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Модуль І. Загальні положення міжнародного економічного права
Тема 1. Основні етапи становлення сучасного міжнародного
економічного правопорядку.
1. Міжнародний економічний правопорядок – це:
а) складова світового порядку;
б) складова міжнародного порядку;
в) складова міжнародного правопорядку;
г) все вище зазначене – правильне.
2. Вкажіть, яка з перерахованих галузей не є галуззю матеріального права?
а) міжнародне торгове;
б) міжнародне економічне процесуальне право;
в) міжнародне інвестиційне право;
г) міжнародне фінансове право.
3. Загальними принципами розвитку міжнародних економічних відносин є:
а) взаємовигідність економічних зв’язків для двох і більше партнерів;
б) еволюційність міжнародних процесів без силового нав’язування
співробітництва;
в) надійність і конвертованість валют;
г) розвиток міжнародних економічних відносин на основі комерційних кроків
на зустріч один одному.
4. Формально визначене правило поведінки держав та міжнародних
організацій в галузі міжнародних економічних відносин:
а) норма міжнародного економічного права;
б) джерела міжнародного економічного права;
в) система міжнародного економічного права;
г) інститут міжнародного економічного права.
5. Типи положень національної правової системи, включаючи конституцію,
закони, нормативні акти, укази, судову практику, звичаєві правила та
практику, а також правила, що випливають із міжнародних документів, які
мають обов'язкову силу, складають:
а) внутрішньодержавне право;
б) публічне право;
в) публічне і приватне право;
г) приватне право.
6. Який з перерахованих елементів входить в систему права?
а) закон;
б) інститут права;
в) правовий звичай;
г) метод правового регулювання.
7. Який метод правового регулювання лежить в основі міжнародного
економічного права?
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) координаційний;
г) рекомендаційний.

8. Який з перерахованих ознак є ознакою права?
а) загальнообов’язковості;
б) формальна визначеність;
в) зв’язок з державою;
г) всі перераховані ознаки.
9.Міжнародне економічне право – це:
а) система норм, що регулюють відносини між суб’єктами у зв’язку з їх
діяльністю в галузі міжнародних економічних відносин;
б) сукупність норм, які регулюють організацію міжнародних економічних
відносин на макрорівні;
в) сукупність норм, що регулюють економічні операції будь-якого роду, за
умови, що ці операції виходять за межі правової системи однієї держави;
г) національна галузь права, наділена можливістю регулювати міжнародні
відносини.
10. Міжнародні економічні відносини – це:
а) експорт та імпорт товарів;
б) відносини з обміну ресурсами;
в) міцні і тривалі зв’язки кооперативного типу, які мають у своїй основі
спільні наміри, закріплені в економічних договорах та угодах;
г) система відносин, що виникають між суб’єктами різних країн з
приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання споживчих благ в
умовах обмеженості ресурсів і міжнародного поділу праці.
11. Світовий порядок – це:
а) система взаємодіючих міжнародних політичного, економічного,
інформаційного, правового, етичного та інших порядків;
б) сукупність норм, що регулюють економічні операції будь-якого роду, за
умови, що ці операції виходять за межі правової системи однієї держави;
в) угода між двома й більше державами або іншими суб'єктами міжнародного
права, що встановлює, змінює або припиняє їхні взаємні права й обов'язки;
г) система відносин, що виникають між суб’єктами різних країн з приводу
виробництва, розподілу, обміну і споживання споживчих благ в умовах
обмеженості ресурсів і міжнародного поділу праці.
12. Міжнародний правопорядок – це:
а) система взаємодіючих міжнародних політичного, економічного,
інформаційного, правового, етичного та інших порядків;
б) стан динамічної відповідності міжнародних відносин, їх організації
якісним властивостям міжнародних систем управління (міжнародного
права, міжнародної моралі, політики, релігії, етики, ввічливості тощо);
в) угода між двома й більше державами або іншими суб'єктами міжнародного
права, що встановлює, змінює або припиняє їхні взаємні права й обов'язки;
г) типи положень національної правової системи, включаючи конституцію,
закони, нормативні акти, укази, судову практику, звичаєві правила та
практику, а також правила, що випливають із міжнародних документів, які
мають обов'язкову силу.
13. В основі міжнародного порядку лежать:

а) правила міжнародного співтовариства: правові, політичні,
міжпартійних відносин, демократії, моралі, релігії, звичаїв, норми
громадських організацій та ін.;
б) норми міжнародних договорів, звичаїв, рішень міжнародних організацій;
в) теорії, відповідно до яких норми міжнародного права не можуть діяти у
внутрішньому правопорядку, і навпаки, норми внутрішнього права не діють
у міжнародно-правових відносинах;
г) типи положень національної правової системи, включаючи конституцію,
закони, нормативні акти, укази, судову практику, звичаєві правила та
практику, а також правила, що випливають із міжнародних документів, які
мають обов'язкову силу.
14. В основі міжнародного правопорядку лежать:
а) правила міжнародного співтовариства: правові, політичні, міжпартійних
відносин, демократії, моралі, релігії, звичаїв, норми громадських організацій
та ін.;
б) норми міжнародних договорів, звичаїв, рішень міжнародних
організацій;
в) теорії, відповідно до яких норми міжнародного права не можуть діяти у
внутрішньому правопорядку, і навпаки, норми внутрішнього права не діють
у міжнародно-правових відносинах;
г) типи положень національної правової системи, включаючи конституцію,
закони, нормативні акти, укази, судову практику, звичаєві правила та
практику, а також правила, що випливають із міжнародних документів, які
мають обов'язкову силу.
15. До загальносоціологічних засад міжнародного правопорядку належать:
а) правила міжнародного співтовариства: правові, політичні, міжпартійних
відносин, демократії, моралі, релігії, звичаїв, норми громадських організацій
та ін.;
б) принципи сучасного міжнародного права; загальні принципи права;
міжнародна законність; верховенство міжнародного права над політикою;
рівність усіх суб’єктів міжнародного права перед нормами міжнародного
права; рівне і справедливе надання міжнародно-правових можливостей (прав,
свобод і законних інтересів) та вимоги щодо виконання обов’язків і реалізації
міжнародно-правової відповідальності;
в) теорії, відповідно до яких норми міжнародного права не можуть діяти у
внутрішньому правопорядку, і навпаки, норми внутрішнього права не діють
у міжнародно-правових відносинах;
г) політико-правова основа – демократичні міжнародно-правові
відносини; економічна основа – справедливий міжнародний
економічний порядок; духовна основа – культура світового
співтовариства; цільова основа – зміцнення миру й безпеки між
народами.
16. До загальних юридичних принципів міжнародного правопорядку
належать:

а) правила міжнародного співтовариства: правові, політичні, міжпартійних
відносин, демократії, моралі, релігії, звичаїв, норми громадських організацій
та ін.;
б) принципи сучасного міжнародного права; загальні принципи права;
міжнародна законність; верховенство міжнародного права над
політикою; рівність усіх суб’єктів міжнародного права перед нормами
міжнародного права; рівне і справедливе надання міжнародно-правових
можливостей (прав, свобод і законних інтересів) та вимоги щодо
виконання обов’язків і реалізації міжнародно-правової відповідальності;
в) теорії, відповідно до яких норми міжнародного права не можуть діяти у
внутрішньому правопорядку, і навпаки, норми внутрішнього права не діють
у міжнародно-правових відносинах;
г) політико-правова основа – демократичні міжнародно-правові відносини;
економічна основа – справедливий міжнародний економічний порядок;
духовна основа – культура світового співтовариства; цільова основа –
зміцнення миру й безпеки між народами.
17.Назвіть два критерії поділу права на галузі:
а) предмет правового регулювання;
б) юридична єдність правових норм;
в) наявність підгалузей права;
г) метод правового регулювання.
18. ООН – це:
а) глобальна міжнародна організація;
б) наддержава;
в) Ліга націй;
г) Організація об’єднаних націй.
19. Рада Безпеки ООН:
а) проводить свої засідання у Нью-Йорку;
б) проводить свої засідання у Парижі;
в) має право приймати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН;
г) проводить свої засідання у Брюсселі.
20. Україна була непостійним членом Ради Безпеки ООН у:
а) 1948-1949 рр.;
б) 1984-1985 рр.;
в) 2005-2006 рр.;
г) 2000-2001рр.
Тема 2. Поняття та предмет міжнародного економічного права.
1. Завданням норм міжнародного економічного права є:
а) регулювання майнових і пов’язаних з ними немайнових відносин;
б) сприяння безперешкодному здійсненню державами їх суверенних прав
в галузі міжнародних економічних відносин;
в) визначення правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
г) забезпечення миру.

2.У перекладі з латинської термін «jus gentium» означає:
а) право держави;
б) право народів;
в) природне право;
г) право війни.

3. Внутрішня форма міжнародного економічного права, його будова за
галузями та інститутами:
а) предмет міжнародного економічного права;
б) джерела міжнародного економічного права;
в) система міжнародного економічного права;
г) інститут міжнародного економічного права.
4. Формально визначене правило поведінки держав та міжнародних
організацій в галузі міжнародних економічних відносин:
а) норма міжнародного економічного права;
б) джерела міжнародного економічного права;
в) система міжнародного економічного права;
г) інститут міжнародного економічного права.
5. Сукупність джерел права – це:
а) галузь права;
б) система права;
в) система законодавства;
г) правова система.
6. Який з перерахованих елементів не входить в поняття «система права»?
а) галузь права;
б) правова ідеологія;
в) інститут права;
г) норма права.
7. Правило поведінки, що визнається державами й іншими суб'єктами
міжнародного права в якості юридично обов'язкового є:
а) міжнародний звичай;
б) норма міжнародного права;
в) обов'язок суб'єкта;
г) міжнародний договір.
8. Назвіть функцію права:
а) охоронна;
б) організаційна;
в) пізнавальна;
г) наукова.
9. Функції держави – це:
а) правова форма діяльності суб’єктів міжнародного права, пов'язана із
встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм;

б) основні напрями діяльності, які виражають сутність і соціальне
призначення державного управління суспільством;
в) правова форма діяльності держави, пов'язана із встановленням
(санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм;
г) об’єктивні труднощі, вирішення яких представляє істотний інтерес для
суспільства і входить в коло повноважень держави.
10. Міждержавні економічні відносини:
а) виникають і встановлюються передусім між державами як
політичними формами організації суспільства, що виражають
обумовлену економічним ладом певну політичну владу економічно
пануючого класу або всього народу;
б) основні напрями діяльності, які виражають сутність і соціальне
призначення державного управління економікою;
в) правова форма діяльності держави, пов'язана із встановленням
(санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм;
г)відносини, відповідно до яких попередньою умовою існування юридичних
прав держави є політичний акт її визнання іншими державами.
11. Міжнародна торгівля – це:
а) обмін товарами і послугами між державно оформленими
національними економіками;
б) переміщення капіталу між країнами світу в пошуках найвигіднішої сфери
вкладення;
в) переміщення працездатного населення між країнами, викликане
причинами переважно економічного характеру;
г) закріплена міжнародними угодами форма організації валютних відносин,
яка опосередковує і сприяє реалізації всіх інших форм МЕВ, забезпечуючи
систему міжнародних розрахунків.
12. Міжнародний рух капіталу – це:
а) обмін товарами і послугами між державно оформленими національними
економіками;
б) переміщення капіталу між країнами світу в пошуках найвигіднішої
сфери вкладення;
в) переміщення працездатного населення між країнами, викликане
причинами переважно економічного характеру;
г) закріплена міжнародними угодами форма організації валютних відносин,
яка опосередковує і сприяє реалізації всіх інших форм МЕВ, забезпечуючи
систему міжнародних розрахунків.
13. Міжнародна трудова міграція – це:
а) обмін товарами і послугами між державно оформленими національними
економіками;
б) переміщення капіталу між країнами світу в пошуках найвигіднішої сфери
вкладення;
в) переміщення працездатного населення між країнами, викликане
причинами переважно економічного характеру;

г) закріплена міжнародними угодами форма організації валютних відносин,
яка опосередковує і сприяє реалізації всіх інших форм МЕВ, забезпечуючи
систему міжнародних розрахунків.
14. Світова валютна система – це:
а) обмін товарами і послугами між державно оформленими національними
економіками;
б) переміщення капіталу між країнами світу в пошуках найвигіднішої сфери
вкладення;
в) переміщення працездатного населення між країнами, викликане
причинами переважно економічного характеру;
г) закріплена міжнародними угодами форма організації валютних
відносин, яка опосередковує і сприяє реалізації всіх інших форм МЕВ,
забезпечуючи систему міжнародних розрахунків.
15. Міжнародне економічне право (МЕП) – це:
а) галузь міжнародного права, що становить систему норм і принципів,
якими регулюються міжнародні економічні відносини;
б) міжнародні відносини, що виникають між державами, їх угрупованнями та
міжнародними організаціями у сфері міжнародного економічного
співробітництва;
в) міждержавні економічні, в широкому розумінні, комерційні відносини, а
також міжнародне економічне співробітництво держав, міжнародних
організацій та інших суб'єктів міжнародного публічного права у різних
сферах світової господарської діяльності;
г) певна послідовність дій сторін міжнародного спору й інших суб'єктів
міжнародного права, на яку погодилися сторони спору та реалізація якої
покликана привести до врегулювання спору, тобто усунути об'єктивно
виражений конфлікт позицій, спірних сторін із питань, що становили його
предмет.
16. Об'єктивними передумовами міжнародно-правового регулювання
економічних відносин є:
а) структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою;
б) наявність суверенних держав та інших суб'єктів міжнародного права,
необхідність підтримки та розвитку зв'язків між ними в економічній
сфері;
в) міждержавні економічні, в широкому розумінні, комерційні відносини, а
також міжнародне економічне співробітництво держав, міжнародних
організацій та інших суб'єктів міжнародного публічного права у різних
сферах світової господарської діяльності;
г) певна послідовність дій сторін міжнародного спору й інших суб'єктів
міжнародного права, на яку погодилися сторони спору та реалізація якої
покликана привести до врегулювання спору, тобто усунути об'єктивно

виражений конфлікт позицій, спірних сторін із питань, що становили його
предмет.
17.У міжнародному економічному праві діють такі методи:
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) колізійний;
г) санкціонуючий.
18. В основі концепції міжнародного економічного права як галузі
міжнародного публічного права лежить ідея «міжнародного публічного
цивільного права» або «міжнародного майнового права». Хто автор цієї ідеї?
а) Д.Карро;
б) Г. Елері;
в) В.М.Корецький;
г) П. Жюйар.
19. Предметом міжнародного економічного права є:
а) галузь міжнародного права, що становить систему норм і принципів, якими
регулюються міжнародні економічні відносини;
б) міжнародні відносини, що виникають між державами, їх угрупованнями
та міжнародними організаціями у сфері міжнародного економічного
співробітництва;
в) міждержавні економічні, в широкому розумінні, комерційні відносини,
а також міжнародне економічне співробітництво держав, міжнародних
організацій та інших суб'єктів міжнародного публічного права у різних
сферах світової господарської діяльності;
г) певна послідовність дій сторін міжнародного спору й інших суб'єктів
міжнародного права, на яку погодилися сторони спору та реалізація якої
покликана привести до врегулювання спору, тобто усунути об'єктивно
виражений конфлікт позицій, спірних сторін із питань, що становили його
предмет.
20. Питанням міжнародного економічного права присвятили свої праці такі
вчені:
а) В. І. Муравйов;
б) В.Ф. Опришко;
в) І.І. Дахно;
г) А.П. Янко.
Тема 3. Гармонізація законодавства України з міжнародним
економічним правом.
1.Система міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій
тощо, в яких знаходять своє юридичне закріплення норми і принципи
міжнародного економічного права:
а) предмет міжнародного економічного права;
б) джерела міжнародного економічного права;
в) система міжнародного економічного права;
г) інститут міжнародного економічного права.

2. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є:
а) боротьба з дискримінацією в торгівлі:
б) зниження митних тарифів;
в) лібералізація зовнішньої торгівлі;
г) правильно все вищезазначене.
3. Угода двох або кількох держав про встановлення, зміну або припинення
прав і обов’язків у різних відносинах між ними:
а) міжнародний договір;
б) комерційний правочин;
в) принципи міжнародної торгівлі;
г) судовий прецедент.
4. Правило поведінки, що склалося внаслідок фактичного його застосування
протягом тривалого часу, ніде в офіційних документах не записане, але
визнане державою:
а) міжнародний договір;
б) міжнародний звичай;
в) принципи міжнародної торгівлі;
г) судовий прецедент.
5. Міжнародна економічна система складається з компонентів:
а) предметно-об’єктного;
б) інституційного;
в) секторального;
г) спеціального.
6. Офіційним депозитарієм інформації ЮНІДРУА є:
а) Міжнародний інститут з уніфікації приватного права в м. Римі;
б) Всеросійська академія зовнішньої торгівлі в м. Москві;
в) Всесвітня організація інтелектуальної власності в м. Женеві;
г) Міжнародний інвенстиційний Центр в м. Токіо.
7. Денонсація – це:
а) відмова держави від договору з попереднім попередженням інших
учасників, коли така відмова, його порядок і умови прямо передбачено
договором;
б) відмова держави від договору, коли є до того достатні, строго
визначені нормами міжнародного права підстави;
в) припинення договору за угодою сторін;
г) продовження дії договору на попередньо обумовлений строк.
8. Міжнародний договір укладається:
а) в усній формі;
б) тільки в письмовій формі;
в) застосовна як письмова, так і усна форма;
г) шляхом досягнення відносного компромісу.
9. До первинного права ЄС належать:
а) норми міжнародних договорів, які становлять правову основу для
функціонування всіх складових елементів, що формують Євросоюз;

б) норми, які закріплені в актах органів Союзу, а також у міжнародних
угодах, що уклали між собою європейські співтовариства та інші суб'єкти
міжнародного права;
в) окремі групи норм, які регулюють охорону живої природи, питання
боротьби із забрудненням повітря та шумом, обмеження хімічного
забруднення та утилізацію відходів, питання боротьби за чистоту води тощо;
г) групи норм, що регулюють діяльність державних та комунальних установ
у сферах виконання робіт, поставок та надання послуг.
10. До вторинного права ЄС належать:
а) норми міжнародних договорів, які становлять правову основу для
функціонування всіх складових елементів, що формують Євросоюз;
б) норми, які закріплені в актах органів Союзу, а також у міжнародних
угодах, що уклали між собою європейські співтовариства та інші
суб'єкти міжнародного права;
в) лише окремі групи норм, які регулюють охорону живої природи, питання
боротьби із забрудненням повітря та шумом, обмеження хімічного
забруднення та утилізацію відходів, питання боротьби за чистоту води тощо;
г) лише групи норм, що регулюють діяльність державних та комунальних
установ у сферах виконання робіт, поставок та надання послуг.
11. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір):
а) був підписаний 7 лютого 1992 р. (набув чинності 1 листопада 1993 р.
після ратифікації всіма державами-членами);
б) був підписаний 7 лютого 1993 р. (набув чинності 1 листопада 1994 р. після
ратифікації всіма державами-членами);
в) був підписаний 17 лютого 1994 р. (набув чинності 1 травня1995 р. після
ратифікації всіма державами-членами);
г) був підписаний 17 лютого 1994 р. (набув чинності 1 травня1994 р. після
ратифікації всіма державами-членами).
12. Acquis communautaire (acquis) – це:
а) інститут забезпечення рівних можливостей для суб'єктів підприємницької
діяльності на ринку ЄС та інститут державної допомоги;
б) виключно норми, які закріплені в актах органів Союзу, а також у
міжнародних угодах, що уклали між собою європейські співтовариства та
інші суб'єкти міжнародного права;
в) правова система Європейського Союзу,
яка включає
акти
законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними),
прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої
політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх
справ;
г) механізм
досягнення
Україною
відповідності
третьому
Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в
Європейському Союзі.
13. Гармонізація є:

а) засобом, що визначає процес та зміст інтеграції законодавства
окремих держав, що в цілому забезпечує формування якісного та
належного, спільного правового простору;
б) структурною ланкою міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою;
в) правовою система Європейського Союзу,
яка включає
акти
законодавства
Європейського
Союзу (але не
обмежується ними),
прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої
політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх
справ;
г) поведінкою держави, що завдає шкоди іншій державі, діє всупереч її
інтересам, але не порушує норми міжнародного права.
14. Для правової континентальної правової системи характерні:
а) окремі групи норм, які регулюють охорону живої природи, питання
боротьби із забрудненням повітря та шумом, обмеження хімічного
забруднення та утилізацію відходів, питання боротьби за чистоту води;
б) групи норм, що регулюють діяльність державних та комунальних установ
у сферах виконання робіт, поставок та надання послуг;
в) нормативна упорядкованість, структурованість джерел, усталені
демократичні правові принципи, а також наявність чіткої юридичної
техніки;
г) поведінка держави, що завдає шкоди іншій державі, діє всупереч її
інтересам, але не порушує норми міжнародного права.
15. Право Європейського Союзу:
а) це окремі групи норм, які регулюють охорону живої природи, питання
боротьби із забрудненням повітря та шумом, обмеження хімічного
забруднення та утилізацію відходів, питання боротьби за чистоту води;
б) це галузь сучасного міжнародного права, що складає з норм і інститутів,
що регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права в сфері їхньої
взаємодії з навколишнім природним середовищем;
в) це галузь сучасного міжнародного права, що складає з норм і інститутів,
що регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права в екологічній
сфері;
г) має пріоритет щодо національного права та найвищу юридичну силу і
реалізується через пряму дію.
16. Ратифікація є формою:
а) підготовки і прийняття текста міжнародного договору;
б) встановлення автентичності текста міжнародного договору;
в) вираження згоди держави на обов’язковість міжнародного договору;
г) висловлення державою готовності підписати міжнародно-правовий
договір.
17.Які з перерахованих міжнародно-нормативно-правових актів є
міжнародними договорами і містять всі його необхідні ознаки?

а) Статут ООН 1945 р.;
б) Договір між урядом Ірану і Англо-Іранської нафтової компанією;
в) договір про експорт продукції;
г) Генеральна угода з тарифів і торгівлі.
18. Підставами відносної недійсності міжнародного договору є:
а) договір суперечить імперативній нормі;
б) явне порушення особливо важливої норми національного законодавства
держави, щодо права укладати міжнародні договори.
в) згоду держави на його обов’язковість було виражено в результаті
застосування сили або погрози силою у відношенні держави або її
представника;
г) дефект волі представника при укладенні договору.
19. Право Європейського Союзу може бути:
а) первинним;
б) абстрактним;
в) нострифікаційним;
г) вторинним.
20. Європейського Союзу створено на основі:
а) Брюсельського договору;
б) Маастрихтського договору;
в) Договору про Європейський Союз;
г) Паризького договору.
Тема 4. Джерела міжнародного економічного права.
1. Угода двох або кількох держав про встановлення, зміну або припинення
прав і обов’язків у різних відносинах між ними:
а) міжнародний договір;
б) комерційний правочин;
в) принципи міжнародної торгівлі;
г) судовий прецедент.
2. Правило поведінки, що склалося внаслідок фактичного його застосування
протягом тривалого часу, ніде в офіційних документах не записане, але
визнане державою:
а) міжнародний договір;
б) міжнародний звичай;
в) принципи міжнародної торгівлі;
г) судовий прецедент.
3. Рішення по конкретній справі, що є обов’язковим для судів тієї ж чи
нижчої інстанції при вирішенні аналогічних справ або виступає зразком
тлумачення закону:
а) міжнародний договір;
б) зовнішньоекономічний контракт;
в) принципи міжнародної торгівлі;
г) судовий прецедент.

4. Акт міжнародного права, за допомогою якого держава, через свої
компетентні органи, наділені повноваженнями укладати договори, виражає
свою згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані на підставі
відповідного договору:
а) ратифікація;
б) денонсація;
в) легітимація;
г) контрафакція.
5. Офіційну кодифікацію здійснюють:
а) держави;
б) міжнародні організації;
в) міжнародні економічні організації;
г) неурядові організації (Асоціація міжнародного права, Міжнародна торгова
палата, Інститут міжнародного права та ін).
6. Положення міжнародних договорів, які передбачають зобов’язання для
третіх держав, поширюються:
а) без згоди третьої держави;
б) якщо учасники договору мають намір зробити це положення засобом
створення зобов’язання і третя держава напевно бере на себе таке
зобов’язання в письмовій формі;
в) тільки за згодою третьої держави;
г) тільки за згодою на це Генеральної Асамблеї ООН.
7. Міжнародні договори України є частиною:
а) національного законодавства;
б) міжнародної нормативної системи;
в) правової системи України;
г) міжнародного законодавства.
8. Форма міжнародного договору включає:
а) мову, структуру і додатки;
б) тільки структуру;
в) найменування, структуру і додатки;
г) вірна відповідь відсутня.
9. Кодифікація – це:
а) процес систематизації діючих норм, здійснюваний суб’єктами
міжнародного права, в цілях фіксації наявності норм, уточнення їх
змісту, усунення неузгодженості між ними, заповнення прогалин,
поновлення або створення нових норм;
б) фактична реалізація міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному
рівні. Здійснюється за допомогою трансформації міжнародно-правових норм
у національні закони та підзаконні акти;
в) зібрання норм у так звані кодекси поведінки;
г) зберігання міжнародних кодексів у архівах держав.
10. Джерела міжнародного економічного права – це:
а) процес систематизації діючих норм, здійснюваний суб’єктами
міжнародного права, в цілях фіксації наявності норм, уточнення їх змісту,

усунення неузгодженості між ними, заповнення прогалин, поновлення або
створення нових норм;
б) фактична реалізація міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному
рівні. Здійснюється за допомогою трансформації міжнародно-правових норм
у національні закони та підзаконні акти;
в) сукупність міжнародних органів і організацій, які виконують функції по
забезпеченню виконання вимог міжнародного права навколишнього
середовища й організації міжнародного екологічного співробітництва;
г) система міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій тощо, в яких знаходять своє юридичне закріплення норми і
принципи міжнародного економічного права.
11. Правовий прецедент – це:
а) процес систематизації діючих норм, здійснюваний суб’єктами
міжнародного права, в цілях фіксації наявності норм, уточнення їх змісту,
усунення неузгодженості між ними, заповнення прогалин, поновлення або
створення нових норм;
б) рішення державного органу (судового, адміністративного) по
конкретній юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад
рішення наступних аналогічних справ;
в) правило поведінки, що склалося внаслідок фактичного його застосування
протягом тривалого часу, ніде в офіційних документах не записане, але
визнане державою;
г) система міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій
тощо, в яких знаходять своє юридичне закріплення норми і принципи
міжнародного економічного права.
12. Ратифікація (затвердження) – це:
а) акт міжнародного права, за допомогою якого держава, через свої
компетентні органи, наділені повноваженнями укладати договори,
виражає свою згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані на
підставі відповідного договору;
б) рішення державного органу (судового, адміністративного) по конкретній
юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад рішення
наступних аналогічних справ;
в) добровільно укладені між державами рівноправні угоди економічного
характеру, в яких закріплені норми та принципи, що регулюють міжнародні
економічні відносини;
г) система міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій
тощо, в яких знаходять своє юридичне закріплення норми і принципи
міжнародного економічного права.
13. Міжнародні економічні договори – це:
а) акт міжнародного права, за допомогою якого держава, через свої
компетентні органи, наділені повноваженнями укладати договори, виражає
свою згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані на підставі
відповідного договору;

б) рішення державного органу (судового, адміністративного) по конкретній
юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад рішення
наступних аналогічних справ;
в) добровільно укладені між державами рівноправні угоди економічного
характеру, в яких закріплені норми та принципи, що регулюють
міжнародні економічні відносини;
г) система міжнародних договорів (угод), рішень міжнародних організацій
тощо, в яких знаходять своє юридичне закріплення норми і принципи
міжнародного економічного права.
14. Договір міжнародного фінансового лізингу має таку ознаку:
а) лізингодавець і лізингоодержувач є суб’єктами різних держав;
лізингоодержувач самостійно вибирає обладнання і постачальника;
б) лізингодавець купує у постачальника обладнання спеціально для
подальшого надання лізингу;
в) у розрахунках лізингових платежів ураховується термін амортизації
обладнання;
г) у розрахунках лізингових платежів не враховується термін амортизації
обладнання.
15. Від
імені
Уряду
України укладаються міжнародні договори
України:
а) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних
Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил
іноземних держав на територію України, умови їх тимчасового
перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні,
екологічні та інші наслідки і компенсації;
б) з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних
та інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України;
в) добровільно укладені між державами рівноправні угоди економічного
характеру, в яких закріплені норми та принципи, що регулюють міжнародні
економічні відносини;
г) про
участь
України в міждержавних союзах та інших
міждержавних
об'єднаннях
(організаціях),
системах
колективної
безпеки.
16. Від імені України укладаються міжнародні договори України:
а) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних
Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил
іноземних держав на територію України, умови їх тимчасового
перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні,
екологічні та інші наслідки і компенсації;
б) з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та
інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України;
в) добровільно укладені між державами рівноправні угоди економічного
характеру, в яких закріплені норми та принципи, що регулюють міжнародні
економічні відносини;

г) про
участь
України в міждержавних союзах та інших
міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах
колективної
безпеки.
17. Вкажіть суб’єктів міжнародного економічного права:
а) Республіка Молдова;
б) Міністерство закордонних справ України;
в) Республіка Саха;
г) Американська корпорація «Екерт Інтернешнл».
18. Вимоги до міжнародних договорів, що підлягають ратифікації:
а) суб’єктом ратифікації міжнародних договорів може бути законодавчий
орган;
б) схвалення Міністерством закордонних справ України;
в) порядок ратифікації міжнародних договорів є таким самим, що й
порядок ухвалення нормативно-правових актів;
г) обов’язковість їх якнайшвидшої ратифікації, яка здатна надати їм
внутрішньодержавної сили».
19. Повноваження
на
ведення
переговорів
і
підписання
міжнародних договорів України надаються:
а) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені
України, – Президентом України;
б) Прем'єр-міністромУкраїни;
в) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені
Уряду України, – Кабінетом Міністрів України;
г) щодо міжвідомчих договорів – у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
20. Міжнародний звичай застосовується також між державами - сторонами
міжнародного договору у таких випадках:
а) для компіляційного регулювання;
б) для звичаєвого регулювання;
в) для регулювання відносин, які виникли після того, як договір набув
чинності (паралельне, подвійне правове регулювання);
г) для регулювання відносин, які виникли перед тим, як договір набув
чинності (Віденська конвенція про право міжнародних договорів, ст. 4).
Тема 5. Принципи міжнародного економічного права.
1. До основних принципів міжнародного економічного права належать:
а) юридичної рівності та неприпустимості економічної дискримінації держав;
б) невід’ємного суверенітету держав над власними природними та іншими
ресурсами, а також економічною діяльністю;
в) принцип співробітництва держав;
г) свободи вибору форми організації зовнішньоекономічного зв’язку;
2. До спеціальних принципів міжнародного економічного права належать:
а) принцип мирного співіснування;
б) принцип суверенної рівності держав;
в) принцип утримання у своїх міжнародних відносинах від погрози;

г) принцип розвитку економічних і науково-технічних відносин між
державами.
3. Сприяння міжнародному валютному співробітництву через постійні
заклади, що становлять механізм для консультацій і співробітництва з
міжнародних валютних проблем є метою:
а) Міжнародного валютного фонду;
б) Міжнародного банку реконструкції та розвитку;
в) Світової Організації Торгівлі;
г) Європейської асоціації вільної торгівлі.
4. Сторонами міжнародного договору у сфері міжнародних економічних
відносин є:
а) основні і похідні суб’єкти МП / МЕП, а також оператори МЕВ;
б) учасники МЕВ;
в) суб’єкти МП / МЕП, що володіють договірною правосуб’єктностю;
г) міжнародні споживачі.
5. Які принципи відносяться до принципів міжнародного економічного
права?
а) принцип мирного вирішення спорів;
б) принцип суверенної рівності держав;
в) принцип взаємної вигоди;
г) принцип співробітництва.
6. Митний союз це:
а) вільна, безмитна торгівля товарами всередині союзу, ліквідація
національних тарифів країн-учасниць, проведення ними спільної
торговельної політики, встановлення єдиного для всього об’єднання
держав митного тарифу для торгівлі з третіми країнами і, таким чином,
освіта єдиного митного простору з загальною митно-тарифної і
нетарифного захистом у відношенні інших країн;
б) заміна двох або кількох митних територій єдиною митною територією;
в) вірні обидва твердження;
г) вірна відповідь відсутня.
7. Загальний термін процесу вирішення спору з права СОТ може тривати:
а) від 90 до 180 днів;
б) від 365 до 420 днів;
в) від 420 до 670 днів;
г) від 670 до 810 днів.
8. Вкажіть види міжнародної відповідальності:
а) матеріальна;
б) кримінальна;
в) політична
г) конституційна.
9. Принцип мирного співіснування – це:
а) один із провідних і важливих принципів міжнародного права, його
галузей, зокрема і міжнародного економічного права. Додержання цього

