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Вступ 

 

Дисципліна «Інтелектуальна власність та міжнародне право» у якій 

висвітлюються основні законодавчі акти, що регламентують відносини, пов’язані 

з інтелектуальною власністю в Україні та порядком укладення договорів у сфері 

господарювання. 

Дисципліна «Інтелектуальна власністьта міжнародне право» призначена для 

спеціалістів та магістрів, які навчаються за усіма спеціальностями Університету. 

Ця дисципліна як наукова носить інтегративний характер і знаходиться на стику 

ряду самостійних дисциплін, включаючи технічні, правові, економічні і 

специфічні галузі знань. 

Винахідницька і патентно-ліцензійна робота є невід’ємною частиною 

діяльності наукових та інженерно-технічних робітників в усіх сферах народного 

господарства. Сучасний інженер, науковець, працівник сфери інформаційних 

технологій повинен володіти глибокими знаннями в галузі науки і техніки, а 

також основами створення, набуття прав, охорони, захисту і комерційної 

реалізації об’єктів права інтелектуальної власності. 

Цей курс стане базовим для формування творчого потенціалу, необхідного 

для самостійної постановки нових інженерних завдань, виявлення і оформлення 

об’єктів інженерної творчості, оцінки їх патентоспроможності, їх правового 

захисту. Курс базується на попередніх знаннях із фундаментальних та 

професійно-орієнтованих дисциплін. 
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1. ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ 

МОДУЛЬ 1 Інтелектуальна власність та міжнародне право 

 

Змістовий модуль 1.1 Інтелектуальна власність 

Тема 1.Поняття інтелектуальної власності. 

1. Інтелектуальна власнicть як результат творчої діяльності i як система 

суспільно-правових відносин. 

2. Система інтелектуальної власності. 

3. Система законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

4. Правова охоpoна об’єктів інтелектуальної власнocтi. 

5. Поняття викориcтaння, управління, та комерцiaлізaцiї інтелектуальної 

власності. 

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності 

1. Поняття та види об’єктів авторського та суміжного права.  

2. Поняття та види об’єктів патентного права. Умови патентоздатності 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків.  

3. Поняття та види об’єктів, що індивідуалізують суб’єктів господарювання.  

4. Особливості суб’єктивного складу відносин інтелектуальної власності: 

первинні та похідні суб’єкти, їх правовий статус. 

 

Тема 3. Правова охорона об’єктів патентного права 

1. Поняття, основні задачі та функції, джерела права промислової власності. 

2. Охорона прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки. 

3. Охорона прав інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти промислової 

власності (нayкoвi відкриття, комерційні таємниці, топографії інтегральних 

мікросхем, селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції. 

4. Охорона прав інтелектуальної власності на комерційні позначення 

(торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування). 
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Тема 4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників 

товарного обігу, товарів і послуг 

1. Виникнення права інтелектуальної власності на твори науки, літератури і 

мистецтва та об’єкти суміжних прав. 

2. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової 

власності. 

3. Заявки та засоби індивідуальної учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. 

4. Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності. 

Тема 5. Правова охорона об’єктів авторського та суміжних прав 

1. Поняття та система захисту прав y сфері інтелектуальної власності. 

2. Дії, щo вважаються порушенням пpaв. 

3. Права власника охоронного документу в рaзі порушення його прав. 

4. Основні фoрми, засоби i способи захисту прав інтелектуальної власності.  

5. Процедура захистy прав інтелектуальної власності. 

6. Міжнародні угоди. 

Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності 

1. Способи захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційний 

(адміністративний, судовий) та неюрисдикційний (самозахист, звернення до 

третейського суду). 

2. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності. 

3. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

4. Кримінальна відповідальність у сфері порушення прав інтелектуальної 

власності: підстави, порядок застосування, види покарань за Кримінальним 

кодексом України. 

5. Звернення за захистом порушених прав до суду: загальної юрисдикції, 

господарського та третейських судів. 
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Тема 7. Правова форма реалізації права на об’єкт інтелектуальної власності 

1. Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності 

2. Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями. 

3. Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної 

власності. 

4. Ліцензійний договір. 

5. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Змістовний модуль 1.2 Міжнародне право 

Тема 8. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного права 

1. Поняття міжнародного права.  

2. Міжнародне публічне та міжнародне приватне право. Їх співвідношення. 

3. Джерела міжнародного права. 

4. Співвідношення міжнародного і національного (внутрішньодержавного) 

права. 

