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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Міжнародне публічне право полягає в системному і комплексному підході до 

вивчення суті і змісту міжнародно-правових явищ, визначення їх ролі і місця в системі 

сучасних міжнародних та європейських відносин. 

Основними джерелами цієї галузі виступають міжнародні та європейські нормативно-

правові акти, зокрема, Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав і 

основних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні та культурні права, Заключний акт НБСЄ та ціла низка 

міжнародних та європейських актів, визнаних та ратифікованих більшістю держав.  

Застосування норм міжнародного та європейського права в умовах урегулювання 

міжнародних та міждержавних відносин, включаючи і відносини між країнами ЄС, є дуже 

складним завданням і одним з основних, відповідальних напрямків роботи державних 

органів та всіх інституцій громадянського суспільства без кваліфікованих фахівців у сфері 

міжнародного права. Підготовка юристів-фахівців у сфері міжнародного права повинна стати 

одним з пріоритетних напрямів у міжнародній гармонізацій ній та євроінтеграційній 

діяльності. Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними 

знаннями у галузі міжнародного права та міжнародних відносин в рамках сучасного 

публічного права на підґрунті стійкої сформованої правової культури та знань 

дипломатичного етикету. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» є 

формування у студентів цілісного уявлення про міжнародне право як особливу систему 

права, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних 

знань національних  і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх 

застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх 

грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування 

наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх 

усунення.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Міжнародне публічне право» є 

опанування студентами теоретичною і нормативною базою міжнародного публічного права; 

вміння застосовувати на практиці теоретичні знання з міжнародно-правових питань, що 

постають у сфері сучасних міжнародних відносин; засвоєння студентами концептуальних 

основ походження та сутності міжнародного публічного права; вивчення системи джерел 

міжнародного публічного права; дослідження співвідношення міжнародного публічного та 

національного права; формуванні у студентів розуміння інституціональної міжнародного 

публічного права; дослідження галузей міжнародного публічного права та специфіки права 

ЄС. 

3. Пререквізити.  

Дисципліна «Міжнародне публічне право» викладається після засвоєння студентами 

теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, державного права 

зарубіжних країн.  

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

А) Загальні компетентності: 

ЗК1.   Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу  

ЗК2.   Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  



ЗК3.   Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним  

ЗК10.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

ЗК11.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та  

необхідність  його  сталого  розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини і 

громадянина в Україні ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій.  

Б) Фахові компетентності спеціальності: 

ФК5   Здатність  застосовувати  знання  засад  і  змісту  інститутів  міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного права  

ФК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів, щонайменше з цивільного права. 

ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права 

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

ФК14   Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів  захисту  

прав  та  інтересів  клієнтів,  відповідно  до  вимог  професійної  етики,  належного  

дотримання  норм  щодо  нерозголошення  персональних  даних  та  конфіденційної 

інформації  

ФК15   Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування  

Отримуються наступні програмні результати навчання: 

ПРН3   Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел  

ПРН 8   Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного  

встановлення певних обставин  

ПРН 10   Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово,  

правильно вживаючи правничу термінологію  

ПРН13   Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та  

суспільного контексту  

ПРН15   Вільно  використовувати  для  професійної  діяльності  доступні  інформаційні  

технології і бази даних  

ПРН18   Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей  

та принципів функціонування національної правової системи  

ПРН19   Демонструвати  необхідні  знання  та  розуміння  сутності  та  змісту  основних  

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 
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5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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Теми лекційних занять Змістовий модуль 1  

Тема 1. Поняття та особливості сучасного 

міжнародного публічного права. 

  

2 

 

2 

 

 

  

10 

 2    15 

Тема 2. Норми, принципи та джерела 

міжнародного публічного права 

   2  

2 

 

 

 10 

 

 

    15 

Тема 3.  Право міжнародних договорів  2 2   10     15 

Тема 4. Право зовнішніх зносин (дипломатичне і 

консульське                          

право) 

 4 2   10     15 

Тема 5. Міжнародне гуманітарне право    2 2   10     10 

Тема 6. Міжнародне право прав людини    2 

 

2   13     17 

Модульна контрольна робота   2          

Разом за  ЗМ1  14 14   63      87 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2  

Тема 7. Міжнародне право навколишнього 

середовища 

 2 2  

 

 10  2    15 

Тема 8. Право міжнародної безпеки  2 2  

 

 10     15 

Тема 9. Мирні засоби вирішення міжнародних 

спорів 

 4 2  

 

 10     15 

Тема 10. Міжнародне право в період збройних 

конфліктів 

 2    13     15 

Тема 11. Співробітництво держав у боротьбі із 

злочинністю 

 2 2   10  2    10 

Тема 12. Відповідальність  у міжнародному 

публічному праві. 

