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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Міжнародне публічне право: основні галузі та інститути» як навчальна
дисципліна охоплює специфіку та систему фундаментальних галузей
сучасного міжнародного права.
Метою навчальної дисципліни є :
- ознайомлення студентів із основними галузями сучаснрго
міжнародного права, їх особливостями та найважливішими
проблемами;
- забезпечити правову підготовку, спрямовану на формування
інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що
володіють основами теоретичних знань у сфері міжнародного права,
необхідних для їхньої майбутньої трудової діяльності тощо.
У результаті вивчення дисципліни „Міжнародне публічне право: основні
галузі та інститути” студент повинен знати:
- систему сучасного міжнародного права;
- основні джерела галузей сучасного міжнародного права;
- основні проблеми галузей сучасного міжнародного права;
- предмет і завдання курсу „Міжнародне публічне право: основні
галузі та інститути”;
- зв’язок міжнародного права з іншими галузями права;
вміти:
- використовувати набуті знання з міжнародного права у практичній
діяльності.
Дисципліна „Міжнародне публічне право: основні галузі та інститути”
вивчається після засвоєння теорії держави і права, історії держави і права
зарубіжних країн, Політології та Основ теорії міжнародного права.
Змістові модулі:
модуль І (теми 1- 5);
модуль ІІ (теми 6-7);
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модуль ІІІ (теми 8 -9 )
модуль IV (теми 10 -12 )

Тематичний план
дисципліни
«Міжнародне публічне право: основні галузі та інститути»
№

Назва змістового модуля і теми

пор.
Змістовий модуль 1. Міжнародно-правові норми, що
визначають правовий статус суб’єктів міжнародного права та
регулюють їх взаємовідносини
Тема 1

Право міжнародних організацій

Тема 2

Право міжнародних договорів

Тема 3

Право зовнішніх зносин (дипломатичне і консульське
право)
Змістовий модуль 2. Міжнародно-правовий захист людини у
мирний та у воєнний час

Тема 4

Міжнародне право прав людини

Тема 5

Міжнародне гуманітарне право

Тема 6

Міжнародне трудове право
Змістовий

модуль

3.

Міжнародно-правові

норми

посилення міжнародної безпеки
Тема 7

Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і
конфліктів

Тема 8

Міжнародне кримінальне право

Тема 9

Міжнародне атомне право

щодо
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Змістовий

модуль

4.

Міжнародно-правові

норми

щодо

регулювання співробітництва у світовому співтоваристві
Тема

Міжнародне економічне право

10.
Тема

Міжнародне морське право

11
Тема

Міжнародне повітряне та космічне право

12
Разом годин: 270
ЗМІСТ

дисципліни
«Міжнародне публічне право: основні галузі та інститути»
Змістовий модуль 1. Поняття, сутність та джерела міжнародного
права.
Тема 1. Право міжнародних організацій
Поняття та розвиток права міжнародних організацій. Його характерні
риси і сучасна система. Історичні аспекти створення міжнародних
організацій.
Міжнародні конференції. Їх статус і функції, правила процедури.
Механізм прийняття рішень. Постійні міжнародні органи.
Юридична природа міжнародних організацій. Міжнародні організації та
державний суверенітет. Основні особливості правосуб’єктності міжнародних
організацій.
Сучасна система міжнародних організацій. Їх типи і види. Класифікація
міжнародних організацій (міжурядових). Функції міжнародних організацій.
Членство в міжнародних організаціях. Органи міжнародних організацій.
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Організація Об’єднаних Націй (ООН). Історія створення і правова
природа ООН. Мета, завдання та принципи. Умови членства. Структура
ООН. Генеральна Асамблея. Рада Безпеки. Інші головні органи.
Спеціалізовані установи ООН. Їх загальна характеристика, цілі, склад,
структура, основні принципи і напрямки діяльності.
Регіональні міжнародні організації і їх правова природа.
Література: [3, 11-15]
Тема 2. Право міжнародних договорів
Поняття

права

внутрішньодержавний

міжнародних
закон.

договорів.

Законодавство

Міжнародний
України

договір

і

про міжнародні

договори та їх дію на території України.
Поняття та юридична природа міжнародного договору. Класифікація
міжнародних договорів. Сторони в договорах. Право на участь у договорах.
Органи держави, які уповноважені на укладення міжнародних договорів.
Процес

укладення

міжнародних

договорів.

