) 
План 
1. Поняття, джерела. Установчі акти. Договори між 
організаціями та урядами держав. 
2. Види міжнародних організацій.  
3.Організація Об'єднаних Націй: статус, цілі та принципи, 
членство. Створення  Організації Об'єднаних Націй. Статут 
ООН. 
4. Спеціалізовані установи ООН.  
5.   Регіональні, міжнародні організації.  
Література: 

Семінарські заняття з дисципліни «Міжнародне право» 
покликані сприяти поглибленому вивченню лекційного курсу, 
навчити студентів самостійно працювати з першоджерелами, 
вміти аналізувати їх, узагальнювати матеріал і самостійно 
роботи науково обґрунтовані відповіді. 
         Дана дисципліна є однією з провідних  в учбових закладах, 
які готують фахівців в галузі юриспруденції, і щоб не тільки 
знати, розуміти а й уміти орієнтуватися  в матеріалі та 
нормативних актах студенти повинні самостійно готуватися до 
семінарських занять.      
        Готуючись до семінарського заняття, студенту слід 
написати тези свого виступу або ж викласти його повністю на 
папері. Під час виступу студент може користуватися своїм 
конспектом та надрукованими першоджерелами. 
        Викладач, який веде семінарські заняття, має спрямовувати 
студентів на самостійне мислення, оцінку того або іншої 
проблеми, документа чи статей нормативного акту. Бажано, щоб 
на семінарських заняттях  між студентами відбувався «диспут», 
що допоможе виявляти особисте ставлення  до розглянутих 
проблем і тих поглядів на них. які висвітлені в рекомендованій 
літературі. Це сприятиме більш поглибленому засвоєнню теми 
семінарського заняття. Для того щоб виник диспут на 
семінарському занятті викладач може практикувати попереднє 
призначення з того або іншого питання основного доповідача, 
двох-трьох співдоповідачів, опонента доповідача і рецензента, 
який має дати оцінку виступам. Така практика дасть можливість 
залучити до активної участі у семінарському занятті студентів 
усієї групи. 
         У кінці семінарського заняття, а якщо необхідно, то і після 
розгляду окремого питання теми семінару, викладач має 
підводити підсумки обговорення і дати оцінку виступам 
студентів.    
 
 
 
 
 
 



Семінар № 1 Тема Суб’єкти міжнародного права (2 год.) 
План 
1. Поняття суб'єкта міжнародного права 
2. Держави – основі суб'єкти міжнародного права. 

Міжнародна правосуб'єктність федерації, суб'єктів 
федерації. 

3. Поняття та  історія розвитку державного  суверенітету.  
Право нації на самовизначення, форми його реалізації. 

4. Виникнення нових держав та її міжнародне визнання.  
Види  і форми міжнародного  визнання.   Практика  
застосування  інституту  визнання  в сучасних 
міжнародних відносинах. 

5. Правонаступництво держав. 
Література: 

1. Декларація про державний суверенітет України від 
16.07.1991 р. // Правові джерела України. - К.: Юрінком, 
1994. - с. 5-7. 

2. Угода про співдружність Незалежних Держав // від 
16.07.1991 р. // Правові джерела України. - К.: Юрінком, 
1994.  - с. 10. 

3. Застереження Верховної Ради України // Там же. - с. 11. 
4. Міжнародне право // Під ред. В.А. Василенко, П. 

Лукашука. - К.: Вища шк., 1962.-с.6-7,60-79. 
5. Тункин Г.И. Теория международного права. - М.: 

Междунар. отношения, 1970. 
6. Международная правосубьектность: Вопросы теории. - 

М.: Юрид. лит., 1971. 
7. Василенко В.А. Основы теории международного права, - 

К.: Вища шк., 1988. 
8. Пустогаров В.В. Члены федерации как субьекты 

международного права // Сов. гос-во и право. - 1992. - 
№1. - с. 43 -53. 

9. Чалий О. За велінням часу: проблеми правонаступництва 
в сучасному міжнародному праві II Політика і час. -  

1995. - №7. - с. 45-48. 
Семінар № 2 Тема Право міжнародних договорів  (2 год.) 
План 

1 Поняття міжнародного договору. 
2 Класифікація міжнародних угод: за цілями, за учасниками, 

за формою. Відкриті й закриті угоди. 
3 Структура  угод: назва, преамбула, основні постановки, 

заключні положення, додатки. Депозитарій договору і його 
функції. 

4 Стадії укладання угоди: 
   а) договірна ініціатива; 
   б) переговори - основний метод узгодження тексту; 
   в) підписання;  
   г) ратифікація, реєстрація: 
   д) затвердження, прийняття, приєднання. 

5 Тлумачення міжнародних угод: поняття і цілі тлумачення; 
види тлумачення. 

6 Зупинення і призупинення дії угод. 
Література:  
1. Дружков М.П. Заключение многосторонних договоров в 

рамках и под эгидой международных организаций. - К.: 
Наук. думка, 1986. 

2. Буткевич В.Г. Советское право и международный договор. 
- К.: Вища шк. 1977. К.: Наук. думка, 1981. 

3. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в совершенном   
международном праве.- К.: Наук. думка, 1981. 

4. Ульянов    Н.Н.    Общие    многосторонние    договоры    в  
современных международных отношениях. - К.: Наук. 
думка, 1981. 

5. Шепель А. Застереження до міжнародних договорів // 
Право України, -1997, №10. -с. 60-64. 

6. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М. 
Международ. отношения, 1980. 

7. Про міжнародні договори України: Закон України від 
22.12.1993 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1994, 
№51 - с. 45. 

Семінар № 3 Тема Дипломатичне та консульське право (2 
год.) 
План 
1. Джерела дипломатичного  і консульського права. 