 2 2   10     17 

Модульна контрольна робота   2          

Разом за ЗМ 2  14 12   63      87 

Усього годин   28 26   126      17
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема 1. Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного 

публічного права. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Охарактеризуйте предмет міжнародного публічного права. 

2) Охарактеризуйте складові системи міжнародного права. 

3) Визначте основні періодизації міжнародного права. 

4) Визначте теорії виникнення міжнародного права. 

5) Охарактеризуйте концепції співвідношення міжнародного та 

національного права. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Розвиток міжнародного публічного права від найдавніших часів 

до Вестфальського конгресу. 

2) Міжнародне публічне право між Вестфальським конгресом 1648 р. 

Й епохою Великої французької революції (межа XVIII-XIX століть). 

3) Розвиток міжнародного публічного права від епохи Великої 

французької революції до створення Версальської системи. 

4) Міжнародне публічне право від створення Версальської системи 

до наших днів. Версальська система (1919-1939). 

6) Міжнародне публічне право періоду протистояння тоталітаризму 

та демократії (1945-кінець 80-х років). 

7) Державні інтереси, політика і міжнародне право. 

 

10 

2.  Тема 2. Норми, принципи та джерела міжнародного публічного 

права 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) У чому полягає особливість імперативних норм міжнародного 

права? 

2) Охарактеризуйте загальні принципи права як джерело 

міжнародного публічного права. 

3) Розкрийте зміст принципу суверенної рівності держав. 

4) Визначте особливості актів «м‘якого права». 

5) Розкрийте особливості рішень міжнародних міжурядових 

організацій як джерел міжнародного права. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Принцип суверенної рівності держав 

2) Принцип незастосування сили або погрози силою. 

3) Принцип територіальної цілісності держав. 

4) Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів. 

5) Принцип мирного вирішення спорів. 

6) Принцип невтручання у внутрішні справи. 

7) Принцип поваги прав людини. 

8) Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй. 

9) Принцип міжнародного співробітництва. 

10) Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов‘язань.  

10 



3.   Тема 3. Право міжнародних договорів. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття міжнародного договору. 

2) Охарактеризуйте стадії укладання міжнародного договору. 

3) Розкрийте значення інституту застереження у праві міжнародних 

договорів? 

4) У чому полягають функції депозитарію? 

5) У яких випадках договір може вважатися недійсним? 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Загальна характеристика Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 року. 

2) Загальна характеристика Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів між державами та міжнародними 

організаціями або між міжнародними організаціями 1986 року. 

3) Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні 

договори України» від 29 червня 2004 року. 
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4.  Тема 4. Право зовнішніх зносин. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття «органи зовнішніх зносин». 

2) Розкрийте порядок призначення та відкликання дипломатичних 

представників. 

3) Розкрийте особливості правового статусу штатних та нештатних 

(почесних) консулів. 

4) Назвіть види спеціальних дипломатичних місій? 

5) Охарактеризуйте види дипломатичних привілеїв та імунітетів 

представників держав при міжнародних організаціях. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Загальна характеристика Віденської Конвенції про дипломатичні 

зносини 1961 року. 

2) Загальна характеристика Віденської конвенції Про консульські 

зносини 1963 року. 

3) Загальна характеристика Конвенції про спеціальні місії 1969 року. 

4) Загальна характеристика Віденської конвенції «Про 

представництво держав в їхніх відносинах із міжнародними 

організаціями універсального характеру» 1975 року. 
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5.  Тема 5. Міжнародне гуманітарне право. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття «збройний конфлікт». 

2) Охарактеризуйте засоби та методи ведення воєнних дій. 

3) Розкрийте міжнародно-правовий захист жертв війни. 