5. Поняття норм міжнародного права. Їх класифікація та ієрархія. 

Тема 9. Принципи міжнародного права 

1. Загальне визначення принципу міжнародного права. 

2. Поняття, види і значення основних принципів міжнародного права та їх 

місце в системі загальних принципів і норм. 

3. Принцип мирного розв’язання міжнародних суперечок. 

4. Принцип незастосування сили чи погрози силою. 

5. Принцип невтручання у внутрішні справи держави. 

6. Принцип непорушності державних кордонів. 

7. Принцип територіальної цілісності держави. 

8. Принцип загальної поваги прав людини. 

9. Принцип суверенної рівності держав. 

10.  Принцип самовизначення народів і націй. 

11.  Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань. 
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Тема 10. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у 

міжнародному праві 

1. Поняття і види суб’єктів міжнародного права. 

2. Інститут визнання  у міжнародному праві.  

3. Зміст та визначення правонаступництва держав. Правонаступництво держав 

щодо міжнародних договорів, державної власності, державних боргів. 

4. Держава-головний суб’єкт міжнародного права.  

5. Інші суб’єкти міжнародного права.  

Тема 11. Міжнародно-правове регулювання. Міжнародна законність та 

міжнародно-правова відповідальність 

 

1. Поняття та форми реалізації норм міжнародного права. Міжнародний 

конвенційний механізм реалізації норм міжнародного права.  

2. Поняття та суб’єкти міжнародної відповідальності. 

3. Види і форми міжнародно-правової відповідальності. 

4. Підстави виникнення та реалізація міжнародно-правової відповідальності. 

Поняття, ознаки  та види міжнародних правопорушень. Обставини, що 

звільняють від відповідальності. 

Тема 12. Територія і міжнародне право 

1. Склад та юридична природа державної території. Територія та її види.  

2. Поняття та режими території у міжнародному праві.  

3. Правове обґрунтування територіальних змін.  

4. Державні кордони. Зміні кордонів та територіальні суперечки.  

5. Міжнародні річки.  

6. Міжнародно-правовий статус Антарктики. 

Тема 13. Право міжнародних договорів 

1. Поняття і юридична природа міжнародного договору. 

2. Укладання міжнародних договорів. Чинність, дійсність та тлумачення 

міжнародних договорів. 



 

 

 

8

3. Класифікація міжнародних договорів. 

4. Міжнародний договір і внутрішньодержавний закон. Застереження до 

міжнародних договорів. 

5. Правовий статус депозитарію, реєстрація і опублікування міжнародних 

договорів.  

6. Припинення дії міжнародного договору. 

Тема 14. Право зовнішніх зносин 

1. Поняття та джерела зовнішніх зносин.  

2. Органи загального та безпосереднього керівництва дипломатичними 

зносинами держави.  

3. Поняття дипломатичного права.  

4. Дипломатичні представництва та місії. Порядок призначення, склад та 

функції. 

5. Консульське право. Консульські установи та їх функції. 

6.  Обов’язки, імунітети, привілеї дипломатичних представництв та 

консульських установ. 

Тема 15. Право міжнародних організацій 

1. Поняття права міжнародних організацій.  

2. Поняття, класифікація та правосуб’єктність міжнародних організацій. 

3. Компетенція міжнародних організацій, їх органи та рішення.  

4. Організація Об’єднаних Націй. Спеціалізовані установи ООН.  

5. Регіональні міжнародні організації. 

Тема 16. Міжнародне гуманітарне право 

1. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного права.  

2. Природа прав людини та їх класифікація. Головні права і свободи в 

міжнародному праві.  

3. Міжнародні стандарти та  міжнародне співробітництво в галузі прав 

людини.  

4. Права, свободи  та обов’язки людини і громадянина в Україні. 

5. Міжнародно-правова регламентація положення населення.  
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6. Громадянство. Міжнародно-правові питання громадянства.  

7. Правовий режим іноземців, осіб без громадянства, біженців та подорожан. 

Тема 17. Міжнародне морське право 

1. Поняття, джерела та принципи міжнародного морського права.  

2. Класифікація морських просторів.  

3. Виключна економічна зона.  

4. Режим континентального шельфу. 

5.  Внутрішні морські води. Міжнародно-правовий режим відкритого моря. 

Територіальне море. Режим міжнародних проток і каналів. Прилегла зона. 

Тема 18. Міжнародне повітряне і космічне право 

1. Поняття, джерела і головні принципи міжнародного повітряного права.  