принципу зобов’язувало держави світу відмовлятися від застосування сили
або погрози силою, мирно врегульовувати спори тощо;
б) означає, що будь-яка держава зобов’язана утримуватися від організації
підбурювання, надання допомоги або участі в актах громадянської війни або
терористичних актах в іншій державі;
в) він означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої
внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої держави;
г) всі народи мають право вільно визначати без втручання із зовні свій
політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток, а кожна держава
зобов’язана поважати це право.
10. Принцип утримання у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або
їх застосування як проти територіальної недоторканності, так і політичної
незалежності будь-якої держави – це:
а) один із провідних і важливих принципів міжнародного права, його галузей,
зокрема і міжнародного економічного права. Додержання цього принципу
зобов’язувало держави світу відмовлятися від застосування сили або погрози
силою, мирно врегульовувати спори тощо;
б) означає, що будь-яка держава зобов’язана утримуватися від організації
підбурювання, надання допомоги або участі в актах громадянської війни
або терористичних актах в іншій державі;
в) означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої
внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої держави;
г) всі народи мають право вільно визначати без втручання із зовні свій
політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток, а кожна держава
зобов’язана поважати це право.
11. Принцип суверенної рівності держав – це:
а) один із провідних і важливих принципів міжнародного права, його галузей,
зокрема і міжнародного економічного права. Додержання цього принципу
зобов’язувало держави світу відмовлятися від застосування сили або погрози
силою, мирно врегульовувати спори тощо;
б) означає, що будь-яка держава зобов’язана утримуватися від організації
підбурювання, надання допомоги або участі в актах громадянської війни або
терористичних актах в іншій державі;
в) означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої
внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої
держави;
г) всі народи мають право вільно визначати без втручання із зовні свій
політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток, а кожна держава
зобов’язана поважати це право.
12. Принцип рівноправ’я і самовизначення народу:
а) один із провідних і важливих принципів міжнародного права, його галузей,
зокрема і міжнародного економічного права. Додержання цього принципу
зобов’язувало держави світу відмовлятися від застосування сили або погрози
силою, мирно врегульовувати спори тощо;

б) означає, що будь-яка держава зобов’язана утримуватися від організації
підбурювання, надання допомоги або участі в актах громадянської війни або
терористичних актах в іншій державі;
в) означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої
внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої держави;
г) всі народи мають право вільно визначати без втручання із зовні свій
політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток, а кожна
держава зобов’язана поважати це право.
13. Принцип співробітництва держав:
а) держави зобов’язані співробітничати одна з одною, незалежно від
відмінностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем, у різних
галузях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру,
безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності та прогресу,
загальному добробуту народів;
б) виключає можливість використання тиску, всіляких економічних санкцій,
введення ембарго та інших обмежень стосовно тієї чи іншої держави;
в) означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої
внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої держави;
г) недодержання цього принципу у міжнародних економічних відносинах
спричиняє
неоколоніалізм,
дискримінацію,
нерівноправність
і
нееквівалентність обміну, врешті-решт призводить до політичної й
економічної залежності, особливо ще недостатньо розвинутих країн.
14. Принцип невтручання:
а) держави зобов’язані співробітничати одна з одною, незалежно від
відмінностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем, у різних
галузях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру,
безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності та прогресу,
загальному добробуту народів;
б) виключає можливість використання тиску, всіляких економічних
санкцій, введення ембарго та інших обмежень стосовно тієї чи іншої
держави;
в) означає незалежність держави, її право самостійно вирішувати свої
внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої держави;
г) всі народи мають право вільно визначати без втручання із зовні свій
політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток, а кожна держава
зобов’язана поважати це право.
15. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань:
а) держави зобов’язані співробітничати одна з одною, незалежно від
відмінностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем, у різних
галузях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру,
безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності та прогресу,
загальному добробуту народів;
б) виключає можливість використання тиску, всіляких економічних санкцій,
введення ембарго та інших обмежень стосовно тієї чи іншої держави;

в) розглядають як принцип поваги міжнародних зобов’язань, сумлінне
ставлення тієї чи іншої держави до виконання своїх зобов’язань, особливо
у міжнародних економічних відносинах, відіграє вирішальну роль при
укладенні довгострокових договорів та угод;
г) всі народи мають право вільно визначати без втручання із зовні свій
політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток, а кожна держава
зобов’язана поважати це право.
16. Принцип взаємної вигоди:
а) держави зобов’язані співробітничати одна з одною, незалежно від
відмінностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем, у різних
галузях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру,
безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності та прогресу,
загальному добробуту народів;
б) виключає можливість використання тиску, всіляких економічних санкцій,
введення ембарго та інших обмежень стосовно тієї чи іншої держави;
в) розглядають як принцип поваги міжнародних зобов’язань, сумлінне
ставлення тієї чи іншої держави до виконання своїх зобов’язань, особливо у
міжнародних економічних відносинах, відіграє вирішальну роль при укладенні
довгострокових договорів та угод;
г) недодержання цього принципу у міжнародних економічних відносинах
спричиняє неоколоніалізм, дискримінацію, нерівноправність і
нееквівалентність обміну, врешті-решт призводить до політичної й
економічної залежності, особливо ще недостатньо розвинутих країн.
17. Вкажіть міжнародні економічні організації з нижчезазначених абревіатур:
а) ЕКОСОР;
б) ЮНКТАД;
в) АСІКАДА;
г) ЮНІДО.
18. Вкажіть стадії вирішення спору по праву СОТ:
а) консультації;
б) добрі послуги;
в) посередництво Генерального директора СОТ;
г) заключна арбітражна стадія.
19. Принцип розвитку міжнародних економічних і науково-технічних відносин
між державами зводиться до такого:
а) усі держави повинні співробітничати у справі сприяння більш
раціональним і справедливим міжнародним економічним відносинам
(ст. 8 Хартії 1974 р.);
б) кожна держава має право брати участь у міжнародній торгівлі та в
інших формах економічного співробітництва, незалежно від
відмінностей у політичних, економічних та соціальних системах;
в) усі держави зобов’язані співробітничати в економічній, соціальній,
культурній, науковій і технічній галузях з метою сприяння
економічному і соціальному прогресу;

г) кожна держава має право зобов’язана брати участь у міжнародній торгівлі
(ст. 12 Хартії 1974 р.).
20. Принцип юридичної рівності і недопустимості економічної дискримінації
держав:
а) розглядають як принцип поваги міжнародних зобов’язань, сумлінне
ставлення тієї чи іншої держави до виконання своїх зобов’язань, особливо у
міжнародних економічних відносинах, відіграє вирішальну роль при укладенні
довгострокових договорів та угод;
б) означає, що будь-яка держава зобов’язана утримуватися від організації
підбурювання, надання допомоги або участі в актах громадянської війни або
терористичних актах в іншій державі;
в) є загальновідомою правовою нормою і, як правило, не вимагає свого
обов’язкового закріплення у договірних зобов’язаннях. Відповідно до нього
кожна держава має право вимагати надавати їй рівні умови у міжнародних
економічних відносинах, як і вона іншим державам;
г) випливає із загального принципу співробітництва держав і принципу їх
рівноправ’я.
Тема 6. Суб’єкти міжнародного економічного права. Держава як
суб’єкт міжнародного економічного права.
1. Ситуація, коли в конфлікт держав втручається третя сторона, яка
організовує контакти між конфліктуючими сторонами та докладає зусиль для
того, щоб їх посадити за стіл переговорів називається:
а) добрі послуги;
б) узгоджувальні процедури;
в) посередництво;
г) третейський суд.
2. Держави-засновники ООН підписали Статут про створення цієї Організації
26 червня 1945 р. на установчій конференції, що відбулася в:
а) Сан-Франциско;
б) Парижі;
в) Гаазі;
г) Женеві.
3. Угоду про створення СНД було підписано між Білоруссю, Росію та
Україною у Біловезькій пущі в;
а) 1988 р.
б) 1989 р.
в) 1990 р.
г) 1991 р.
4. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України здійснює:
а) Міністерство закордонних справ України;
б) Верховна Рада України;
в) Президент України;
г) Міністерство юстиції України.
5. До матеріальних форм відповідальності відносяться:

а) репресалії, реторсии, репарації;
б) репарації, реституції, сатисфакції;
в) репарації, реституції;
г) ембарго, бойкот, блокада, арешт активів, секвестр фондів.
6. Вкажіть абревіатуру Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі, створеної
в 1966 році:
а) ЮНКТАД;
б) ЮНСІТРАЛ;
в) ЮНІДРУА;
г) ЮНІДО.
г) добровільне обмеження експорту.
7. Що є установчим документом СОТ?
а) акт;
б) пакт;
в) статут;
г) угода.
8. Які з перерахованих принципів відносяться до принципів СОТ?
а) режим Найбільшого сприяння;
б) національний режим;
в) транспорентності і гласність торговельної політики;
г) принцип протекціонізму.
9. Під суб’єктом права взагалі розуміють:
а) осіб (фізичних і юридичних), які відповідно до закону наділені здатністю
мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати
участь у відповідних правовідносинах;
б) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці,
автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, народи
(нації), міжнародні організації та ін.;
в) міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких визначається
актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
г) держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення власної
національної держави.
10. Первинними (або основними) суб’єктами міжнародного права є:
а) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
б) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці,
автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, народи
(нації), міжнародні організації та ін.;
в) міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких визначається
актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
г) держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення
власної національної держави.
11. Похідними (або вторинними) суб’єктами є:

а) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
б) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці,
автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, народи
(нації), міжнародні організації та ін.;
в) міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких
визначається актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
г) держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення власної
національної держави.
12. Класифікація суб’єктів міжнародного права можлива за багатьма
критеріями. За учасниками міжнародних відносин:
а) універсальні, регіональні та партикулярні; за порядком утворення:
первинні та похідні; за міжнародно-правовим статусом: загальносистемні,
галузеві та спеціальні та ін;
б) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні
одиниці, автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні
утворення, народи (нації), міжнародні організації та ін.;
в) міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких визначається
актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
г) держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення власної
національної держави.
13. Класифікація суб’єктів міжнародного права можлива за багатьма
критеріями:
а) за масштабом діяльності: універсальні, регіональні та партикулярні;
за порядком утворення: первинні та похідні; за міжнародно-правовим
статусом: загальносистемні, галузеві та спеціальні та ін;
б) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці,
автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, народи
(нації), міжнародні організації та ін.;
в) міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких визначається
актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
г) держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення власної
національної держави.
14. Держава – це:
а) структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою;
б) політична форма організації суспільства, яка виражає обумовлену
економічним ладом політичну владу пануючого класу або всього народу;
в) міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких визначається
актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);

г) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці,
автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, народи
(нації), міжнародні організації та ін.
15. Стосовно розвинених країн відсутній як офіційно визнаний, так і
доктринально обґрунтований їх перелік. Зазвичай до їх кола відносять:
а) по-перше, США, Канаду та Японію, після чого додають до них ряд
членів ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та
Бельгію;
б) по-перше, США, Канаду та Китай, після чого додають до них ряд членів
ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та Бельгію;
в) по-перше, США, Канаду та Росію, після чого додають до них ряд членів
ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та Болгарію;
г) по-перше, США, Канаду та Японію, після чого додають до них ряд членів
ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та Росію.
16. У міжнародно-правові відносини можуть вступати:
а) лише міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких
визначається актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
б) лише держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення
власної національної держави;
в) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
г) адміністративно-територіальні одиниці й автономії унітарних держав,
а також суб’єкти федерацій (землі, штати, кантони та ін).
17. Практика міжнародного співробітництва за участі держав виробила ряд
організаційних форм, а саме:
а) міжнародне економічне співробітництво держави з державою;
б) співробітництво держави з міжнародними організаціями, зокрема
економічними, на правах повноправного членства;
в) співробітництво держави з міжнародними економічними
організаціями на правах асоційованого членства;
г) нострифікація держав.
18. Практика міжнародного співробітництва за участі держав виробила ряд
організаційних форм, а саме:
а) співробітництво держави з відповідною групою держав;
б) співробітництво держави в рамках міжнародної організації з іншими
державами, які є її членами;
в) співробітництво держави через певну міжнародну організацію з
іншими державами, які не є її членами;
г) нострифікація держав.
18. ООН – це:
а) глобальна міжнародна організація;
б) наддержава;
в) Ліга націй;
г) Організація об’єднаних націй.

19. Рада Безпеки ООН:
а) проводить свої засідання у Нью-Йорку;
б) проводить свої засідання у Парижі;
в) має право приймати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН;
20. Практика міжнародного співробітництва за участі держав виробила ряд
організаційних форм, а саме:
а) співробітництво держави з відповідною групою держав;
б) співробітництво держави в рамках міжнародної організації з іншими
державами, які є її членами;
в) співробітництво держави через певну міжнародну організацію з
іншими державами, які не є її членами;
г) нострифікація держав.
Тема 7. Міжнародні економічні організації.
1. В 1994 році внаслідок підписання Марракешської угоди було створено:
а) Світову організацію торгівлі;
б) Організацію об’єднаних націй;
в) Європейське економічне співтовариство;
г) Європейський союз.
2. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Палаці Європи в:
а) Женеві;
б) Страсбурзі;
в) Цюріху;
г) Гаазі.
3. Допомога країнам в розробці програм розвитку, науково-технічних
програм і планів індустріалізації є метою:
а) ООН;
б) МАГАТЕ;
в) ЮНІДО;
г) ФАО.
4. Постійно діюча організація, основною метою діяльності якої є
регулювання цін на нафту:
а) Ліга арабських держав;
б) Організація країн-експортерів нафти ОПЕК;
в) Латиноамериканська економічна система;
г) Асоціація держав Південно-Східної Азії.
5. Сфера регулювання ГАТТ-47:
а) всі види товарів;
б) сільськогосподарські товари;
в) промислові товари;
г) інтелектуальна власність.
6. Вкажіть першу багатосторонню валютно-фінансову систему в процесі
історичного розвитку:
а) Бреттонвудська;

б) Європейська;
в) Паризька;
г) Кінгстонська.
7. У якому з варіантів зазначено невідповідність понять міжнародного
фінансового права:
а) форвардні та ф’ючерсні угоди, угоди своп;
б) траст, опціон, стенд-бай;
в) фондові, лізингові, факторингові та форфейтингові операції;
г) фінансовий лізинг та факторинг.
8. Офіційним депозитарієм інформації ЮНІДРУА є:
а) Міжнародний інститут з уніфікації приватного права в м. Римі;
б) Всеросійська академія зовнішньої торгівлі в м. Москві;
в) Всесвітня організація інтелектуальної власності в м. Женеві;
г) Міжнародна Лондонська палата.
9. Міждержавні організації:
а) не мають наддержавних повноважень, тому що країни-члени не
передають їм своїх функцій;
б) наділяються повноваженнями країн-членів у певних сферах їх діяльності;
в) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
г) структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою.
10. Наддержавні організації:
а) не мають наддержавних повноважень, тому що країни-члени не передають їм
своїх функцій;
б) наділяються повноваженнями країн-членів у певних сферах їх
діяльності;
в) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
г) структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою.
11. За умовами участі в членстві міжнародні організації поділяються на:
а) відкриті, до яких може вступити будь-яка держава (ООН), і закриті, до
яких прийом може здійснюватися за запрошеннями їх засновників
(НАТО);
б) міжнародні організації загальної і спеціальної компетенції. До перших слід
віднести ООН, яка може розглядати будь-яку міжнародну проблему, і яка
справедливо називається універсальною організацією. До міжнародних
організацій спеціальної компетенції можна віднести Міжнародну організацію