4) Назвіть учасників  збройних конфліктів. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Міжнародно-правова регламентація правового становища 

населення. 
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2) Правовий стан іноземців, осіб без громадянства (апатридів), осіб з 

подвійним громадянством (біпатридів).  

3) Міжнародно-правові питання громадянства. Право притулку. 

4) Міжнародні органи із захисту прав людини. Європейський Суд з 

прав людини. 

 
6.  Тема 6. Міжнародне право прав людини. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття «права людини і громадянина». 

2) Охарактеризуйте класифікацію основних прав та свобод людини. 

3) Розкрийте механізм контролю за дотриманням прав людини на 

універсальному рівні. 

4) Назвіть джерела міжнародного права прав людини. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Європейський механізм захисту прав людини. 

2)  Проблема захисту прав людини у сучасному міжнародному 

праві. 

3) Механізми міжнародного співробітництва у сфері прав людини. 

4) Європейський суд з прав людини: склад, повноваження, судова 

процедура. 
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7.  Тема 7. Міжнародне право навколишнього середовища. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття «колективна безпека». 

2) Охарактеризуйте міжнародно-правове регулювання охорони 

об’єктів навколишнього середовища. 

3) Розкрийте роль міжнародного права у попередженні війни. 

4) Назвіть міжнародні органи та форуми в галузі охорони 

навколишнього середовища. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у сфері 

охорони навколишнього середовища. . 

2) Адаптація екологічного законодавства України до стандартів 

Європейського Союзу . 

3) Формування європейського права навколишнього середовища та 

його місце у системі європейського права. 
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8.  Тема 8. Право міжнародної безпеки. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття «джерела права міжнародної безпеки».  

2) Охарактеризуйте регіональну систему колективної безпеки. 

3) Розкрийте загальну систему колективної безпеки. 

4) Назвіть заходи посилення довіри. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Запобігання незаконному поширенню технологій, науково- 

технічної інформації та послуг, які можуть бути використані при 
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створенні зброї масового ураження 

2) Роззброєння і міжнародна безпека 

3) Міжнародно-правове регулювання роззброєння та ско1рочення 

озброєнь. 

4) Право міжнародної безпеки: поняття і принципи 

9.  Тема 9. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) В чому полягає відмінність між міжнародним спором та 

міжнародною ситуацією? 

2) В чому полягає відмінність між «добрими послугами» та 

посередництвом? 

3) Назвіть правові засоби вирішення міжнародних спорів. 

4) Дайте визначення компромісу. 

5) В чому полягає відмінність у вирішенні міжнародних спорів 

міжнародними судами та міжнародними арбітражами? 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Арбітражний порядок вирішення міжнародних спорів. 

2) Вирішення міжнародних спорів у Міжнародному суді ООН. 

3) Вирішення міжнародних спорів у межах регіональних 

міжнародних організацій. 
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10.  Тема 10. Міжнародне право в період збройних конфліктів. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Дайте визначення поняття «військова окупація».  

2) Охарактеризуйте міжнародний комітет Червоного Хреста. 

3) Розкрийте правовий статус військових та цивільного населення 

під час збройних конфліктів. 

4) Початок війни та військова окупація 2. Скласти термінологічний 

словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Міжнародно-правова регламентація закінчення військових дій і 

стану війни 

2) Війна і мир у міжнародній світобудові  

3) Поняття міжнародного права у період збройних конфліктів 

13 

11.  Тема 11. Відповідальність  у міжнародному публічному праві. 

Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю. 

1. Дайте відповіді на контрольні питання: 

1) Охарактеризуйте підстави міжнародно-правової відповідальності. 

2) Дайте визначення міжнародного правопорушення та його ознаки. 

3) Охарактеризуйте види міжнародних правопорушень. 

4) Назвіть форми міжнародно-правової відповідальності. 

5) Перерахуйте обставини, що виключаються міжнародно-правову 

відповідальність. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на 

семінарському занятті. 

4. Підготувати доповіді (презентації) з наступних тем: 

1) Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародних 

організацій. 
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2) Питання міжнародної кримінальної відповідальності індивідів. 

 Разом  126 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах.  

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 

 
  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

5б. 5б. 5б. 5б. 5б. 5б. 5б. 