2. Міжнародні повітряні сполучення (польоти).  

3. Поняття, джерела та головні принципи міжнародного космічного права.  

4. Правовий режим космічних об’єктів. Правовий статус космонавтів. 

Спеціальні правові режими деяких видів космічної діяльності.  

5. Міжнародно-правова відповідальність за космічну діяльність.  

6. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень. 

7.  Відповідальність щодо міжнародного повітряного права. 

Тема 19. Міжнародне економічне право 

1. Поняття, суб’єкти та джерела міжнародного економічного права.  

2. Принципи міжнародного економічного права.  

3. Міжнародні економічні організації.  

4. Україна і СОТ. Співробітництво в галузі торгівлі. 

5. Співробітництво в окремих галузях міжнародних економічних відносин.  

6. Регіональне економічне співробітництво. 

Тема 20. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю 

1. Поняття міжнародної боротьби зі злочинністю, її головні форми та 

тенденції розвитку. 

2. Джерела права боротьби зі злочинністю міжнародного характеру.  
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3. Міжнародно-правовий механізм співробітництва у боротьбі зі злочинністю.  

4. Боротьба з окремими видами злочинів.  

5. Міжнародні органи боротьби зі злочинністю. Сучасні тенденції в боротьбі з 

міжнародною злочинністю та видача злочинців. 

Тема 21. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і 

конфліктів 

1. Загальна характеристика інституту розв’язання міжнародних спорів.  

2. Поняття міжнародного спору, класифікація міжнародних спорів.  

3. Міжнародна судова процедура. Переговори і консультації. Дипломатичні 

засоби врегулювання спорів. Міжнародні слідчі комісії та комісії 

примирення.  

4. Вирішення спорів в міжнародних організаціях. 
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Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» 

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 

вивченні курсу «Інтелектуальна власність та міжнародне право», а також в 

перевірці засвоєння ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати 

конкретну ситуацію і правильно застосовувати діюче законодавство. 

Контрольна робота повинна бути виконана за одною із тем. 

Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру теми, тобто: 

1 – перша тема; 2 – друга тема; …….. 0 – десята тема. 

Заміна варіантів не допускається. 

Варіант 1 

1. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.  
2. Об’єкти, суб’єкти та підстави виникнення (набуття) права 

інтелектуальної власності. 
3. Система сучасного міжнародного права, його галузі та інститути. 
4. Види дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус. 
Варіант 2 
1. Поняття інтелектуальної власності. 
2. Система законодавства України з інтелектуальної власності. 
3. Поняття основних принципів міжнародного права та їх ознаки. Функції 

основних принципів міжнародного права. 
4. Поняття консульства та становлення консульських зносин. 
Варіант 3 
1. Авторське право, сфера його дії. Сутність суміжних прав. 
2. Засоби охорони та способи захисту авторських і суміжних прав. 
3. Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Зміст міжнародної 

правосуб’єктності. 
4. Міжнародний арбітраж як мирний засіб вирішення міжнародних спорів. 
Варіант 4 
1. Поняття права промислової власності. Винахід, корисна модель, 

промисловий зразок. 



 

 

 

12

2. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту права інтелектуальної 
власності. 

3. Держава як основний суб’єкт міжнародного права, її основні складові та 
суверенітет. Україна, як суб’єкт міжнародного права. 

4. Поняття та класифікація міжнародних організацій. 
Варіант 5  
1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, 

торговельну марку, географічне зазначення походження товару. 
2. Управління інтелектуальною власністю. 
3. Правосуб’єктність націй і народів, що борються за свою незалежність. 
4. Цілі, принципи і структура ООН.  
Варіант 6 
1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, раціоналізаторську  

пропозицію, компонування інтегральної мікросхеми. 
2. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. 
3. Поняття території у міжнародному праві. Види територій. 
4. Особливості міжнародного захисту прав біженців. 
Варіант 7 
1. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. 
2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 
3. Поняття, суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. 
4. Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її 

відрахування. 
Варіант 8 
1. Дії, що визнаються порушеннями прав інтелектуальної власності. 
2. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності.  
3. Поняття і джерела права міжнародних договорів. 
4. Правове становище іноземних торгівельних суден і військових кораблів у 

внутрішніх водах держави. 
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Варіант 9 
1. Поняття економіки інтелектуальної власності.  
2. Інтелектуальна власність в системі господарської діяльності. 
3. Поняття міжнародного спору та ситуації. Види міжнародних спорів. 
4. Встановлення дипломатичних зносин. 
Варіант 10 
1. Форми комерціалізації інтелектуальної власності. 
2. Оцінка вартості об’єктів права інтелектуальної власності. 
3. Тлумачення міжнародних договорів. 
4. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Інтелектуальна власність та її становлення.  