праці, Всесвітню метеорологічну організацію, Світову організацію торгівлі,
Міжнародну організацію з питань стандартизації та ін.;
в) міжнародні організації загального і обмеженого складу. До першої групи
організацій, тобто загального складу, можна віднести ООН, СОТ, МВФ,
Всесвітній поштовий союз та ін. До другої групи міжнародних організацій,
тобто обмеженого складу, як правило, відносять регіональні, які створюються в
межах певного регіону;
г) міждержавні та наддержавні (наднаціональні). Міждержавні організації не
мають наддержавних повноважень, тому що країни-члени не передають їм своїх
функцій. Наддержавні ж організації наділяються повноваженнями країн-членів у
певних сферах їх діяльності.
12. Якщо покласти в основу класифікації міжнародних організацій такий
критерій, як характер компетенції, то їх можна поділити на:
а) відкриті, до яких може вступити будь-яка держава (ООН), і закриті, до яких
прийом може здійснюватися за запрошеннями їх засновників (НАТО);
б) міжнародні організації загальної і спеціальної компетенції. До перших
слід віднести ООН, яка може розглядати будь-яку міжнародну проблему, і
яка справедливо називається універсальною організацією. До міжнародних
організацій спеціальної компетенції можна віднести Міжнародну
організацію праці, Всесвітню метеорологічну організацію, Світову
організацію торгівлі, Міжнародну організацію з питань стандартизації та
ін.;
в) міжнародні організації загального і обмеженого складу. До першої групи
організацій, тобто загального складу, можна віднести ООН, СОТ, МВФ,
Всесвітній поштовий союз та ін. До другої групи міжнародних організацій,
тобто обмеженого складу, як правило, відносять регіональні, які створюються в
межах певного регіону;
г) міждержавні та наддержавні (наднаціональні). Міждержавні організації не
мають наддержавних повноважень, тому що країни-члени не передають їм своїх
функцій. Наддержавні ж організації наділяються повноваженнями країн-членів у
певних сферах їх діяльності.
13. Залежно від кола їх членів міжнародні організації поділяються на:
а) відкриті, до яких може вступити будь-яка держава (ООН), і закриті, до яких
прийом може здійснюватися за запрошеннями їх засновників (НАТО);
б) міжнародні організації загальної і спеціальної компетенції. До перших слід
віднести ООН, яка може розглядати будь-яку міжнародну проблему, і яка
справедливо називається універсальною організацією. До міжнародних
організацій спеціальної компетенції можна віднести Міжнародну організацію
праці, Всесвітню метеорологічну організацію, Світову організацію торгівлі,
Міжнародну організацію з питань стандартизації та ін.;
в) міжнародні організації загального і обмеженого складу. До першої групи
організацій, тобто загального складу, можна віднести ООН, СОТ, МВФ,
Всесвітній поштовий союз та ін. До другої групи міжнародних організацій,
тобто обмеженого складу, як правило, відносять регіональні, які
створюються в межах певного регіону;

г) міждержавні та наддержавні (наднаціональні). Міждержавні організації не
мають наддержавних повноважень, тому що країни-члени не передають їм своїх
функцій. Наддержавні ж організації наділяються повноваженнями країн-членів у
певних сферах їх діяльності.
14. Залежно від впливу на країни-члени (за характером повноважень)
міжнародні організації можна поділяти на:
а) відкриті, до яких може вступити будь-яка держава (ООН), і закриті, до яких
прийом може здійснюватися за запрошеннями їх засновників (НАТО);
б) міжнародні організації загальної і спеціальної компетенції. До перших слід
віднести ООН, яка може розглядати будь-яку міжнародну проблему, і яка
справедливо називається універсальною організацією. До міжнародних
організацій спеціальної компетенції можна віднести Міжнародну організацію
праці, Всесвітню метеорологічну організацію, Світову організацію торгівлі,
Міжнародну організацію з питань стандартизації та ін.;
в) міжнародні організації загального і обмеженого складу. До першої групи
організацій, тобто загального складу, можна віднести ООН, СОТ, МВФ,
Всесвітній поштовий союз та ін. До другої групи міжнародних організацій,
тобто обмеженого складу, як правило, відносять регіональні, які створюються в
межах певного регіону;
г) міждержавні та наддержавні (наднаціональні). Міждержавні організації
не мають наддержавних повноважень, тому що країни-члени не передають
їм своїх функцій. Наддержавні ж організації наділяються повноваженнями
країн-членів у певних сферах їх діяльності.
15. Міжнародні економічні організації – це:
а) такі організації, які створені на основі міжнародних договорів і діяльність
яких спрямована на організацію і здійснення міжнародного економічного
співробітництва;
б) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
в) індивіди, громадські організації, адміністративно-територіальні одиниці,
автономії, суб’єкти федерацій, держави, державоподібні утворення, народи
(нації), міжнародні організації та ін;
г) структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою.
16. Цілями Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) є:
а) мобілізація фінансових ресурсів донорів для надання їх найбільш бідним
країнам, що розвиваються для потреб сільськогосподарського розвитку;
б) рекомендації з питань миру і безпеки, вибори членів органів, а також
допуск, призупинення, і виключення з членів та бюджетні питання;
в) збір інформації, консультування членів Організації Об’єднаних Націй,
вироблення рекомендацій та координування роботи спеціалізованих
комітетів ООН;

г) поліпшення харчування і підвищення життєвого рівня народів;
підвищення продуктивності сільського господарства і поліпшення
системи розподілу продовольства та продукції сільського господарства;
підвищення добробуту і поліпшення умов життя сільського населення.
17. До джерел інвестиційного права відносяться:
а) Вашингтонська конвенція про порядок вирішення спорів між державою та
особою іншої держави (1965 р.);
б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з
гарантування інвестицій (1985 р.);
в) Угода з торговельних аспектів іноземних інвестицій (ТРІМС), чинне в
системі СОТ;
г) Хартія економічних прав і обов’язків держав (1974 р.).
18. Поділ міжнародних організацій за так званим організаційним принципом дає
можливість виділити такі їх групи:
а) універсальні міжнародні організації, членами яких є держави з різними
соціально-економічними системами;
б) міжнародні організації, які об’єднують розвинуті (капіталістичні)
країни;
в) міжнародні регіональні організації, до складу яких входять, як правило,
країни, що розвиваються;
г) компіляційні міжнародні організації.
19. Міжнародними організаціями є:
а) ООН;
б) МАГАТЕ;
в) ЮНІДО;
г) ФАЕО.
20. Міжнародними економічними організаціями є:
а) ООН;
б) ФАО;
в) ЮНІДО;
г) НАТО.
Тема 8. Транснаціональні корпорації (ТНК).
1. Більшість морських ліній експлуатується великими транснаціональними
компаніями, які утворюють групи, що мають назву:
а) трасти;
б) трампові об’єднання;
в) лінійні конференції;
г) чартери.
2. Філія ТНК має статус юридичної особи за законодавством України:
а) так;
б) ні;
в) в окремих випадках;
г) в особливих випадках.
3. Андський пакт про ТНК укладено у:
а) 1957 р.;

б) 1960 р.;
в) 1969 р.;
г) 1980 р.
4. Процес усунення протиправних вимог в інвестиційній сфері протікає в
установлених Угодою про торговельні аспекти інвестиційних мір:
а) денонсація;
б) нотифікація;
в) ратифікація;
г) ліквідація.
5. Міжнародний економічний договір і звичай за юридичною силою:
а) рівні;
б) договори мають пріоритетом над звичайними нормами;
в) договір і звичай взаємодоповнюють один одного;
г) норми міжнародного звичаєвого права переважають над договорами.
6. Однією з форм міжнародно-правової відповідальності є:
а) сатисфакція;
б) самооборона;
в) окупація;
г) ембарго.
7. Форма міжнародного економічного договору включає:
а) мову, структуру і найменування договору;
б) тільки структуру;
в) найменування, структуру і додатки;
г) структуру, а також заяви та застереження, зроблені сторонами.
8. Положення міжнародних договорів, які передбачають зобов’язання для
третіх держав, поширюються на треті держави:
а) без згоди третьої держави;
б) якщо учасники договору мають намір зробити це положення засобом
створення зобов’язання і третя держава приймає в письмовій формі це
зобов’язання;
в) тільки за згодою цієї держави;
г) коли згода третьої держави передбачається до тих пір, поки не мається
доказів протилежного.
9. Транснаціональна корпорація (ТНК):
а) економічно єдина система, яка керується і контролюється з одного
центру і складається з материнської компанії, дочірніх товариств, філій і
відділень;
б) може засновуватися шляхом передання йому частини майна
материнського підприємства. Засновник затверджує його статут і зберігає за
собою певні управлінсько-контрольні функції;
в) створюється в разі перенесення підприємницької діяльності до регіону,
віддаленого від місцезнаходження основної компанії;
г) не вважається окремою юридичною особою. Вона діє на основі положення,
яке затверджує її материнська компанія.
10. Дочірнє підприємство:

а) економічно єдина система, яка керується і контролюється з одного центру і
складається з материнської компанії, дочірніх товариств, філій і відділень;
б) може засновуватися шляхом передання йому частини майна
материнського підприємства. Засновник затверджує його статут і
зберігає за собою певні управлінсько-контрольні функції;
в) створюється в разі перенесення підприємницької діяльності до регіону,
віддаленого від місцезнаходження основної компанії;
г) не вважається окремою юридичною особою. Вона діє на основі положення,
яке затверджує її материнська компанія.
11. Афілійована компанія:
а) економічно єдина система, яка керується і контролюється з одного центру і
складається з материнської компанії, дочірніх товариств, філій і відділень;
б) може засновуватися шляхом передання йому частини майна
материнського підприємства. Засновник затверджує його статут і зберігає за
собою певні управлінсько-контрольні функції;
в) створюється в разі перенесення підприємницької діяльності до
регіону, віддаленого від місцезнаходження основної компанії;
г) не вважається окремою юридичною особою. Вона діє на основі положення,
яке затверджує її материнська компанія.
12.Філія:
а) економічно єдина система, яка керується і контролюється з одного центру і
складається з материнської компанії, дочірніх товариств, філій і відділень;
б) може засновуватися шляхом передання йому частини майна
материнського підприємства. Засновник затверджує його статут і зберігає за
собою певні управлінсько-контрольні функції;
в) створюється в разі перенесення підприємницької діяльності до регіону,
віддаленого від місцезнаходження основної компанії;
г) не вважається окремою юридичною особою. Вона діє на основі
положення, яке затверджує її материнська компанія.
13. Країна базування – це:
а) єдине економічне угруповання підприємств різної державної належності,
що здійснюють свою діяльність, керовану з єдиного центру;
б) країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії
ТНК;
в) країни, які відповідно до закону наділені здатністю мати суб’єктивні права та
юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у відповідних
правовідносинах;
г) іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або
філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
14. Приймаючі країни – це:
а) єдине економічне угруповання підприємств різної державної належності,
що здійснюють свою діяльність, керовану з єдиного центру;
б) країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії ТНК;

в) країни, які відповідно до закону наділені здатністю мати суб’єктивні права та
юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у відповідних
правовідносинах;
г) іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або
філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
15. До системи Керівних принципів ТНК належать:
а) дотримання міжнародного права; підпорядкованість праву країни
перебування; урахування політики цієї країни в галузі розвитку та
права; співробітництво з країною перебування з недопущенням
практики підкупу та субсидій, а також обов’язкове невтручання у
внутрішні справи;
б) процес систематизації діючих норм, здійснюваний суб’єктами
міжнародного права, в цілях фіксації наявності норм, уточнення їх змісту,
усунення неузгодженості між ними, заповнення прогалин, поновлення або
створення нових норм;
в) фактична реалізація міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному
рівні. Здійснюється за допомогою трансформації міжнародно-правових норм
у національні закони та підзаконні акти;
г) певна послідовність дій сторін міжнародного спору й інших суб'єктів
міжнародного права, на яку погодилися сторони спору та реалізація якої
покликана привести до врегулювання спору, тобто усунути об'єктивно
виражений конфлікт позицій, спірних сторін із питань, що становили його
предмет.
16. Транснаціональні підприємства:
а) акціонерні підприємства, місце перебування та центр управління якими
знаходяться в регіоні країн-учасниць. Контролюються вони ззовні;
б) можуть засновуватися шляхом передання їм частини майна материнського
підприємства. Засновник затверджує статут і зберігає за собою певні
управлінсько-контрольні функції;
в) такі підприємства, центр управління якими знаходиться за межами
регіону країн Андського пакту, а їхня діяльність здійснюється в межах
цього регіону через дочірні підприємства, відділення чи якісь інші їх
структурні ланки;
г) не вважаються окремою юридичною особою. Вони діють на основі
положення, яке затверджує її материнська компанія.
17. Плата за міжнародні залізничні перевезення визначається:
а) міжнародними тарифами;
б) національними тарифами;
в) раціональними тарифами;
г) за домовленістю сторін.
18. ТНК здійснюють свою діяльність, ґрунтуючись на таких принципах:
а) здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення
виробничих потужностей за кордоном;

б) використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна,
подетальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні
ланки виробничого процесу у різних країнах світу;
в) розробка, передача та використання передової технології у рамках
замкнутої корпоративної структури, що дозволяє максимально
ефективно використовувати витрати на дослідження і розробки;
г) використання імперативного мандату.
19. Транснаціональні корпорації поділяються на групи:
а) національні за капіталом, але міжнародні за сферою діяльності;
б) міжнародні як за капіталом, так і за сферою діяльності;
в) нормотворчі та диспозитивні;
г) картелі, синдикати, об’єднання виробничого та науково-технічного
характеру.
20. За характером відносин з материнською компанією залежні підприємства
поділяються на:
а) філії;
б) дочірні підприємства;
в) спільні підприємства;
г) конгломерати.
Тема 9. Право міжнародних економічних договорів.
1. Угода двох або кількох держав про встановлення, зміну або припинення
прав і обов’язків у різних відносинах між ними:
а) міжнародний договір;
б) комерційний правочин;
в) принципи міжнародної торгівлі;
г) судовий прецедент.
2. Договір, згідно з яким лізингоодержувач отримує предмет лізингу на
термін, співставлений з терміном можливого господарського використання
цього обладнання, називається:
а) фінансовий лізинг;
б) оперативний лізинг;
в) міжнародний лізинг;
г) зворотній лізинг.
3. Активну участь третіх сторін у процесі безпосередніх переговорів між
сторонами, що сперечаються:
а) добрі послуги;
б) посередництво;
в) арбітраж;
г) «човникова дипломатія».
4. Франчизна угода містить зобов’язання, які стосуються:
а) використання загальної назви чи магазинного знаку та одноманітного
оформлення контрактних приміщень та/ або транспортних засобів;
б) передання ноу-хау франчизіаром франчизіату;

в) надання франчизіаром франчизіату комерційної або технічної допомоги
протягом терміну дії угоди;
г) правильно все вищенаведене.
5. До постійних органів зовнішніх зносин відносять:
а) спеціальні місії;
б) торгові представництва;
в) делегації, що направляються для участі в міжнародних конференціях;
г) міністерство закордонних справ.
6. Сторонами в міжнародному економічному договорі є:
а) основні і похідні суб’єкти права;
б) суб’єкти міжнародного права, що володіють договірною
правоздатністю;
в) учасники міжнародних відносин;
г) суб’єкти федерацій як основні суб’єкти міжнародного права.
7. Звільнення від абсолютної відповідальності за Конвенцією про міжнародну
відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами 1972 р.,
надається в тій мірі, в якій держава, що запускає доведе, що шкода стала
наслідком:
а) крайньої необхідності;
б) грубої недбалості або наміру потерпілої сторони;
в) невинного правомірної поведінки заподіювача шкоди;
г) жодна з зазначених підстав не звільняє від відповідальності.
8. Серед запропонованих нижче варіантів назвіть міжнародну судову
установу:
а) Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України;
б) Міжнародний Екологічний Суд;
в) Іноземний суд;
г) Міжнародний арбітражний суд МТП (Париж).
9. Двосторонні договори:
а) такі, для укладення яких, крім взаємної згоди сторін, потрібне додержання
певної форми;
б) такі договори, для яких не характерна взаємна компенсація. Інколи їх
називають ще добродійними, або благодійними договорами;
в) такі договори, коли одна із сторін отримує якусь користь, вона повинна
забезпечити іншій стороні відповідну, як правило, еквівалентну вигоду;
г) такі договори, в яких обидві сторони мають взаємні зобов’язання і
відповідні права, тобто коли кожна із сторін виступає і як кредитор, і як
боржник.
10. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір):
а) був підписаний 7 лютого 1992 р. (набув чинності 1 листопада 1993 р.
після ратифікації всіма державами-членами);
б) був підписаний 7 лютого 1993 р. (набув чинності 1 листопада 1994 р. після
ратифікації всіма державами-членами);
в) був підписаний 17 лютого 1994 р. (набув чинності 1 травня1995 р. після
ратифікації всіма державами-членами);