Стадії

укладення.

Застереження. Предмет договору. Критерії його правомірності. Протиправні
міжнародні договори.
Форма та структура міжнародних договорів. Їх найменування та мова.
Дія договорів, набрання чинності, строк дії. Застосування і тлумачення
договорів. Види тлумачення.
Недійсність договорів. Припинення чи призупинення дії договорів.
Внесення змін до договорів.
Забезпечення виконання міжнародних договорів.
Література: [9, 26-30]
Тема 3. Право зовнішніх зносин (дипломатичне і консульське право)
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Поняття права зовнішніх зносин. Об’єкт та суб’єкт цього права, його
джерела та система. Зовнішні зносини України, її законодавство з питань
дипломатичних та консульських відносин.
Органи зовнішніх зносин держав і їх система. Внутрішньодержавні та
зарубіжні, постійні та тимчасові органи зовнішніх зносин.
Поняття дипломатичного права, його загальна характеристика. Віденська
конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. Початок і закінчення
дипломатичного представництва. Види дипломатичних представництв, їх
персонал, структура. Торговельні представництва. Функції дипломатичних
представництв. Класи і ранги дипломатів. Дипломатичний корпус, його
функції. Дипломатичні привілеї та імунітети.
Право спеціальних місій. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. Види,
функції спеціальних місій. Їх привілеї та імунітети.
Дипломатичне право міжнародних організацій. Постійні представництва
держав при міжнародних організаціях. Делегації і спостерігачі держав на
міжнародних конференціях. Привілеї та імунітети міжнародних організацій
та їх персоналу. Привілеї та імунітети представників держав при
міжнародних організаціях.
Поняття консульського права, його джерела. Віденська конвенція про
консульські

зносини

1963

р.

Консульські

відносини.

Організація

консульських установ. Штатні та нештатні (почесні) консули. Класи
консульських установ. Консульський округ. Консульський корпус. Функції
консульських установ. Консульські привілеї та імунітети.
Література: [3,31-35]
Змістовий модуль 2. Міжнародно-правовий захист людини у мирний та у
воєнний час
Тема 4. Міжнародне право прав людини
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Поняття міжнародного права прав людини, його система. Поняття прав
людини. Значення міжнародного захисту прав людини для сучасних
міжнародних відносин. Становлення та розвиток міжнародного захисту прав
людини як галузі міжнародного права. Громадянські та політичні права.
Економічні, соціальні та культурні права. Колективні права.
Міжнародне співробітництво в заохоченні та розвитку поваги до прав
людини. Основні міжнародно-правові акти про права людини. Загальна
декларація прав людини 1948 р. Пакт про громадянські та політичні права
1966 р. Пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.
Класифікація міжнародних актів про права людини. Пріоритетний характер
норм про права людини в системах міжнародного та внутрішньодержавного
права сучасності.
Особливості міжнародного захисту прав людини як галузі міжнародного
права. Галузеві принципи міжнародного захисту прав людини.
Механізми міжнародного співробітництва в сфері прав людини. Комісія
ООН з прав людини. Роль спеціалізованих установ ООН, зокрема МОП,
ВООЗ, ЮНЕСКО.
Експертні органи, створені на основі універсальних договорів в сфері
прав людини.
Регіональне співробітництво з питань прав людини. Рада Європи.
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. та
протоколи до неї. Конвенція СНД про права і основні свободи людини від 26
травня 1995 р.
Механізми міжнародного контролю за дотриманням прав людини.
Процедура розгляду індивідуальних петицій. Верховний комісар ООН з прав
людини. Європейський Суд з прав людини. Контрольні механізми в рамках
ОБСЄ.
Література: [4, 40-45]
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Тема 5. Міжнародне гуманітарне право
Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. Сфера дії
гуманітарного права. Основні інститути міжнародного гуманітарного права.
Збройні конфлікти в сучасному світі та їх класифікація. Міжнародні
збройні конфлікти і збройні конфлікти міжнародного характеру – критерії їх
розмежування.
Принципи

гуманізації

збройних

конфліктів

як

концентроване

відображення завдань міжнародного права в умовах збройної боротьби в усіх
її

проявах.