 

Змістовий модуль 2 

 
30 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

6б. 6б. 6б. 6б. 6б. 5б. 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

 

7. Рекомендована література 

Основна: 

Основні нормативно-правові акти  

1. Акт проголошення незалежностi України  

2. Декларацiя про державний суверенпет України  

3. Конституцiя України  

4. Закон України "Про дипломатичну службу" вiд 20 вересня 2001 року. [Електронний 

ресурс]. -  Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua  

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
Добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



5. Закон України "Про державний кордон України", вiд 4 листопада 1991 р. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua  

6. Закон України"Про мiжнароднi договори України",вiд 29 червня 2004 року. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua  

7. Закон України "Про правонаступництво України", вiд 12 вересня 1991p. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua  

8. Закон України "Про ратифiкацiю Цивiльноїконвенції про боротьбу з корупцією" 16 

березня 2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. zakon.rada.gov.uа  

9. Закон України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" вiд 22 

вересня 2011 року №3773-УI // Вiдомостi Верховної РадиУкраїни. - 2012. - №19-20. - Ст. 179.  

10. Закон "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового 

захисту" вiд 8 липня 2011 року №3671-УI (зi змiнами, внесеними згiдно iз Законом Украши 

вiд 5 липня 2012 року №5076-VI) // Офiцiйний вiсник Украгни. - 2011. - №59. - Ст. 2347.  

11. Статут Мiжнародної організації кримiнальної полiцiї Iнтерполу. Iнтерпол; Статут, 

Мiжнародний документ вiд 13.06.1956 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua  

15. Консульський статут України, Президент України, Указ Президента, від 

02.04.1994 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua  

13. Положення про дипломатичнi представництва та консульськi установи iноземних 

держав в Україні: Затв. Указом Президента України вiд 10.06.93 [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua  

14. "Про Національне центральне бюро Iнтерполу: Наказ МВС Українивiд 7.04.93. 

№194.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua  

15.Деякi питання адаптації законодавства Українидо законодавства Європейського 

союзу. Постанова Кабiнету Міністрів України вiд 15 жовтня 2004 р. №1356 //Офiцiйний 

вiсник Украши. - 2004. №42 - Ст. 2763.  

16. МЗС України; Наказ, Положення вiд 25.05.2007 №111 Про затвердження 

Положення про почесних (нештатних) консульських посадових осiб iноземних держав в 

Україні та консульськi установи, що очолюються такими посадовими особами.  

17. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, Международное право в документах. М.,1982; - С.4-12.  

18. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к 

ним,- Б.м., 1994.- 320с.  

19. Вiденська конвенцiя про право мiжнародних договорiв //Вiдомостi Верховної Ради 

УРСР,- 1986.- №50.- С.101.  

20. Заключний акт наради по безпеці i спiвробiтництву в Європі/Права людини. 

Мiжнароднi договори України, декларації, документ - К..Наукова думка, 1992. С.181-192.  

21.Статут Органiзацiї Об'єднаних Націй.   

22. Вiденська Конвенцiя «Про дипломатичнi зносини» 18 квiтня 1961 року  

23. Вiденська конвенцiя «Про консульськi зносини» 24 квiтня 1963 року  

24. Нью-Йоркська Конвенцiя «Про спеціальні місії» 8 грудня 1969 року,  

25.Вiденська конвенцiя «Про представництво держав в їхніхвiдносинах iз 

мiжнародними органiзацiями унiверсального характеру» 14 березня 1975 року.  

26. СОТ, Україна; Протокол, Мiжнародний документ вiд 05.02.2008 Протокол про 

вступ України до світової органiзацiiїторгiвлi. Режим доступу: www. zakon.rada.gov. uа  

27. Європейське космiчне агентство, Кабiнет Міністрів України; Угода, Мiжнародний 

документ вiд 25.01.2008 Угода мiж Урядом України та Європейським космiчним агентством 

щодо спiвробiтництва у використаннi космiчного простору вмирних цілях.  



28.Резолюцiя Європейського парламенту щодо ситуації в Україні Європейський Союз; 

Резолюцiя, Мiжнародний документ від 13.12.2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.zakon.rada.gov.ua  
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