г) був підписаний 17 лютого 1994 р. (набув чинності 1 травня1994 р. після
ратифікації всіма державами-членами).
11.Міжнародні економічні договори – це:
а) акт міжнародного права, за допомогою якого держава, через свої
компетентні органи, наділені повноваженнями укладати договори, виражає
свою згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані на підставі
відповідного договору;
б) рішення державного органу (судового, адміністративного) по конкретній
юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад рішення
наступних аналогічних справ;
в) добровільно укладені між державами рівноправні угоди економічного
характеру, в яких закріплені норми та принципи, що регулюють
міжнародні економічні відносини;
г) структурна ланка міжнародної організації, яка створюється на підставі
установчого чи інших актів міжнародної організації, наділяється певною
компетенцією, повноваженнями та функціями і приймає рішення за
встановленою процедурою.
12. Зовнішньоекономічний договір (контракт) – це:
а) акт міжнародного права, за допомогою якого держава, через свої
компетентні органи, наділені повноваженнями укладати договори, виражає
свою згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані на підставі
відповідного договору;
б) рішення державного органу (судового, адміністративного) по конкретній
юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад рішення
наступних аналогічних справ;
в) добровільно укладені між державами рівноправні угоди економічного
характеру, в яких закріплені норми та принципи, що регулюють міжнародні
економічні відносини;
г) матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів,
спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав
та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.
13. Оплатні договори:
а) такі, для укладення яких, крім взаємної згоди сторін, потрібне додержання
певної форми;
б) такі договори, для яких не характерна взаємна компенсація. Інколи їх
називають ще добродійними, або благодійними договорами;
в) такі договори, коли одна із сторін отримує якусь користь, вона повинна
забезпечити іншій стороні відповідну, як правило, еквівалентну вигоду;
г) такі договори, в яких обидві сторони мають взаємні зобов’язання і відповідні
права, тобто коли кожна із сторін виступає і як кредитор, і як боржник.
14. Безоплатні договори:
а) такі, для укладення яких, крім взаємної згоди сторін, потрібне додержання
певної форми;

б) такі договори, для яких не характерна взаємна компенсація. Інколи їх
називають ще добродійними, або благодійними договорами;
в) такі договори, коли одна із сторін отримує якусь користь, вона повинна
забезпечити іншій стороні відповідну, як правило, еквівалентну вигоду;
г) такі договори, в яких обидві сторони мають взаємні зобов’язання і відповідні
права, тобто коли кожна із сторін виступає і як кредитор, і як боржник.
15.Формальні договори:
а) такі, для укладення яких, крім взаємної згоди сторін, потрібне
додержання певної форми;
б) такі договори, для яких не характерна взаємна компенсація. Інколи їх
називають ще добродійними, або благодійними договорами;
в) такі договори, коли одна із сторін отримує якусь користь, вона повинна
забезпечити іншій стороні відповідну, як правило, еквівалентну вигоду;
г) такі договори, в яких обидві сторони мають взаємні зобов’язання і відповідні
права, тобто коли кожна із сторін виступає і як кредитор, і як боржник.
16.Консенсуальні договори:
а) такі, для укладення яких, крім взаємної згоди сторін, потрібне додержання
певної форми;
б) такі, за якими з усіх суттєвих умов досягнута згода сторін. Вони
вважаються укладеними і набирають чинності не в момент виконання,
а в момент досягнення згоди;
в) такі договори, коли одна із сторін отримує якусь користь, вона повинна
забезпечити іншій стороні відповідну, як правило, еквівалентну вигоду;
г) такі договори, в яких обидві сторони мають взаємні зобов’язання і відповідні
права, тобто коли кожна із сторін виступає і як кредитор, і як боржник.
17. Договір міжнародного фінансового лізингу має таку ознаку:
а) лізингодавець і лізингоодержувач є суб’єктами різних держав;
лізингоодержувач самостійно вибирає обладнання і постачальника;
б) лізингодавець купує у постачальника обладнання спеціально для
подальшого надання лізингу;
в) у розрахунках лізингових платежів ураховується термін амортизації
обладнання;
г) у розрахунках лізингових платежів не враховується термін амортизації
обладнання.
18.Які з перерахованих міжнародно-нормативно-правових актів є
міжнародними договорами і містять всі його необхідні ознаки?
а) Статут ООН 1945 р.;
б) Договір між урядом Ірану і Англо-Іранської нафтової компанією;
в) договір про експорт продукції;
г) Генеральна угода з тарифів і торгівлі.
19. Підставами відносної недійсності міжнародного договору є:
а) договір суперечить імперативній нормі;
б) явне порушення особливо важливої норми національного законодавства
держави, щодо права укладати міжнародні договори.

в) згоду держави на його обов’язковість було виражено в результаті
застосування сили або погрози силою у відношенні держави або її
представника;
г) дефект волі представника при укладенні договору.
20. За відсутності погодження між сторонами щодо права, яке має
застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів, застосовується право
країни, де заснована або має основне місце діяльності сторона, яка є:
а) продавцем – у договорі купівлі-продажу;
б) наймодавцем – у договорі майнового найму;
в)
експедитором
–
у
договорі
транспортно-експедиторського
обслуговування;
г) наймачем – у договорі майнового найму.
Модуль ІІ. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях
міжнародного економічного права.
Тема 10. Міжнародне торгове право і СОТ.
1. Пропозиція щодо укладення договору, адресована одній чи кільком
особам:
а) оферта;
б) акцепт;
в) акцент;
г) франшиза.
2. Угоди про міжнародні розрахунки, згідно з якими уряди беруть
зобов’язання дозволяти перекази конвертованої чи обмежено конвертованої
валюти в межах здійснення платежів між відповідними країнами:
а) платіжні;
б) клірингові;
в) платіжно-клірингові;
г) касово-розрахункові.
3. Договір, в якому постачальник доручає чи бере на себе зобов’язання
доручати іншій стороні збирання дебіторської заборгованості за договорами
купівлі-продажу товарів, укладених між постачальником та його клієнтом:
а) міжнародний лізинг;
б) міжнародний факторинг;
в) міжнародна франчиза;
г) договір поставки.
4. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) є:
а) обмежити монополізм;
б надавати країнам, що розвиваються, митні пільги;
в) забезпечити стабільність національних валют:
г) створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему.
5. Право мирного проходу являє собою плавання через територіальне море з
метою:
а) підйому в повітря, посадки або прийняття на борт літального апарату;

б) проведення дослідницької або гідрографічної діяльності;
в) рибальської діяльності;
г) постановки на рейд біля портової споруди.
6. Вкажіть вид міжнародної правової допомоги, що сприяє прийняттю
судового рішення (вироку) у справі:
а) визнання і виконання іноземних судових рішень (вироків);
б) передача компетенції;
в) обмін правовою інформацією судових органів різних держав;
г) направлення судових доручень про виконання окремих процесуальних дій.
7. Спеціалізовані установи ООН – це:
а) самостійні установи;
б) органи ООН;
в) самостійні міжнародні організації, які тісно співпрацюють з ООН;
г) міжнародні неурядові організації
8. Вищим органом СНД є:
а) Рада глав держав;
б) Рада глав урядів;
в) Рада міністрів закордонних справ;
г) Рада глав держав і урядів.
9. У яких випадках здійснюється кримінальна юрисдикція України на борту
іноземного судна, що знаходиться у внутрішніх водах України?
а) якщо судно є недержавним і на ньому зроблено будь-який злочин,
передбачене ККУ;
б) якщо капітан судна або дипломатичний агент держави прапора звернеться
до влади України з проханням про надання допомоги;
в) якщо скоєний злочин є тяжким або особливо тяжким по ККУ і його
наслідки поширюються на територію України;
г) якщо скоєно будь-який злочин на борту іноземного судна (за винятком
військового) і інше не передбачено міжнародним договором між
Україною і державою прапора.
10. Міжнародне торгове право – це:
а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у галузі
міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного економічного
права;
б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх взаємні
права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них встановлюються,
змінюються або припиняються відповідні міжнародні економічні відносини між
державами в галузі торгівлі;
в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення системи
правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх дотриманням, а також
забезпечення умов проведення багатосторонніх переговорів, спрямованих на
глобальну лібералізацію торгівлі;
г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, сприяння
справедливій конкуренції, розумне використання митних зборів, заохочення
розвитку і здійснення економічних реформ.

11. Міжнародний торговельний договір – це:
а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у галузі
міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного економічного
права;
б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх взаємні
права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них встановлюються,
змінюються або припиняються відповідні міжнародні економічні відносини
між державами в галузі торгівлі;
в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення системи
правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх дотриманням, а також
забезпечення умов проведення багатосторонніх переговорів, спрямованих на
глобальну лібералізацію торгівлі;
г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, сприяння
справедливій конкуренції, розумне використання митних зборів, заохочення
розвитку і здійснення економічних реформ.
12. Мета створення СОТ – це:
а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у галузі
міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного економічного
права;
б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх взаємні
права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них встановлюються,
змінюються або припиняються відповідні міжнародні економічні відносини між
державами в галузі торгівлі;
в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення
системи правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх
дотриманням, а також забезпечення умов проведення багатосторонніх
переговорів, спрямованих на глобальну лібералізацію торгівлі;
г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, сприяння
справедливій конкуренції, розумне використання митних зборів, заохочення
розвитку і здійснення економічних реформ .
13. Важливі принципи діяльності СОТ – це:
а) система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у галузі
міжнародної торгівлі, і є складовою частиною міжнародного економічного
права;
б) угода між двома або кількома державами, в якій визначаються їх взаємні
права та обов’язки в галузі торгівлі. На підставі них встановлюються,
змінюються або припиняються відповідні міжнародні економічні відносини між
державами в галузі торгівлі;
в) здійснення міжнародних торговельних зв’язків через розроблення системи
правових норм міжнародної торгівлі, контроль за їх дотриманням, а також
забезпечення умов проведення багатосторонніх переговорів, спрямованих на
глобальну лібералізацію торгівлі;
г) торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, сприяння
справедливій конкуренції, розумне використання митних зборів,
заохочення розвитку і здійснення економічних реформ .

14. Система загальних основних принципів міжнародної торгівлі включає в себе
такі принципи:
а) торговельні відносини будуються на основі поваги до принципу суверенної
рівності, самовизначення народів і невтручання у внутрішні справи інших
держав;
б) недопущення дискримінації, що може здійснюватись у зв’язку з
приналежністю держав до різних соціально-економічних систем;
в) кожна країна має суверенне право на вільну торгівлю з іншими країнами;
г) всі вищезазначені.
15. Система загальних основних принципів міжнародної торгівлі включає в себе
такі принципи:
а) економічний розвиток і соціальний прогрес мають стати загальною справою
усього міжнародного співробітництва, сприяти зміцненню мирних відносин
між країнами;
б) національна і міжнародна економічна політика повинна бути спрямована
на досягнення міжнародного поділу праці відповідно до потреб та інтересів
країн, що розвиваються, і світу в цілому;
в) міжнародна торгівля має регулюватися правилами, які сприяють
економічному і соціальному прогресу;
г) всі вищезазначені.
16. Система загальних основних принципів міжнародної торгівлі включає в себе
такі принципи:
а) розширення і всебічний розвиток міжнародної торгівлі залежить від
можливості доступу на ринки і вигідності цін на сировинні товари, що
експортуються;
б) міжнародна торгівля має бути взаємовигідною і вестися в режимі
найбільшого сприяння, в її межах не повинні застосовуватися дії, які завдають
шкоду торговельним інтересам інших країн;
в) розвинуті країни, які беруть участь у регіональних економічних угрупованнях,
повинні робити все від них залежне, щоб не завдавати шкоду і не впливати
негативно на розширення їх імпорту із третіх країн, особливо країн, що
розвиваються;
г) всі вищезазначені.
17. Виділіть спеціалізовану економічну установу ООН:
а) ЕКОСОР;
б) ІНТЕРПОЛ;
в) Рада Безпеки;
г) Міжнародна морська організація.
18. Міжнародні торговельні договори бувають різні як за змістом, так і за
назвою. Серед них передусім слід виділити такі:
а) договори про торгівлю і мореплавство;
б) угоди про товарообіг і платежі;
в) протоколи;
г) угоди про нострифікацію.

19. Міжнародні торговельні договори бувають різні як за змістом, так і за
назвою. Серед них передусім слід виділити такі:
а) угоди про апробацію;
б) угоди про нострифікацію;
в) договори про торгівлю і мореплавство;
г) клірингові угоди.
20. СОТ здійснює міжнародну торговельну політику і міжнародну торгівлю
на основі таких принципів:
а) принцип найбільшого сприяння і недискримінації;
б) принцип захисту національної промисловості;
в) принцип сприяння справедливій конкуренції;
г) принцип сприяння справедливій конкуренції в окремих випадках.
Тема 11. Міжнародне валютне право.
1. Міжнародні резервні кредитно-розрахункові кошти країн-членів МВФ,
призначені для покриття дефіцитів їх платіжних балансів:
а) спеціальні правила запозичення;
б) міжнародне валютне співробітництво;
в) рівновага платіжних балансів;
г) євро.
2. Угоди про міжнародні розрахунки, згідно з якими уряди беруть
зобов’язання дозволяти перекази конвертованої чи обмежено конвертованої
валюти в межах здійснення платежів між відповідними країнами:
а) платіжні;
б) клірингові;
в) платіжно-клірингові;
г) касово-розрахункові.
3. Зберігання і використання золотовалютного резерву України та інших
державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України
здійснює:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Рахункова палата України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство економіки.
4. У яких нижчеперелічених випадках порушується принцип невтручання у
внутрішні справи?
а) надання виключно гуманітарної допомоги;
б) підтримка терористичних формувань, які переслідують неполітичні цілі;
в) застосування примусових заходів за рішенням Ради Безпеки з метою
підтримки миру і безпеки;
г) підвищення ввізних митних зборів на окремі види товарів.
5. Який з принципів не є принципом сучасного міжнародного права?
а) принцип рівноправності і самовизначення народів;
б) принцип мирного співіснування держав;
в) принцип непорушності державних кордонів;

г) всі принципи є принципами сучасного міжнародного права.
6. У поняття території за міжнародним правом не входить:
а) сухопутний простір;
б) водний простір;
в) підземний простір;
г) повітряний простір.
7. Виділіть правостворюючих суб’єктів міжнародного економічного права:
а) держави та міжнародні міжурядові організації;
б) ТНК;
в) неурядові міжнародні організації;
г) міжнародні господарські об’єднання.
8. Договір міжнародного фінансового лізингу має таку ознаку:
а) лізингодавець і лізингоодержувач є суб’єктами різних держав;
лізингоодержувач самостійно вибирає обладнання і постачальника;
б) лізингодавець купує у постачальника обладнання спеціально для
подальшого надання лізингу;
в) у розрахунках лізингових платежів ураховується термін амортизації
обладнання;
г) все вищеназване.
9. Міжнародне валютне право – це:
а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють
міжнародні валютні відносини;
б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені
розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в міжнародних
угодах;
в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі яких
держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або поставляє їй
товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити суму боргу на
передбачених договором умовах (золотом, іноземною валютою, товарами і т.
ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової ставки за користування
кредитом;
г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. Ця
система формувалася історично, і метою її створення стало забезпечення
розрахункових операцій між країнами та функціонування міжнародних
валютних інструментів.
10. Світова валютна система – це:
а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють
міжнародні валютні відносини;
б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені
розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в
міжнародних угодах;
в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі яких
держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або поставляє їй
товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити суму боргу на
передбачених договором умовах (золотом, іноземною валютою, товарами і т.

ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової ставки за користування
кредитом;
г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. Ця
система формувалася історично, і метою її створення стало забезпечення
розрахункових операцій між країнами та функціонування міжнародних
валютних інструментів.
11. Міжнародні кредитні угоди (договори) – це:
а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють
міжнародні валютні відносини;
б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені
розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в міжнародних
угодах;
в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі
яких держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або
поставляє їй товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити
суму боргу на передбачених договором умовах (золотом, іноземною
валютою, товарами і т. ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової
ставки за користування кредитом;
г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. Ця
система формувалася історично, і метою її створення стало забезпечення
розрахункових операцій між країнами та функціонування міжнародних
валютних інструментів.
12. Міжнародна валютна система – це:
а) система міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють
міжнародні валютні відносини;
б) форма організації міжнародних валютних відносин, що зумовлені
розвитком світового господарства та юридично зафіксовані в міжнародних
угодах;
в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі яких
держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або поставляє їй
товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити суму боргу на
передбачених договором умовах (золотом, іноземною валютою, товарами і т.
ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової ставки за користування
кредитом;
г) закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. Ця
система формувалася історично, і метою її створення стало забезпечення
розрахункових операцій між країнами та функціонування міжнародних
валютних інструментів.
13. Угоди про економічне і промислово-технічне співробітництво:
а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для
спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них
беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери;
б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків базується
на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими угодами банки, які
уповноважені державами здійснювати клірингові розрахунки, зобов’язані у разі

відсутності у держав коштів на клірингових рахунках здійснювати платежі в
кредит;
в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. Характерною
особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит устаткування, машини,
технічні послуги тощо кредиторам поставляється на відповідну суму продукція,
яка виготовляється підприємством – об’єктом кредитування;
г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країніпозичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається сума
позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови .
14. Двосторонній кліринг при регулюванні кредитних відносин за торговельними
і платіжними угодами:
а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для
спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них
беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери;
б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків
базується на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими угодами
банки, які уповноважені державами здійснювати клірингові розрахунки,
зобов’язані у разі відсутності у держав коштів на клірингових рахунках
здійснювати платежі в кредит;
в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. Характерною
особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит устаткування, машини,
технічні послуги тощо кредиторам поставляється на відповідну суму продукція,
яка виготовляється підприємством – об’єктом кредитування;
г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країніпозичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається сума
позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови.
15. Угоди про поставки товарів на компенсаційних засадах (компенсаційнокредитні угоди):
а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для
спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них
беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери;
б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків базується
на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими угодами банки, які
уповноважені державами здійснювати клірингові розрахунки, зобов’язані у разі
відсутності у держав коштів на клірингових рахунках здійснювати платежі в
кредит;
в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги.
Характерною особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит
устаткування, машини, технічні послуги тощо кредиторам поставляється на
відповідну суму продукція, яка виготовляється підприємством – об’єктом
кредитування;
г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країніпозичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається сума
позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови.
16. Спеціальні міждержавні кредитні угоди (позика в іноземній валюті):

а) використовуються при поставці устаткування, машин і технології для
спорудження великих об’єктів. Для таких угод характерним є те, що в них
беруть участь не лише держави-учасниці, а й банки або інші партнери;
б) полягає насамперед у тому, що ця форма валютно-кредитних зв’язків базується
на відповідних умовах міждержавних угод. Згідно з цими угодами банки, які
уповноважені державами здійснювати клірингові розрахунки, зобов’язані у разі
відсутності у держав коштів на клірингових рахунках здійснювати платежі в
кредит;
в) укладаються на великомасштабні, міжгалузеві роботи й послуги. Характерною
особливістю цих угод є те, що за отримані в кредит устаткування, машини,
технічні послуги тощо кредиторам поставляється на відповідну суму продукція,
яка виготовляється підприємством – об’єктом кредитування;
г) передбачають надання країною-кредитором (позикодавцем) країніпозичальнику певної грошової суми в кредит. У цих угодах визначається
сума позики, відсоткова ставка, строк повернення позики та інші умови.
17. Організації і фонди як спеціалізовані заклади ООН:
а) Міжнародний валютний фонд – МВФ;
б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку – МБРР;
в) Європейський інвестиційний банк – ЄІБ;
г) Північний інвестиційний банк – ПІБ.
18. Міжнародні організації Європейського континенту:
а) Міжнародний валютний фонд – МВФ;
б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку – МБРР;
в) Європейський інвестиційний банк – ЄІБ;
г) Північний інвестиційний банк – ПІБ.
19. Міжнародні організації країн Латинської Америки:
а) Міжнародний валютний фонд – МВФ;
б) Карибський банк розвитку – КБР;
в) організації Андської групи: корпорація розвитку, резервний фонд,
зовнішньоторговий банк;
г) Північний інвестиційний банк – ПІБ.
20. Азіатські міжнародні організації:
а) Фінансова корпорація – АСЄАН;
б) Карибський банк розвитку – КБР;
в) організації Андської групи: корпорація розвитку, резервний фонд,
зовнішньоторговий банк;
г) Ісламський банк розвитку – ІБР.
Тема 12. Міжнародне інвестиційне право.
1. Міжнародний факторинг – це тристоронні правовідносини, у яких беруть
участь:
а) кредитор, боржник, фактор;
б) дебітор, банк, фактор;
в) експортер, імпортер, замовник;
г) фактор, клієнт, банк.

2. Будь-який вид майна, яке можуть передавати юридичні та фізичні особи
для відповідного його вкладення однією державою в економіку іншої:
а) давальницька сировина;
б) інвестиції;
в) гуманітарна допомога;
г) позика.
3. До міжнародно-правових норм відносять:
а) звичай;
б) судовий прецедент;
в) договірні і звичаєві норми;
г) статути муніципальних утворень.
4. До універсальних міжнародних організацій належать:
а) Рада Європи;
б) СНД;
в) ЮНЕСКО;
г) НАТО.
5. Міжнародний судовий орган, який розглядає індивідуальні звернення
громадян-приватних підприємців:
а) Міжнародний Суд ООН;
б) Європейський Суд з прав людини;
в) Економічний Суд СНД;
г) Нюрнберзький суд.
6. Припинення дії міжнародного договору здійснюється у формі:
а) пролонгації;
б) денонсації;
в) промульгації;
г) кооперації.
7. Універсальною правосуб’єктністю наділені:
а) міжнародні організації;
б) індивіди;
в) нації, борються за незалежність;
г) держави.
8. Виключна економічна зона відноситься до території:
а) державної;
б) міжнародної;
в) зі змішаним правовим режимом;
г) всі відповіді правильні.
9. Створюється державами-учасницями з метою проведення спільної
політики в галузі зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та
усунення перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнамиучасницями:
а) вільна зона;
б) митний союз;
в) зона вільної торгівлі;
г) спеціальна зона.

10. Організаційно-правова форма міжнародного митного співробітництва, що
створюється на основі угоди двох і більше держав, за якою усуваються всі
перепони в торговельних зв’язках між ними:
а) вільна зона;
б) митний союз;
в) зона вільної торгівлі;
г) спеціальна зона.
11. Стосовно розвинених країн відсутній як офіційно визнаний, так і
доктринально обґрунтований їх перелік. Зазвичай до їх кола відносять:
а) по-перше, США, Канаду та Японію, після чого додають до них ряд
членів ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та
Бельгію;
б) по-перше, США, Канаду та Китай, після чого додають до них ряд членів
ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та Бельгію;
в) по-перше, США, Канаду та Росію, після чого додають до них ряд членів
ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та Болгарію;
г) по-перше, США, Канаду та Японію, після чого додають до них ряд членів
ЄС – ФРН, Францію, Велику Британію, Італію, Нідерланди та Росію.
12. У міжнародно-правові відносини можуть вступати:
а) лише міжнародні організації, міжнародна правосуб’єктність яких
визначається актом, що засновує ці організації (статутом чи угодою);
б) лише держави, народи і нації, які борються за незалежність і створення
власної національної держави;
в) особи (фізичні і юридичні), які відповідно до закону наділені здатністю мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у
відповідних правовідносинах;
г) адміністративно-територіальні одиниці й автономії унітарних держав,
а також суб’єкти федерацій (землі, штати, кантони та ін).
13. Інвестиційна діяльність – це:
а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з
відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої
держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для
інвестора результату;
б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які
виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій національних та іноземних
інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб
суб’єктів інвестиційної діяльності;
в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють
правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості одного з
видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому рівні;
г) авторські та пов'язані з ними права, права на торговельний знак,
патентні
права,
авторські
права,
авторські
права
на
інтегральні
напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,

що займаються селекцією рослин, право на розробку географічних
карт та права на промислове проектування.
14. Інвестиційне право – це:
а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з
відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої
держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для
інвестора результату;
б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які
виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій національних та іноземних
інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних
потреб суб’єктів інвестиційної діяльності;
в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють
правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості одного з
видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому рівні;
г) авторські та пов'язані з ними права, права на торговельний знак,
патентні
права,
авторські
права,
авторські
права
на
інтегральні
напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,
що займаються селекцією рослин, право на розробку географічних
карт та права на промислове проектування.
15. Міжнародне інвестиційне право – це:
а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з
відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої
держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для
інвестора результату;
б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які
виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій національних та іноземних
інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб
суб’єктів інвестиційної діяльності;
в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють
правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості
одного з видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому
рівні;
г) авторські та пов'язані з ними права, права на торговельний знак,
патентні
права,
авторські
права,
авторські
права
на
інтегральні
напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,
що займаються селекцією рослин, право на розробку географічних
карт та права на промислове проектування.
16. Права інтелектуальної власності – це:
а) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з
відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої

держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для
інвестора результату;
б) сукупність правових норм, що комплексно регулюють відносини, які
виникають у процесі інвестиційної діяльності – практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій національних та іноземних
інвесторів з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб
суб’єктів інвестиційної діяльності;
в) система норм національного та міжнародного права, що утворюють
правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в якості одного з
видів підприємництва на міжнародному загальносвітовому рівні;
г) авторські та пов'язані з ними права, права на торговельний знак,
патентні права, авторські права, авторські права на інтегральні
напівпровідникові схеми, права на торговельні таємниці, права тих,
що займаються селекцією рослин, право на розробку географічних
карт та права на промислове проектування.
17. Міжнародними організаціями є:
а) ООН;
б) МАГАТЕ;
в) ЮНІДО;
г) ФАЕО.
18. Міжнародними економічними організаціями є:
а) ООН;
б) ФАО;
в) ЮНІДО;
г) НАТО.
19. Суб'єктами міжнародного інвестиційного права є:
а) держави;
б) міжнародні організації;
в) виключно держави;
г) виключно міжнародні організації.
20. До тексту двосторонніх інвестиційних угод, як правило, включаються такі
питання:
а) внутрішній правовий режим щодо іноземного інвестора та іноземних
інвестицій;
б) гарантії держави-імпортера від політичних ризиків для іноземних
інвестицій;
в) порядок розгляду інвестиційних спорів;
г) порядок розгляду компіляцій.
Тема 13. Міжнародне митне право.
1. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є:
а) боротьба з дискримінацією в торгівлі:
б) зниження митних тарифів;
в) лібералізація зовнішньої торгівлі;
г) правильно все вищезазначене.

2. Порядок переміщення через митний кордон України товарів і
транспортних засобів, митне регулювання, пов’язане з установленням і
справлянням митних податків та зборів, процедури митного контролю та
оформлення, боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил:
а) митна справа;
б) митне регулювання;
в) митне право;
г) митне оформлення.
3. Анклав у національній митній території, яка зазвичай розташовується
поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту:
а) вільна зона;
б) митний союз;
в) зона вільної торгівлі;
г) спеціальна зона.
4.Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) є:
а) обмежити монополізм;
б надавати країнам, що розвиваються, митні пільги;
в) забезпечити стабільність національних валют:
г) створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему.
5. Максимальний термін обмежень імпорту для конкретного продукту не
може перевищувати:
а) 5 років;
б) 8 років;
в) 10 років;
г) 15 років.
6. Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати:
а) 100 миль;
б) 24 милі;
в) 200 миль;
г) 120 миль.
7. Безпосередня участь третьої сторони в мирному вирішенні спору – це:
а) обстеження;
б) посередництво;
в) добрі послуги;
г) все перераховане вище.
8. Метод прийняття рішень на міжнародних конференціях і в міжнародних
організаціях без проведення голосування, заснований на схвалення рішення
оплесками, репліками і т.д., називається:
а) ад’юдікація;
б) консенсус;
в) аккламація;
г) ангарія.
9. Державний кордон прибережної держави на морі включає:
а) тільки внутрішні морські води;
б) внутрішні морські води та територіальне море;

в) внутрішні морські води, територіальне море та прилеглу зону.
г) внутрішні морські води, територіальне море і континентальний
шельф.
10. Міжнародне економічне право не регулює:
а) майнові відносини міжнародних організацій з державами;
б) фінансові відносини держав;
в) відносини приватних осіб у сфері міжнародної торгівлі;
г) питання міждержавної торгівлі.
11. Міжнародне митне право – це:
а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе систему
норм і принципів, що регулюють відносини між державами з митних та
пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного
співробітництва;
б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується
поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту;
в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію відповідних
типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території
України, а також до товарів, які вивозять з території зазначених зон за межі
митної території країни, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного
регулювання, якщо інше не передбачено законом;
г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-учасницями з
метою проведення спільної політики в галузі зовнішньоекономічних відносин і
митного законодавства та усунення перешкод на шляху товарообміну між
відповідними країнами-учасницями.
12.Вільна зона – це:
а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе систему
норм і принципів, що регулюють відносини між державами з митних та
пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного співробітництва;
б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується
поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту;
в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію відповідних
типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території
України, а також до товарів, які вивозять з території зазначених зон за межі
митної території країни, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного
регулювання, якщо інше не передбачено законом;
г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-учасницями з
метою проведення спільної політики в галузі зовнішньоекономічних відносин і
митного законодавства та усунення перешкод на шляху товарообміну між
відповідними країнами-учасницями.
13. Спеціальна митна зона – це:
а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе систему
норм і принципів, що регулюють відносини між державами з митних та
пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного співробітництва;

б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується
поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту;
в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію
відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної
території України, а також до товарів, які вивозять з території зазначених
зон за межі митної території країни, не застосовуються заходи тарифного і
нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом;
г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державами-учасницями з
метою проведення спільної політики в галузі зовнішньоекономічних відносин і
митного законодавства та усунення перешкод на шляху товарообміну між
відповідними країнами-учасницями.
14. Митний союз – це:
а) підгалузь міжнародного економічного права, яка включає в себе систему
норм і принципів, що регулюють відносини між державами з митних та
пов’язаних з ними інших питань міжнародного економічного співробітництва;
б) анклав на національній митній території, що зазвичай розташовується
поблизу від міжнародного морського порту або аеропорту;
в) митний режим, згідно з яким до товарів, що ввозять на територію відповідних
типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території
України, а також до товарів, які вивозять з території зазначених зон за межі
митної території країни, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного
регулювання, якщо інше не передбачено законом;
г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державамиучасницями з метою проведення спільної політики в галузі
зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення
перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнамиучасницями.
15. Міжнародний рух капіталу – це:
а) обмін товарами і послугами між державно оформленими національними
економіками;
б) переміщення капіталу між країнами світу в пошуках найвигіднішої
сфери вкладення;
в) переміщення працездатного населення між країнами, викликане
причинами переважно економічного характеру;
г) закріплена міжнародними угодами форма організації валютних відносин,
яка опосередковує і сприяє реалізації всіх інших форм МЕВ, забезпечуючи
систему міжнародних розрахунків.
16. Найважливішими завданнями і відповідно основними напрямками
діяльності Державної митної служби України є:
а) сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;
б) забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з міжнародних
договорів Україна з митних питань;
в) використання засобів митного регулювання з метою створення
сприятливих умов для участі України в міжнародному економічному
співробітництво;

г) все вищезазначене вірне.
17. До джерел міжнародного митного права відносяться:
а) Вашингтонська конвенція про порядок вирішення спорів між державою та
особою іншої держави (1965 р.);
б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з
гарантування інвестицій (1985 р.);
в) Конвенція про створення ради митного співробітництва від 15 грудня
1950 р.;
г) Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада 1975 р.
18. До джерел міжнародного митного права відносяться:
а) Митна конвенція про ввезення комерційних автотранспортів на
обмежений строк від 18 травня 1956 р. (Женева);
б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з
гарантування інвестицій (1985 р.);
в) Статут ООН;
г) Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада 1975 р.
19. Митний союз це:
а) вільна, безмитна торгівля товарами всередині союзу, ліквідація
національних тарифів країн-учасниць, проведення ними спільної
торговельної політики, встановлення єдиного для всього об’єднання
держав митного тарифу для торгівлі з третіми країнами і, таким чином,
освіта єдиного митного простору з загальною митно-тарифної і
нетарифного захистом у відношенні інших країн;
б) відповідні дії держави, фізичної чи юридичної особи, пов’язані з
відокремленням частки свого майна і передачею його на територію іншої
держави для отримання прибутку або досягнення іншого важливого для
інвестора результату;
в) угоди між державою-кредитором і державою-боржником, на підставі яких
держава-кредитор надає державі-боржнику певну суму грошей або поставляє їй
товари, а держава-боржник повинна у певний строк погасити суму боргу на
передбачених договором умовах (золотом, іноземною валютою, товарами і т.
ін.) і виплатити певну суму в межах відсоткової ставки за користування
кредитом;
г) одна з форм співробітництва держав. Створюється державамиучасницями з метою проведення спільної політики в галузі
зовнішньоекономічних відносин і митного законодавства та усунення
перешкод на шляху товарообміну між відповідними країнамиучасницями.
20. До міжнародних організацій, які, крім виконання інших функцій, займаються
і митними питаннями, слід віднести:
а) СОТ;
б) ЄС;
в) ЮНКТАД;

г) НАТО.
Тема 14. Міжнародне транспортне право.
1. Документ, який містить умови перевезення вантажу і є доказом наявності
відповідного договору і прийняття вантажу до перевезення:
а) коносамент;
б) накладна;
в) доручення;
г) акт приймання-передачі.
2. Більшість морських ліній експлуатується великими судновласницькими
компаніями, які утворюють групи, що мають назву:
а) трасти;
б) трампові об’єднання;
в) лінійні конференції;
г) чартери.
3. Плата за міжнародні залізничні перевезення визначається:
а) міжнародними тарифами;
б) національними тарифами;
в) міжнародними і національними тарифами;
г) за домовленістю сторін.
4. Автентичний текст – це:
а) дипломатичний документ, в якому викладається фактична сторона якогонебудь міжнародного питання;
б) вироблений і узгоджений сторонами текст міжнародного договору, що
визнається в якості основного і достовірного;
в) документ, в якому наводяться обґрунтування позиції держави;
г) листування Міністерства закордонних справ.
5. Тимчасовий колективний орган суверенних держав-учасників,
створюваний для досягнення погоджених цілей:
а) міжурядова конференція;
б) міжнародний договір;
в) дипломатичне представництво;
г) міжнародна неурядова організація.
6. Потерпілий в результаті міжнародного правопорушення називається:
а) суб’єкт міжнародного делікту;
б) суб’єкт міжнародних претензій;
в) суб’єкт міжнародного злочину;
г) суб’єкт законодавчої ініціативи.
7. Грошова компенсація збитків потерпілому в міжнародному економічному
праві:
а) промульгація;
б) сатисфакція;
в) репарація;
г) реституція.
8. Які з перелічених органів входять в систему головних органів ООН?