Складові

цього

принципу:

недопустимість

застосування

варварських і нелюдських засобів ведення збройної боротьби; чесність і
доброчесність у виборі методів, які використовуються у ході військових дій;
відповідальність учасників збройних конфліктів за військові злочини.
Учасники збройних конфліктів. Комбатанти, їх права і обов’язки.
Некомбатанти, їх права і обов’язки. Міжнародно-правовий статус медичного
та духовного персоналу збройних сил воюючих сторін. Поводження з
найманцями, шпигунами, вивідувачами.
Початок війни і його правові наслідки. Юридична кваліфікація факту
оголошення чи неоголошення війни при вже розпочатих військових діях.
Стан війни і доля дипломатичних і консульських відносин, договірних
зв’язків. Театр війни. Нейтралізовані і демілітаризовані території.
Закони та звичаї війни. Заборонені засоби і методи ведення війни.
Захист жертв війни. Військовополонені. Режим військового полону.
Міжнародно-правові акти, які його визначають. Коло осіб, які користуються
статусом військовополонених. Режим поранених і хворих зі складу збройних
сил в суходільній і морській війнах.
Режим військової окупації. Правове становище населення окупованої
території. Рух опору на окупованій території.
Поняття нейтралітету. Нейтралітет в суходільній війні. Нейтралітет і
військові дії на морі, в повітряному просторі.

10

Міжнародно-правове регулювання закінчення військових дій і стану
війни.
Міжнародне гуманітарне право і миротворчі сили ООН.
Забезпечення норм міжнародного гуманітарного права.
Література: [2, 46-51]
Тема 6. Міжнародне трудове право
Соціально-економічні передумови становлення міжнародного трудового
законодавства. Історико-правові аспекти створення Міжнародної організації
праці. Структура Міжнародної організації праці. Порядок діяльності та
повноваження Міжнародної конференції праці. Структура та порядок
діяльності

Адміністративної

Ради

МОП.

Міжнародне

бюро

праці.

Тристоронній характер діяльності Міжнародної організації праці. Специфіка
нормортворчої діяльності Міжнародної організації праці. Основні форми
нормотворчої діяльності Міжнародної організації праці. Основоположні
конвенції Міжнародної організації праці. Участь Ради Європи в системі
міжнародно-правового захисту трудових прав індивідів. Європейська
Соціальна Хартія. Норми ЄС, спрямовані на захист трудових відносин.
Міжнародні трудові норми щодо захисту праці окремих категорій осіб.
Міжнародно-правові норми про працю представників різних професій.
Література: [3, 45-46, 77-79]
Змістовий модуль 3. Міжнародно-правові норми щодо посилення
міжнародної безпеки
Тема 7. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і
конфліктів
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Становлення та розвиток принципу мирного вирішення міжнародних
спорів. Основні міжнародно-правові акти, які відображають його зміст.
Поняття та джерела права мирного вирішення міжнародних спорів. Види
міжнародних спорів. Поняття і види мирних засобів їх вирішення.
Міжнародні спори політичного і юридичного характеру та відповідні засоби
їх вирішення.
Безпосередні переговори як головний початковий засіб вирішення
міжнародних спорів. Переговори на вищому рівні і на міжнародних
конференціях. Консультація як особлива форма переговорів.
Добрі послуги та посередництво, спільне і відмінне між ними.
Міжнародна слідча процедура. Узгоджувальні комісії. Порядок їх
формування, порядок прийняття рішень. Міжнародні угоди про примирчу
процедуру.
Судові засоби, їх загальна характеристика.
Міжнародні третейські суди (арбітражі). Історія розвитку і процедура
діяльності третейських судів. Постійна палата Третейського суду в Гаазі.
Арбітражна процедура і правила арбітражного процесу.
Міжнародний Суд ООН – юрисдикція, рішення і консультативні
висновки і постанови Міжнародного Суду ООН.
Вирішення

спорів

міжнародними

організаціями.

ООН.