2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, 

промислової власності, вічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, 

особова, виключних прав, виключних майнових прав. 

3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Сутність права інтелектуальної власності.  

5. Зміст права інтелектуальної власності. 

6. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності, їх 

види. 

7. Поняття законодавства про інтелектуальну власність,  його система й 

спрямованість. 

8. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності,  

його сутність. 

9. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. 

10. Конституція України як основне джерело регулювання права 

інтелектуальної власності. 

11. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права 

інтелектуальної власності. Проблеми удосконаленні механізму. 



 

 

 

14

12. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність. 

13. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності. 

14. Ознаки охороноспроможності об’єктів права інтелектуальної власності. 

15. Відкриття як об’єкти права інтелектуальної власності, їх ознаки. 

16. Об’єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації 

відкриттів. 

17. Винаходи й  корисні моделі як об’єкти промислової власності: поняття, 

об’єкти, види. 

18.Промислові зразки як об’єкти промислової власності: поняття, об’єкти. 

19. Знаки для товарів і послуг як об’єкти промислової власності. 

20. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство 

інтелектуальних прав. 

21. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття 

державою прав інтелектуальної власності. 

22. Правове положення Державного агентства з авторських і суміжних прав, 

Комітету із  захисту прав інтелектуальної власності (Патентного відомства). 

23. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. 

Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у справах 

інтелектуальної власності. 

24. Асоціації патентних повірених. Підстави і  порядок втрати атестації 

патентного повіреного. 

25. Агенти з товарних знаків, їх правове положення. 

26. Права власників і  уповноважених ним органів щодо результатів,  

створених за службовим завданням. 

27. Поняття авторського права, сфера його дії. 

28. Об’єкти, що охороняються авторським правом. 

29. Виникнення і  здійснення авторського права. 

30. Похідний твір,  його правове значення. 

31. Авторське право й  право власності на носія авторських прав. 
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32. Особисті немайнові права автора. 

33. Майнові права автора. Майнові права володільця. 

34. Вільне використання твору. 

35. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

36. Строки охорони авторських прав. 

37. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. 

38. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. 

Сторони ліцензійного договору та, правове положення. 

39. Поняття, зміст і порядок укладання авторських договорів. 

40. Поняття і сутність суміжних прав. Види суміжних прав. 

41. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права 

інтелектуальної власності. 

42. Права виконавців, їх зміст. 

43. Права виробників фонограм, їх зміст. 

44. Права організацій мовлення. 

45. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів. 

46. Поняття охорони і захисту прав, їх співвідношення. 

47. 3асоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту 

авторських і суміжних прав. 

48. Колективне управління авторськими й  суміжними правами. 

49. Поняття і визначення контрафактних порушень авторських та суміжних 

прав. 

50. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від 

патентного права. 

51. Охоронні документи в патентному праві. 

52. Поняття патенту, його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. 

Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. 

53. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг. Посвідчення на 

раціоналізаторську пропозицію. 
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54. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані. 

55. Заявка на видачу охоронного документа, вимоги щодо неї. 

56. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. Колізії 

заявок і  порядок розгляду спорів. 

57. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недоліків 

заявок. 

58. Експертиза за суттю. Порядок, підстави проведення експертизи за 

суттю. Права заявника при проведенні експертиз. 

59. Поняття, ознаки й об’єкти винаходу. Види винаходів та їх правове 

значення. 

60. Права й обов’язки винахідників службових винаходів. 

61. Об’єкти, що визнаються винаходами. 

62. Поняття і ознаки корисної моделі. 

63. Порядок отримання патенту на винахід і  корисну модель. 

64. Заявка на отримання патенту, її зміст. Реквізити заявки. 

65. Формула винаходу, її правове значення. 

66. Тимчасова правова охорона, її значення і  зміст. 

67. Право першокористувача, його зміст. 

68. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. 

69. Права, що виникають з патенту. 

70. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове 

відчуження патентних прав. 

71. Поняття міжнародного права, предмет та об’єкт правового 

регулювання.  

72. Система сучасного міжнародного права, його галузі та інститути.  