а) Економічний суд;
б) Рада безпеки;
в) Всесвітній поштовий союз;
г) Міжнародний валютний фонд.
9. Правове становище екіпажу повітряного судна:
а)
визначається
законодавством
держави-експлуатанта
(власника)
повітряного судна;
б) визначається законодавством держави реєстрації повітряного судна;
в) взагалі ніяк нормативно не визначено;
г) є громадянами держави перебування.
10. Поняття відкритого моря:
а) це частини моря шириною до 200 морських миль, що потрапляють під
суверенітет прибережної держави;
б) це всі частини моря, які не підпадають під юрисдикцію конкретної
держави;
в) це частини моря, які мають пряме зіткнення з океанськими просторами;
г) це прибережна смуга шириною 24 морські милі.
11. Міжнародне транспортне право – це:
а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які
виникають між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з
використанням транспортних засобів у процесі міжнародного
економічного співробітництва;
б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які виникають
у процесі використання Світового океану для торгового і військового
мореплавства, рибного та іншого морського промислу, добування біологічних і
мінеральних ресурсів, проведення наукових досліджень тощо;
в) виробничо-технологічний
комплекс організацій
і підприємств
залізничного транспорту загального користування, призначений для
забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших
транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми
власності та видів діяльності тощо;
г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних
організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо).
12. Міжнародне морське право – це:
а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які виникають
між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з використанням транспортних
засобів у процесі міжнародного економічного співробітництва;
б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які
виникають у процесі використання Світового океану для торгового і
військового мореплавства, рибного та іншого морського промислу,
добування біологічних і мінеральних ресурсів, проведення наукових
досліджень тощо;
в) виробничо-технологічний
комплекс організацій
і підприємств
залізничного транспорту загального користування, призначений для

забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших
транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми
власності та видів діяльності тощо;
г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних
організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо) .
13.Залізничний транспорт– це:
а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які виникають
між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з використанням транспортних
засобів у процесі міжнародного економічного співробітництва;
б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які виникають
у процесі використання Світового океану для торгового і військового
мореплавства, рибного та іншого морського промислу, добування біологічних і
мінеральних ресурсів, проведення наукових досліджень тощо;
в) виробничо-технологічний
комплекс організацій
і підприємств
залізничного транспорту загального користування, призначений для
забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання
інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за
ознаками форми власності та видів діяльності тощо;
г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних
організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо) .
14. Джерела міжнародного транспортного права – це:
а) система принципів і норм, що регулюють правовідносини, які виникають
між суб’єктами міжнародного права у зв’язку з використанням транспортних
засобів у процесі міжнародного економічного співробітництва;
б) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які виникають
у процесі використання Світового океану для торгового і військового
мореплавства, рибного та іншого морського промислу, добування біологічних і
мінеральних ресурсів, проведення наукових досліджень тощо;
в) виробничо-технологічний
комплекс організацій
і підприємств
залізничного транспорту загального користування, призначений для
забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших
транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми
власності та видів діяльності тощо;
г) міжнародні договори та угоди з питань транспорту, акти міжнародних
організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо).
15. Сторонами міжнародного договору у сфері міжнародних економічних
транспортних відносин є:
а) основні і похідні суб’єкти МП / МЕП, а також оператори МЕВ;
б) учасники МЕВ;
в) суб’єкти МП / МЕП, що володіють договірною правосуб’єктностю;
г) міжнародні споживачі.
16.Торговельне мореплавство – це:

а) діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення
вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських
промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання
буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю,
також для інших господарських, наукових і культурних цілей;
б) виробничо-технологічний
комплекс організацій
і підприємств
залізничного транспорту загального користування, призначений для
забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших
транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми
власності та видів діяльності тощо;
в) Женевські конвенції 1958 р. «Про територіальне море і зону, яка прилягає
до нього; Про відкрите море; Про континентальний шельф; Про рибальство і
охорону живих ресурсів»;
г) система правових норм і принципів, що регулюють відносини, які
виникають у процесі використання Світового океану для торговельного і
військового мореплавства, риболовецького і морського промислу, добування
біологічних і мінеральних ресурсів, проведення наукових досліджень тощо.
17. За відсутності погодження між сторонами щодо права, яке має
застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів, застосовується право
країни, де заснована або має основне місце діяльності сторона, яка є:
а) продавцем – у договорі купівлі-продажу;
б) менеджером – у договорі транспортно-експедиторського обслуговування;
в)
експедитором
–
у
договорі
транспортно-експедиторського
обслуговування;
г) агентом – у договорі транспортно-експедиторського обслуговування.
18. До джерел міжнародного транспортного права відносяться:
а) Вашингтонська конвенція про порядок вирішення спорів між державою та
особою іншої держави (1965 р.);
б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з
гарантування інвестицій (1985 р.);
в) Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р;
г) Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) від 14 листопада 1975 р.
19. До джерел міжнародного транспортного права відносяться:
а) Митна конвенція про ввезення комерційних автотранспортів на
обмежений строк від 18 травня 1956 р. (Женева);
б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з
гарантування інвестицій (1985 р.);
в) Статут ООН;
г) Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних
вантажів (ДОПНВ) від 18 вересня 1975 р.
20. До джерел міжнародного транспортного права відносяться:

а) Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та
багажу від 9 липня 1997 р.;
б) Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці
від 18 червня 1998 р.;
в) Маастрихтський договір;
г) Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня
1980 р.
Тема 15. Міжнародно-правове регулювання промислового,
сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного
співробітництва.
1. У 1994 році внаслідок підписання Марракешської угоди було створено:
а) Світову організацію торгівлі;
б) Організацію об’єднаних націй;
в) Європейське економічне співтовариство;
г) Європейський союз.
2. Допомога країнам в розробці програм розвитку, науково-технічних
програм і планів індустріалізації є метою:
а) ООН;
б) МАГАТЕ;
в) ЮНІДО;
г) ФАО.
3. Постійно діюча організація, основною метою діяльності якої є
регулювання цін на нафту:
а) Ліга арабських держав;
б) Організація країн-експортерів нафти ОПЕК;
в) Латиноамериканська економічна система;
г) Асоціація держав Південно-Східної Азії.
4.Сприяння розвитку сільського господарства, рибальства та лісового
господарства є завданням:
а) Продовольча і сільськогосподарська організація ООН;
б) Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку:
в) Міжнародний центр торгівлі ЮНКТАД/СОТ;
г) Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
5.Види
відповідальності
в
міжнародному
економічному
праві:
а) політична, кримінальна, цивільно-правова, дипломатична;
б) політична, матеріальна;
в) політична, матеріальна, дипломатична, консульська;
г) адміністративна, дисциплінарна.
6. Класифікація міжнародної безпеки:
а)
міждержавна,
Західна,
Східна,
Північноамериканська,
івденноамериканська, Африканська, Океанії;
б) космічна, ядерна, хімічна, біологічна, радіаційна, національна;
в) загальна, регіональна;
г) особиста, громадська.

7.Мирні
засоби
вирішення
міжнародних
суперечок
–
це:
а) погоджувальні комісії, мирні конференції, двостороння дипломатія,
багатостороння дипломатія, човникова дипломатія;
б) переговори, консультації сторін, обстеження, примирення, добрі
послуги, посередництво, міжнародний арбітраж, судовий розгляд;
в) зустрічі «без краватки», демонстрація сили держави шляхом
передислокації власних збройних сил до кордону;
г) превентивна дипломатія, санкції за рішенням Ради Безпеки ООН.
8. Екстрадиція – це:
а) видача злочинця, що вчинив економічний злочин, іншій державі;
б) згоду на виконання дипломатом його обов’язків;
в) доступ до відкритих морських портів;
г) додаток до міжнародного економічного договору.
9. Класифікація міжнародних економічних договорів:
а) індивідуальні, регіональні, універсальні, сепаратистські, територіальні,
ратифікаційні;
б) письмові, двосторонні, багатосторонні, відкриті, закриті, міжурядові,
неурядові;
в) «джентльменські угоди», таємні, загальні;
г) міжконтинентальні, міжурядові, міжвідомчі, неурядові, спеціальні,
застережні.
10. Види визнання в міжнародному праві:
а) визнання держави, визнання уряду, визнання авторитету державного
діяча, визнання міжнародного діяча;
б) визнання наукової доктрини, визнання дії міжнародно-правової норми;
в) визнання держави, визнання уряду, визнання повсталої сторони, визнання
органів національного визволення;
г) визнання претензій держави, визнання правоти за однією із сторін
міжнародного спору, дипломатичне і консульське визнання.
11. Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО):
а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1965 р.
для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що визволилися від
колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. До складу ЮНІДО
входять країни – члени ООН (більше 170 держав), її спеціалізовані
установи;
б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й одна
міжнародна організація – Європейський Союз;
в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. Основною
метою фонду є мобілізація коштів для збільшення виробництва і поліпшення
харчування груп населення з низькими доходами;
г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у липні
1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету
консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його послугами
користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші міжурядові організації .

12. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО):
а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1965 р. для
сприяння прискоренню індустріалізації країн, що визволилися від
колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку.3 До складу ЮНІДО
входять країни – члени ООН (більше 170 держав), її спеціалізовані установи;
б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й
одна міжнародна організація – Європейський Союз;
в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. Основною
метою фонду є мобілізація коштів для збільшення виробництва і поліпшення
харчування груп населення з низькими доходами;
г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у липні
1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету
консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його послугами
користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші міжурядові організації.
13. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД):
а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1965 р. для
сприяння прискоренню індустріалізації країн, що визволилися від
колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. До складу ЮНІДО
входять країни – члени ООН (більше 170 держав), її спеціалізовані установи;
б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й одна
міжнародна організація – Європейський Союз;
в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. Основною
метою фонду є мобілізація коштів для збільшення виробництва і
поліпшення харчування груп населення з низькими доходами;
г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у липні
1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету
консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його послугами
користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші міжурядові організації.
14. Консультативний комітет з науки і техніки з метою розвитку:
а) міжнародна, спеціалізована міжурядова організація. Вона створена
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1965 р. для
сприяння прискоренню індустріалізації країн, що визволилися від
колоніалізму і стали на шлях самостійного розвитку. До складу ЮНІДО
входять країни – члени ООН (більше 170 держав), її спеціалізовані установи;
б) створена у 1945 р. До складу її нині входить понад 170 країн світу й одна
міжнародна організація – Європейський Союз;
в) міжнародна спеціалізована установа ООН, створена у 1976 р. Основною
метою фонду є мобілізація коштів для збільшення виробництва і поліпшення
харчування груп населення з низькими доходами;
г) заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у липні
1980 р. Головним завданням є надання Міжурядовому комітету
консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того, його

послугами користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші
міжурядові організації.
15.Філія:
а) економічно єдина система, яка керується і контролюється з одного центру і
складається з материнської компанії, дочірніх товариств, філій і відділень;
б) може засновуватися шляхом передання йому частини майна
материнського підприємства. Засновник затверджує його статут і зберігає за
собою певні управлінсько-контрольні функції;
в) створюється в разі перенесення підприємницької діяльності до регіону,
віддаленого від місцезнаходження основної компанії;
г) не вважається окремою юридичною особою. Вона діє на основі
положення, яке затверджує її материнська компанія.
16. Система загальних основних принципів міжнародної торгівлі включає в себе
такі принципи:
а) розширення і всебічний розвиток міжнародної торгівлі залежить від
можливості доступу на ринки і вигідності цін на сировинні товари, що
експортуються;
б) міжнародна торгівля має бути взаємовигідною і вестися в режимі
найбільшого сприяння, в її межах не повинні застосовуватися дії, які завдають
шкоду торговельним інтересам інших країн;
в) розвинуті країни, які беруть участь у регіональних економічних угрупованнях,
повинні робити все від них залежне, щоб не завдавати шкоду і не впливати
негативно на розширення їх імпорту із третіх країн, особливо країн, що
розвиваються;
г) всі вищезазначені.
17. За відсутності погодження між сторонами щодо права, яке має
застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів, застосовується право
країни, де заснована або має основне місце діяльності сторона, яка є:
а) продавцем – у договорі купівлі-продажу;
б) менеджером – у договорі транспортно-експедиторського обслуговування;
в)
експедитором
–
у
договорі
транспортно-експедиторського
обслуговування;
г) агентом – у договорі транспортно-експедиторського обслуговування.
18. До безпосередніх джерел міжнародно-правового регулювання
промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного
співробітництва відносяться:
а) Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р.;
б) Регіональна програма співробітництва з метою промислового
розвитку країн Латинської Америки і Карибського басейну;
в) Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р;
г) Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці
від 18 червня 1998 р.

19. До безпосередніх джерел міжнародно-правового регулювання
промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного
співробітництва відносяться:
а) Угода про співробітництво в сфері промислового розвитку між
Урядом України та ЮНІДО;
б) Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з
гарантування інвестицій (1985 р.);
в) Маастрихтський договірhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057;
г) Статут ФАО.
20. До безпосередніх джерел міжнародно-правового регулювання
промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного
співробітництва відносяться:
а) Угода про співробітництво в сфері промислового розвитку між
Урядом України та ЮНІДО;
б) Декларація МОП основоположних принципів та прав у світі праці
від 18 червня 1998 р.;
в) Маастрихтський договір;
г)
Договір
про
заснування
Eнергетичного
Cпівтовариства
від 25 жовтня 2005 р.
Тема 16. Основи права міжнародної економічної конкуренції.
1. Світовий ринок – це:
а). організація бартерних операцій;
б) система відносин обмінного характеру, що існує між суб’єктами МЕВ і
базується на міжнародному поділі праці;
в). торгівля між суб’єктами різних країн;
г). частина світового ринку, система обмінних відносин, що побудована на
організації купівлі-продажу продуктів матеріального виробництва.
2. В 1994 році внаслідок підписання Марракешської угоди було створено:
а) Світову організацію торгівлі;
б) Організацію об’єднаних націй;
в) Європейське економічне співтовариство;
г) Європейський союз.
3. Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) є:
а) обмежити монополізм;
б надавати країнам, що розвиваються, митні пільги;
в) забезпечити стабільність національних валют:
г) створити у світі ліберальну і відкриту торговельну систему.
4. Постійно діюча організація, основною метою діяльності якої є
регулювання цін на нафту:
а) Ліга арабських держав;
б) Організація країн-експортерів нафти ОПЕК;
в) Латиноамериканська економічна система;
г) Асоціація держав Південно-Східної Азії.

5. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин – це:
а) вищі державні чиновники міністерств і відомств у закордонних справах;
б) вищі представницькі та виконавчі органи держави: глава держави
уряд, відомство закордонних справ;
в) урядові, неурядові;
г) консульська служба.
6. Який з перерахованих принципів міжнародного економічного права
поширюється на будь-яку державу?
а) принцип найбільшого сприяння;
б) принцип недискримінації;
в) принцип надання преференцій;
г) принцип національного режиму.
7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» було
прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2003 р.;
в) 1996 р.;
г) 2001 р.
8. Закон України «Про захист економічної конкуренції » було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2003 р.;
в) 1996 р.;
г) 2001 р.
9. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про
співробітництво у галузі конкуренції:
а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2000р.;
б) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2003р.;
в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан
про співробітництво в галузі конкуренції від 15.07.2005р.;
г) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща
про співробітництво в галузі конкуренції від 15.09.2007 р.
10. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про
співробітництво у галузі конкуренції:
а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про
співробітництво в галузі конкуренції від 25.08.2010р.;
б) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2003р.;
в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про
співробітництво
в
галузі
конкурентної
політики
від
17.07.2002р.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_303;
г) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща
про співробітництво в галузі конкуренції від 15.09.2007 р.

11. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про
співробітництво у галузі конкуренції:
а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про
співробітництво в галузі конкуренції від 25.08.2010р.;
б) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво в галузі конкуренції від 13.07.2003р.;
в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про
співробітництво
в
галузі
конкурентної
політики
від
11.03.2012р.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_303;
г) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської
Республіки в галузі конкурентної політики від 28.08.2002 р.
12. На сьогодні чинними у є наступні міжурядові договори про
співробітництво у галузі конкуренції:
а) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Договір між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про
співробітництво в галузі конкуренції від 25.08.2010р.;
б) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської
Республіки
в
галузі
конкурентної
політики
від
21.12.2012
р.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_303;
в) Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про
співробітництво
в
галузі
конкурентної
політики
від
11.03.2012р.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_303;
г) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської
Республіки в галузі конкурентної політики від 28.08.2002 р.
13. Економічна конкуренція (конкуренція) – це:
а) змагання
міжсуб'єктами господарювання з метою здобуття
завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами
господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість
вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;
б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим
чесним звичаям у підприємницькій діяльності;
в) досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого)
становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища;
г) сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом
певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
14. Недобросовісна конкуренція – це:
а) змагання міжсуб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки
власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість
вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;

б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та
іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності;
в) досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого)
становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища;
г) сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом
певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
15.Монополізм – це:
а) змагання міжсуб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки
власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість
вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;
б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим
чесним звичаям у підприємницькій діяльності;
в) досягнення
суб'єктом
господарювання монопольного
(домінуючого)
становища на ринку товару,
підтримання або посилення цього
становища;
г) сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом
певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
16.Товарний ринок – це:
а) змагання міжсуб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки
власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість
вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;
б) будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим
чесним звичаям у підприємницькій діяльності;
в) досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого)
становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища;
г) сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом
певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
17. Джерелами міжнародного економічного права у сфері міжнародної
економічної конкуренції є:
а) міжнародні економічні договори;
б) підприємницьке право окремих держав;
в) двосторонні міжнародні договори про купівлю-продаж певної кількості
військової продукції;
г) судовий прецедент в галузі міжнародних економічних відносин.
18. До джерел права міжнародної економічної конкуренції відносяться:
а) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної
конкуренції
між
Антимонопольним
комітетом
України
та
Антимонопольним відомством Австрійської Республіки від 22.10.2009 р.;

б) Угода про співробітництво між Міністерством підприємництва та
інвестицій
Республіки Бєларусь та
Антимонопольним
комітетом
України 18.02.1997 р.;
в) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної
конкуренції між Антимонопольним комітетом України та Комісією з
питань захисту конкуренції Республіки Болгарія від 12.12.2007 р.;
г) Угода про співробітництво між Міністерством торгівлі Республіки Чилі та
Антимонопольним комітетом України 18.09.1998 р.
19. До джерел права міжнародної економічної конкуренції відносяться:
а) Угода між Антимонопольним комітетом України та Радою з питань
конкуренції Латвійської Республіки про співробітництво у галузі
конкурентної політики від 29.04.2005 р.;
б) Угода про співробітництво між Державним відомством з питань
конкуренції та захисту прав споживача Литовської Республіки та
Антимонопольним комітетом України 18.02.1997 р.;
в) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної конкуренції
між Антимонопольним комітетом України та Комісією з питань захисту
конкуренції Республіки Болгарія від 12.01.2015 р.;
г) Угода про співробітництво між Міністерством торгівлі Республіки Чилі та
Антимонопольним комітетом України 18.09.1998 р.
20. До джерел права міжнародної економічної конкуренції відносяться:
а) Угода між Антимонопольним комітетом України та Радою з питань
конкуренції Республіки Венесуела про співробітництво у галузі конкурентної
політики від 15.04.2015 р.;
б) Угода про співробітництво між Державним відомством з питань
конкуренції Республіки Перу та Антимонопольним комітетом України
18.02.2014 р.;
в) Меморандум про співробітництво в сфері захисту економічної
конкуренції
між
Антимонопольним
комітетом
України
та
Антимонопольним відомством Словацької Республіки від 30.03.2007 р.;
г) Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом України
і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки 19.12.1994
р.
Тема 17. Міжнародне трудове право.
1. Декларацію тисячоліття ООН було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2003 р.;
в) 1997 р.;
г) 2000 р.
2. До основних завдань Міжнародної організації праці (МОП) не відноситься:
а) захист інтересів і прав трудящих;
б) контроль за якістю продукції;
в) підвищення життєвого рівня населення;
г) сприяння зайнятості мігрантів.

3. МОП створено у:
а) 1907 р;
б) 1919 р.;
в) 1939 р.;
г) 1945 р.
4. Міжнародні стандарти праці – це:
а) норми міжнародного трудового права;
б) принципи міжнародного трудового права;
в) засади діяльності МОП;
г) правильно все зазначене вище.
5. Серед основних принципів міжнародного економічного права виділяють:
а) принцип недоторканності приватної власності;
б) принцип використання збройної сили при вирішенні конфліктів;
в) принцип невтручання у внутрішні справи держави;
г) принцип мирного використання космічного простору.
6. До суб’єктів міжнародного права у сфері трудових відносин належать:
а) суспільно-політичні рухи;
б) міжнародні міжурядові організації;
в) церква;
г) юридичні особи.
7. Декларацію МОП основоположних принципів та прав у світі праці було
прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2003 р.;
в) 1998 р.;
г) 1981 р.
8. Кодекс законів про працю України було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2003 р.;
в) 1997 р.;
г) 1971 р.
9. Світовий ринок трудових ресурсів – це:
а) вирівнювання демографічної ситуації у світі;
б) система відносин обмінного характеру, що існує між суб’єктами МЕВ і
базується на міжнародному поділі праці;
в) система відносин, що виникають з приводу постійного балансування
попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, яка склалася у
зв’язку з нерівномірністю кількісного та якісного розміщення робочої
сили у світі;
г) плановий розподіл трудових ресурсів.
10. Міжнародне трудове право – це:
а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну
систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою особливим
характером регульованих відносин;

б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту трудових
прав працівників і їхніх професійних організацій;
в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори (протоколи
тощо), які повністю чи частково стосуються питань найманої праці;
г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою
мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду
занять і роботи, забезпечується державою.
11. Предмет правового регулювання в міжнародному трудовому праві – це:
а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну
систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою особливим
характером регульованих відносин;
б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту
трудових прав працівників і їхніх професійних організацій;
в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори (протоколи
тощо), які повністю чи частково стосуються питань найманої праці;
г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою
мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду
занять і роботи, забезпечується державою.
12. Договірні джерела міжнародного трудового права – це:
а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну
систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою особливим
характером регульованих відносин;
б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту трудових
прав працівників і їхніх професійних організацій;
в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори
(протоколи тощо), які повністю чи частково стосуються питань
найманої праці;
г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою
мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду
занять і роботи, забезпечується державою.
13. Право громадян України на працю – це:
а) сукупність взаємопов’язаних правових норм, що утворюють цілісну
систему зі складною внутрішньою структурою, зумовленою особливим
характером регульованих відносин;
б) відносини між суб’єктами міжнародного права з приводу захисту трудових
прав працівників і їхніх професійних організацій;
в) багатосторонні договори та конвенції, двосторонні договори (протоколи
тощо), які повністю чи частково стосуються питань найманої праці;
г) одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою
мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії,
роду занять і роботи, забезпечується державою.
14. Міжнародний кодекс праці – це:
а) різноманітні міжнародні трудові норми; зведення з 184 конвенцій та
194 рекомендацій МОП, прийнятих за роки існування Організації;
б) Рамкова програма допомоги ООН для України на 2012-2016 р. р.;

в) система відносин, що виникають з приводу постійного балансування
попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, яка склалася у зв’язку
з нерівномірністю кількісного та якісного розміщення робочої сили у світі;
г) документ МОП, що передбачає здійснення національної політики,
спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, статі, кольору
шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи соціального
походження.
15. UNDAF – це:
а) різноманітні міжнародні трудові норми; зведення з 184 конвенцій та 194
рекомендацій МОП, прийнятих за роки існування Організації;
б) Рамкова програма допомоги ООН для України на 2012-2016 р. р.;
в) система відносин, що виникають з приводу постійного балансування
попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, яка склалася у зв’язку
з нерівномірністю кількісного та якісного розміщення робочої сили у світі;
г) документ МОП, що передбачає здійснення національної політики,
спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, статі, кольору
шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи соціального
походження.
16. Конвенція № 111 1958 р. про дискримінацію у сфері праці та занять – це:
а) різноманітні міжнародні трудові норми; зведення з 184 конвенцій та 194
рекомендацій МОП, прийнятих за роки існування Організації;
б) Рамкова програма допомоги ООН для України на 2012-2016 р. р.;
в) система відносин, що виникають з приводу постійного балансування
попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, яка склалася у зв’язку
з нерівномірністю кількісного та якісного розміщення робочої сили у світі;
г) документ МОП, що передбачає здійснення національної політики,
спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, статі, кольору
шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи соціального
походження.
17. Джерелами міжнародного трудового права є такі документи МОП:
а) Конвенція № 100 1951 р. про рівне винагородження чоловіків і жінок
за працю рівної цінності;
б) Конвенція № 111 1958 р. про дискримінацію у сфері праці та занять;
в) Конвенція № 122 1964 р. про політику у сфері зайнятості;
г) Конвенція № 100 1951 р. про рівне,в окремих випадках, винагородження
чоловіків і жінок за працю рівної цінності.
18. Джерелами міжнародного трудового права є такі документи МОП:
а) Конвенція-наказ № 111 1958 р. про обов’язкову дискримінацію у сфері
праці та занять;
б) Конвенція № 131 1970 р. про встановлення мінімальної заробітної
плати;
в) Конвенція № 122 1964 р. про політику у сфері зайнятості;
г) Конвенція № 100 1951 р. про рівне, в окремих випадках, винагородження
чоловіків і жінок за працю рівної цінності.

19. Джерелами міжнародного трудового права є такі документи МОП:
а) Конвенція-наказ № 135 1971 р. про захист, в окремих випадках, прав
представників трудящих на підприємстві та наданих їм можливостей;
б) Конвенція № 131 1970 р. про встановлення мінімальної заробітної
плати;
в) Конвенція № 135 1971 р. про захист прав представників трудящих на
підприємстві та наданих їм можливостей;
г) Конвенція-директива № 100 1951 р. про рівне, в окремих випадках,
винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності.
20. У Європейському Союзі, окрім первинного законодавства (установчих
договорів), є ще й вторинне, до якого і належать:
а) регламенти (правила);
б) директиви;
в) прохання;
г) диспозиції.
Тема 18. Правове регулювання спорів, які виникають у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
1. Спори, які можуть створювати загрозу миру, розглядають:
а) Міжнародний суд ООН;
б) Міжнародний арбітраж;
в) Рада Безпеки ООН;
г) Економічного суду СНД.
2. Генеральна Рада СОТ має призначити склад комісії для розгляду
клопотання уряду про розгляд спору протягом:
а) 20 днів після отримання клопотання;
б) 40 днів після отримання клопотання;
в) 60 днів після отримання клопотання;
г) 80 днів після отримання клопотання.
3. Арбітри мають бути призначені протягом трьох місяців з дня одержання
прохання від будь-якого з урядів про проведення арбітражу, а голова
протягом:
а) чотирьох місяців;
б) п’яти місяців;
в) шести місяців;
г) одного року.
4. Пролонгація міжнародних економічних угод – це:
а) визначення терміну дії;
б) відновлення угоди;
в) продовження терміну дії;
г) припинення угоди.
5. Які міжнародні органи займаються кодифікацією міжнародного права?
а) Постійна Палата Третейського Суду;
б) Комісія міжнародного права ООН;
в) Міжнародний Суд ООН;

г) Рада Безпеки ООН.
6. При вирішенні яких питань Радою Безпеки ООН застосовується «право
вето»?
а) при вирішенні питань процедурного характеру;
б) при виборі членів Міжнародного Суду;
в) при вирішенні про скликання Генеральної конференції з перегляду
Статуту ООН;
г) при розслідуванні суперечки або ситуації, розвиток яких може
загрожувати підтриманню миру і безпеки.
7. Які засоби мирного вирішення спорів передбачають прийняття рішень,
обов’язкових для сторін спору?
а) добрі послуги;
б) Міжнародний Суд ООН;
в) погоджувальні комісії;
г) посередництво.
8. Найбільш результативним засобом мирного вирішення міжнародних
економічних спорів є:
а) посередництво;
б) міжнародна слідча процедура (обстеження);
в) судова процедура (діяльність Міжнародного Суду ООН);
г) безпосередні переговори.
9. Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які
виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими
конкретними правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний
характер чи ні – це:
а) демпінгова угода;
б) арбітражна угода;
в) ухвала арбітражного суду;
г) ухвала третейського суду.
10. Арбітраж – це:
а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи
утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється
постійно діючою арбітражною установою;
б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли
або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими конкретними
правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер;
в) «дружній посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при якому
суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується міркуваннями
справедливості і здорового глузду;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
11. Арбітражна угода – це:
а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи утворюється
він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою
арбітражною установою;

б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які
виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими
конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони
договірний характер;
в) «дружній посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при якому
суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується міркуваннями
справедливості і здорового глузду;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
12. Еx aequo et bono – це:
а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи утворюється
він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою
арбітражною установою;
б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли
або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими конкретними
правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер;
в) «дружній посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при
якому суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується
міркуваннями справедливості і здорового глузду;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
13. Міжнародний комерційний арбітражний суд – це:
а) будь-який арбітраж (третейський суд), незалежно від того, чи утворюється
він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою
арбітражною установою;
б) угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли
або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими конкретними
правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер;
в) «дружній посередник», тобто спосіб винесення рішення судом, при якому
суд не зв'язаний строгими нормами права, а керується міркуваннями
справедливості і здорового глузду;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
14. Третейське самоврядування – це:
а) самостійне колективне вирішення третейськими суддями питань
внутрішньої діяльності постійно діючих третейських судів;
б) представництво та захист соціальних і професійних прав та інтересів
третейських суддів і третейських судів;
в) фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому
сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього Закону для
вирішення спорів у третейському суді;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
15. Мета третейського самоврядування – це:
а) самостійне колективне вирішення третейськими суддями питань
внутрішньої діяльності постійно діючих третейських судів;
б) представництво та захист соціальних і професійних прав та інтересів
третейських суддів і третейських судів;

в) фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому
сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього Закону для
вирішення спорів у третейському суді;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
16. Третейський суддя – це:
а) самостійне колективне вирішення третейськими суддями питань
внутрішньої діяльності постійно діючих третейських судів;
б) представництво та захист соціальних і професійних прав та інтересів
третейських суддів і третейських судів;
в) фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому
сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього
Закону для вирішення спорів у третейському суді;
г) постійно діюча арбітражна установа (третейський суд).
17. До відомої арбітражної інституції належить:
а) Американська арбітражна асоціація;
б) Лондонський міжнародний арбітражний суд;
в) Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати;
г) Арбітражна асоціація південних країн.
18. До джерел правового регулювання спорів, які виникають у сфері
зовнішньоекономічної діяльності відносяться:
а) Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між
державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р.;
б) Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних
арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.;
в) Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21
квітня 1961 р.;
г) Конвенція-наказ про порядок вирішення інвестиційних спорів між
іноземними особами від 17 травня 1975 р.
19. До джерел правового регулювання спорів, які виникають у сфері
зовнішньоекономічної діяльності відносяться:
а) Конвенція-директива про порядок вирішення інвестиційних спорів між
юридичними особами від 18 травня 1965 р.;
б) Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних
арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.;
в) Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21
квітня 1961 р.;
г) Конвенція-наказ про порядок вирішення інвестиційних спорів між
іноземними особами від 17 травня 1975 р.
20. До джерел правового регулювання спорів, які виникають у сфері
зовнішньоекономічної діяльності відносяться:
а) Конвенція-директива про порядок вирішення інвестиційних спорів між
юридичними особами від 18 травня 1965 р.;
б) Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних
арбітражних рішень від 10 червня 1958 р.;
в) Єгипетська конвенція про третіх осіб від 27 квітня 1948 р.;

г) Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24
лютого 1994 р.