Суд

Європейського Союзу. Європейський Суд з прав людини.
Література: [3, 5, 22-25]
Тема 8. Міжнародне кримінальне право
Поняття, предмет та система міжнародного кримінального права.
Принципи та джерела міжнародного кримінального права.
Міжнародний злочин та його ознаки. Суб’єкт міжнародного злочину.
Міжнародно-правова відповідальність держави за міжнародні злочини.
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Поняття злочинів міжнародного характеру як основного об’єкту
співробітництва держав по запобіганню таким злочинам і покаранню осіб, які
їх вчинили. Відмінність злочинів міжнародного характеру від звичайних
кримінальних злочинів і від міжнародних злочинів, критерії розмежування.
Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами міжнародного
характеру та його основні міжнародно-правові форми: укладання договорів,
участь у міжнародних організаціях. Конгреси ООН з попередження
злочинності і поводження з правопорушниками.
Правові основи співробітництва держав у боротьбі з окремими видами
злочинів: підробка грошових знаків, тероризм, рабство та работоргівля,
незаконні операції з наркотичними засобами.
Міжнародні кримінальні суди. Нюрнберзький та Токійський міжнародні
військові трибунали. Міжнародні кримінальні трибунали для Югославії та
Руанди. Міжнародний кримінальний суд.
Видача злочинців (екстрадиція), поняття та умови видачі. Проблема
“видачі чи надання притулку”. Принцип “або видача або кримінальне
переслідування за законом утримуючої держави”.
Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Історія та умови
створення. Правові основи діяльності. Стуктура Інтерполу, функції та
повноваження.
Література: [5, 70-76]
Тема 9 Міжнародне атомне право.
Поняття міжнародного атомного права. Предмет та коло об’єктів
міжнародного атомного права. Головні функції міжнародного атомного
права. Система джерел міжнародного атомного права. Коло суб’єктів
міжнародного атомного права. Атомна енергія, джерела іонізуючого
випромінювання. Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Поводження з
радіоактивними відходами, їх транспортування. Використання ядерних
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джерел енергії у космічному просторі. Фізичний захист ядерих об'єктів
(установок), матеріалів і технологій. Дослідження і використання ядерної
енергії. Основні напрями Міжнародного співробітництва в галузі ядерної
діяльності. Міжнародні організації, які забезпечують співпрацю держав з
питань атомної енергії. Відшкодування ядерної шкоди. Розробка механізму
міжнародного співробітництва у сфері ядерної діяльності і різноманітних
організаційно-правових форм її координації та кооперування як головні
завдання міжнародного атомного права. Участь МАГАТЕ в підтримці
режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
Література: [1-3, 58-60]
Змістовий модуль 4. Міжнародно-правові норми щодо
регулювання співробітництва у світовому співтоваристві
Тема 10. Міжнародне економічне право
Поняття та джерела міжнародного економічного права. Цілі та принципи
міжнародного економічного права. Його особливості як галузі міжнародного
публічного

права.

Держава

в

міжнародному

економічному

праві.

Відповідальність держави і приватних осіб. Транснаціональні корпорації.
Історичний
міждержавних

розвиток

форм

економічних

міжнародно-правового

відносин

–

договори

про

регулювання
торгівлю

та

мореплавство. Угоди про торгівлю і платежі, угоди про надання економічної
і технічної допомоги, про науково-технічне співробітництво та інше.
Двосторонні угоди в цій галузі.
Багатосторонні угоди у сфері міжнародних економічних відносин.
Генеральна угода про тарифи і торгівлю 1947 р. Конвенція ООН про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.
Міжнародні економічні організації.
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Проблема встановлення нового економічного порядку та створення
системи міжнародної економічної безпеки. Декларація щодо цього від 1
травня 1974 р. та Хартія економічних прав і обов’язків держав від 12 грудня
1974 р.
Література: [3, 64-69]
Тема 11. Міжнародне морське право
Поняття та джерела міжнародного морського права. Кодифікація
міжнародного морського права. Конференції ООН з морського права.
Класифікація морських просторів.
Внутрішні морські води і їх правовий режим. Закриті і відкриті для
заходу іноземних суден морські порти. Національне законодавство і
міжнародне право про їх правовий статус.
Правовий режим територіального моря. Право мирного проходу –
міжнародне право та законодавство прибережної держави щодо цього.
Прилеглі зони, їх види і правовий режим згідно з конвенціями 1958 та
1982 рр. Суверенні права прибережної держави у прилеглих зонах.
Континентальний шельф. Виключна економічна зона, її правовий статус.
Конвенція ООН з морського права 1982 р. про права і обов’язки інших
держав у виключній економічній зоні.
Міжнародно-правовий режим відкритого моря. Принцип свободи
відкритого моря і його складові. Принцип виключної юрисдикції держави
прапора судна у відкритому морі. Імунітет військових кораблів у відкритому
морі.
Міжнародний район морського дна і його режим за конвенцією ООН
1982 р. Концепція спільної спадщини людства щодо нього. Міжнародний
орган по морському дну. Міжнародні канали.
Література: [9, 53-57]
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Тема 12. Міжнародне повітряне та космічне право
Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Основні принципи
міжнародного повітряного права. Правовий статус повітряного простору над
територією держави і над територією загального користування держав.
Юрисдикція держави в своєму повітряному просторі. Свобода польотів в
міжнародному повітряному просторі. Правовий статус повітряного судна і
його екіпажу. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність
цивільної авіації. Міжнародні авіаційні організації. Відповідальність в
міжнародному повітряному праві.
Поняття та джерела міжнародного космічного права. Основні принципи
космічної діяльності. Правовий режим космічного простору та небесних тіл.
Концепція “загальної спадщини людства” в космічному праві. Правовий
статус космічних об’єктів. Правовий статус космічних апаратів та їх
екіпажів. Права і обов’язки держав при здійсненні космічної діяльності.
Міжнародно-правові
Міжнародні