73. Взаємовплив міжнародного та внутрішньодержавного права. Вирішення 

питання пріоритету норм міжнародного чи внутрішньодержавного права 

відповідно до законодавства України. 
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74. Поняття джерел міжнародного права їх види, відповідно до Статуту 

Міжнародного Суду ООН. 

75. Поняття основних принципів міжнародного права та їх ознаки. Функції 

основних принципів міжнародного права.  

76. Класифікація основних принципів міжнародного права. 

77. Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Зміст міжнародної 

правосуб’єктності. 

78. Держава, як основний суб’єкт міжнародного права, її основні складові та 

суверенітет. Україна, як суб’єкт міжнародного права. 

79. Правосуб’єктність націй і народів, що борються за свою незалежність. 

80. Правосуб’єктність міжнародних організацій. 

81. Правосуб’єктність державоподібних утворень. 

82. Міжнародна правосуб’єктність фізичних осіб. 

83. Правонаступництво суб’єктів міжнародного права. 

84. Поняття і значення території у міжнародному праві. Види територій. 

85. Юридична природа та склад державної території.  

86. Правові підстави зміни державної території. 

87. Правовий режим державного кордону. 

88. Правовий режим міжнародних рік та озер. 

89. Поняття і джерела права міжнародних договорів. 

90. Види міжнародних договорів та їх сторони. 

91. Підготовка тексту міжнародного договору та етапи його укладення. 

92. Дія міжнародних договорів та їх застосування 

93. Тлумачення міжнародних договорів. 

94. Недійсність та припинення дії міжнародних договорів. 

95. Поняття міжнародного спору та ситуації. Види міжнародних спорів. 

96. Поняття засобу вирішення міжнародного спору та їх види. 

97. Переговори і консультації як мирний засіб вирішення міжнародних 

спорів. 
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98. Добрі послуги і посередництво як мирні засоби вирішення міжнародних 

спорів. 

99. Міжнародні слідчі і примирні комісії як мирні засоби вирішення 

міжнародних спорів. 

100. Міжнародний арбітраж як мирний засіб вирішення міжнародних 

спорів. 

101. Судовий розгляд як мирний засіб вирішення міжнародних спорів. 

102. Вирішення спорів у міжнародних та регіональних організаціях  

103. Загальна характеристика міжнародної системи захисту прав людини. 

104. Порядок створення та повноваження Європейської комісії з прав 

людини та Суду Ради Європи. 

105. Порядок створення та повноваження Європейського суду з прав 

людини. 

106. Особливості міжнародного захисту прав національних, етнічних, 

релігійних і мовних меншин. 

107. Особливості міжнародного захисту прав дітей  

108. Особливості міжнародного захисту прав біженців. 

109. Поняття, суб’єкти міжнародно-правової відповідальності. 

110. Цілі і підстави міжнародно-правової відповідальності. 

111. Ознаки міжнародно-правової відповідальності. 

112. Види міжнародних правопорушень. 

113. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності. 

114. Матеріальна міжнародно-правова відповідальності. 

115. Політична міжнародно-правова відповідальності. 

116. Санкції як вид міжнародно-правової відповідальності.  

117. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин.  

118. Органи зовнішніх зносин України. 

119. Встановлення дипломатичних зносин; 

120. Види дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус. 

121. Функції дипломатичного представництва. 
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122. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв. Особисті 

дипломатичні привілеї й імунітети. Консульські привілеї та імунітети. 

123. Поняття консульства та становлення консульських зносин. Функції 

консульств. 

124. Представництва та місії при міжнародних організаціях, привілеї та 

імунітети представників держав, що беруть участь у діяльності міжнародних 

організацій і конференцій. 

125. Поняття та класифікація міжнародних організацій. 

126. Цілі, принципи і структура ООН. 

127. Генеральна Асамблея та Рада Безпеки ООН. 

128. Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР), Міжнародний Суд і 

Секретаріат ООН. 

129. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. 

130. Поняття, предмет, принципи джерела міжнародного морського права.  

131. Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її 

відрахування.  

132. Правовий режим територіальних вод.  

133. Правовий статус прилеглої зони.  

134. Поняття, види та правовий режим внутрішніх морських вод.  

135. Правове становище іноземних торгівельних суден і військових кораблів 

у внутрішніх водах держави. 

136. Правовий статус виключної економічної зони  

137. Правовий статус континентального шельфу. 

138. Міжнародно-правовий режим відкритого моря.  

139. Принцип свободи відкритого моря та складові частини цього принципу.  

140. Правовий статус судна у відкритому морі, виключна юрисдикція 

державного прапора. 
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