обмеження

космічні

військового

організації.

використання

Особливості

космосу.

міжнародно-правової

відповідальності в космічному праві.
Література: [1, 3; 60-63]
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Поняття міжнародної організації, їх види та правосуб’єктність.
2. ООН та система її головних органів.
3. Міжнародні конференції, їх статус і функції. Механізм прийняття
рішень.
4. Міжнародний Суд ООН: склад, повноваження, судова процедура.
5. Спеціалізовані установи ООН.
6. Правові засоби розв’язання міжнародних спорів.
7. Система джерел міжнародного гуманітарного права
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8. Міжнародне право прав людини, його особливості в порівнянні з
іншими галузями міжнародного права.
9. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного морського права
10. Міжнародні правопорушення, їх види.
11. Стадії укладання міжнародного договору
12. Поняття міжнародної колективної безпеки
13. Система джерел міжнародного права прав людини
14. Передумови розвитку міжнародного трудового права Система органів
зовнішніх зносин.
15. Дипломатичні і консульські представництва.
16. Міжнародні кримінальні суди.
17. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного повітряного права
18. Інститут видачі злочинців у міжнародному праві.
19. Суб’єкти міжнародного економічного права
20. Система захисту прав людини на універсальному рівні
21. Основні напрями розвитку міжнародного кримінального права
22. Поняття та перспективи розвитку міжнародного атомного права
23. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного космічного
права
24. Інтерпол: структура, функції, повноваження.
25. Універсальні міжнародно-правова система захисту трудових прав
індивідів
26. Міжнародне економічне право, його особливості в порівнянні з
іншими галузями міжнародного права.
27. Транснаціональні корпорації та їх значення в міжнародному
економічному праві.
28. Проблема захисту прав людини в сучасному міжнародному праві.
29. Механізми міжнародного співробітництва в сфері прав людини.
30. Європейський суд з прав людини: склад, повноваження, судова
процедура.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Ознаки міжурядової та неурядової організації.
2. Обсяг правосуб’єктності міжурядової організації
3. компетенція та функції головних органів ООН
4. Дайте визначення спеціалізованих установ ООН та назвіть їх.
5. Характеристика правової природи ЄС
6. Рада Європи
7. Поняття та роль неурядових міжнародних організацій.
8. Поняття мирних засобів вирішення міжнародних спорів.
9. Відмінність добрих послуг від посередництва.
10. Структура та порядок діяльності ВООЗ
11. Наслідки визнання обов’язкової юрисдикції Міжнародного Суду ООН?
12. Особливості розгляду спорів в Міжнародному Суді ООН?
13. Поняття

права міжнародних договорів та його місце в системі

міжнародного права.
14. джерела права міжнародних договорів.
15. Поняття міжнародного договору
16. Стадії укладення договорів та визначте значення кожної з них.
17. Способи вираження згоди на обов’язковість міжнародних договорів.
18. Види та способи тлумачення договорів.
19. Основні

міжнародні

конвенції

в

сфері

дипломатичного

та

консульського права.
20. Роль парламенту як органу зовнішніх зносин в світовій практиці
21. Класи дипломатичних представництв ви знаєте
22. Особливості

вирішення

питання

про

чисельність

дипломатичного представництва
23. Поняття „агреман” та „persona non grata”
24. Галузеві принципи міжнародного економічного права

персоналу
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25. Відмінність правового режиму спеціальної місії від правового режиму
постійного дипломатичного представництва
26. Встановлення консульських відносин між державами та створення
консульських установ
27. Галузеві принципи міжнародного трудового права
28. Назвіть види та класи глав консульських установ.
29. правове значення консульського патента та екзекватури
30. Сутність консульських функцій
31. Привілеї та імунітети консульств як установ
32. Розкрийте значення і місце міжнародного захисту прав людини в
міжнародних відносинах.
33. Що означає концепція „трьох поколінь” прав людини?
34. Який правовий зміст принципу поваги прав людини?
35. Охарактеризуйте основні особливості міжнародного права прав
людини як галузі загального міжнародного права.
36. Галузеві принципи міжнародного права прав людини?
37. Перерахуйте основні міжнародні організації та органи, які займаються
правами людини.
38. Назвіть основні процедури та механізми захисту прав людини на
міжнародному рівні.
39. Роль України в міжнародному захисті прав людини.
40. Дайте визначення міжнародного гуманітарного права.
41. Назвіть основні принципи та джерела МГП.
42. Хто відноситься до жертв війни, як забезпечується їх захист МГП
43. Законні

учасники збройних конфліктів згідно норм міжнародного

гуманітарного права
44. Заборонені методи та засоби ведення війни
45. Правовий статус цивільних об’єктів та культурних цінностей в період
збройного конфлікту
46. Визначення міжнародного морського права.
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47. Принцип виключної юрисдикції держави прапора судна у відкритому
морі
48. Назвіть джерела міжнародного морського права.
49. Сутність правового режиму внутрішніх вод та який їх склад Основні
напрями діяльності ЮНЕСКО
50. Міжнародна морська організація
51. Поняття «Право Гааги» та «Права Женеви» в міжнародному
гуманітарному праві
52. Цілі встановлення прилеглих зон та їх правовий режим
53. Принципами міжнародного права визначається правового режиму
відкритого моря та його сутність
54. Розкрийте зміст правового режиму виключно економічної зони.
55. Континентальний шельф та його правовий режим
56. Районом морського дна
57. Міжнародні канали та який їх правовий режим
58. Назвіть

і

охарактеризуйте

галузеві

принципи

міжнародного

повітряного права.
59. Сутність різниці правового режиму національного повітряного
простору та повітряного простору загального користування?
60. Який правовий статус повітряного судна?
61. Які міжнародно-правові засоби боротьби проти незаконного втручання
в діяльність цивільної авіації?
62. Охарактеризуйте цілі і діяльність ІКАО?
63. Способи вирішення питання

відповідальності в міжнародному

повітряному праві
64. Охарактеризуйте режим космічного простору та небесних тіл.
65. Правовий статус космічних об’єктів
66. Міжнародно-правові обмеження військового використання космосу
67. Визначення міжнародного економічного права та його особливості.
68. Система джерел міжнародного гуманітарного права
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69. Структура та порядок діяльності ВОІВ
70. Назвіть спеціальні принципи міжнародного економічного права.
71. Міжнародний валютний фонд
72. Галузеві принципи міжнародного повітряного права
73. Охарактеризуйте правовий статус, цілі та функції СОТ.
74. Правові форми співробітництва держав у сфері фінансових та
валютних відносин
75. Дайте визначення міжнародних злочинів та злочинів міжнародного
характеру.
76. Назвіть принципи та джерела міжнародного кримінального права.
77. Назвіть основні види злочинів міжнародного характеру.
78. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами міжнародного
характеру
79. Назвіть основні цілі та завдання Міжнародної організації кримінальної
поліції (Інтерпол).
80. Поняття та джерела міжнародного атомного права
81. Основні напрями Міжнародного співробітництва в галузі ядерної
діяльності.
82. Міжнародні організації, які забезпечують співпрацю держав з питань
атомної енергії.
83. Відшкодування ядерної шкоди. Розробка механізму міжнародного
співробітництва
84. Поняття нейтралітету. Нейтралітет в суходільній війні. Нейтралітет і
військові дії на морі, в повітряному просторі.
85. Міжнародно-правове регулювання закінчення військових дій і стану
війни.
86. Міжнародне гуманітарне право і миротворчі сили ООН.
87. Забезпечення норм міжнародного гуманітарного права.
88. Становлення та розвиток принципу мирного вирішення міжнародних
спорів.
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89. Поняття та джерела права мирного вирішення міжнародних спорів.
90. Види міжнародних спорів.
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