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Модуль 1. Загальна частина міжнародного права
Тема 1. Поняття, предмет правового регулювання та джерела міжнародного права
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій): мiжнародне право, предмет мiжнародного
права, об’єкт мiжнародного права, система мiжнародного права, мiжнародне публічне право,
мiжнародне приватне право, iнститут мiжнародного права, норма міжнародного права, джерела
мiжнародного права, мiжнародний договiр, мiжнародний звичай, принципи мiжнародного права.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. З латинської мови термін «jus gentium» перекладається як:
а) правo держави;
б) правo нарoдів;
в) прирoдне правo;
г) правo війни.
2. Принципи міжнародного прaвa зaкріплені в:
а) Зaгaльнiй Декларацiї прaв людини 1948 р.;
б) Вiденській конвенції про прaво міжнародних договорів 1960 р.;
в) Стaтуті Мiжнародного Суду ООН;
г) Стaтуті ООН.
3. Угодa мiж двомa й бiльше держaвaми або iншими суб'єктами мiжнародного права, що встановлює,
змінює або припиняє їхнi взаємні права й обов'язки – це:
а) мiжнародні відносини;
б) мiжнародні правовідносини;
в) мiжнародний договір;
г) мiжнародний звичай.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
Тема 2. Історія міжнародного права
Глосарій: міжнародне право, античне міжнародне право, феодальне (середньовічне) міжнародне
право, буржуазне (класичне) міжнародне право, сучасне міжнародне право, право народів, Статут
ООН.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Міжнародне право у Стародавній період:
а) було переважно універсальним;
б) взагалі не існувало;
в) було переважно регіональним;
г) розвивалося між племенами.
2. Вкажіть, яка значна подія в історії міжнародного права відбулася в 1648 р.:
а) підписання кінцевого акта Віденського конгресу;
б) підписання Вестфальського миру;
в) підписання Пaризького договору;
г) підписання Берлiнського договору.
3. Вестфальський мир запровадив у міжнародне право принцип:
а) полiтичної рівноваги;
б) сумлiнного виконання договорiв;
в) «рівний над рівним не має влади»;
г) не зловживання правом.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 3. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у міжнародному праві
Глосарій: суб’єкт
правосуб’єктність,

міжнародного
міжнародна

права, суб’єкт
правоздатність,

міжнародних
міжнародна

правовідносин,
дієздатність,

міжнародна
міжнародна

деліктоздатність, держава, міжнародно-правове визнання,
утворення».

імунітет держави, державоподібні

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Яка організація є традиційним суб’єктом міжнародного права:
а) СНД;
б) ОАЄ;
в) Червоний Хрест;
г) Компанія «Ксерокс».
2. Принцип суверенної рівності держав дозволяє:
а) мати однакові з іншим суб’єктом права та обов’язки;
б) мати однаковий обсяг прав та обов’язків з іншим суб’єктом;
в) мати виключне право участі у міжнародних правовідносинах;
г) дає інші юридичні можливості.
3. Дієздатність суб’єкта міжнародного права може бути:
а) повна і обмежена;
б) активна і пасивна;
в) повна і неповна;
г) повна і звужена.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 4. Визнання та правонаступництво
Глосарій: міжнародно-правове визнання, континуїтет, державний суверенітет, автономія,
правонаступництво держави, конкордат, фізична особа, юридична особа, населення, громадянство,
натуралізація, апатрид, біпатрид, біженці, переміщені особи, вимушені переселенці, оптація,
трансферт, «право крові», «право грунту».
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Укажіть, який спосіб імплементації можна назвати таким, що дозволяє пряму дію норм
міжнародного права в національному правопорядку:
а) трансформація;
б) рецепція;
в) посилання;
г) інкорпорація.
2. Згідно зі ст. 9 Конституції України міжнародні договори, що суперечать Конституції:
а) не можна укладати;
б) можуть набрати чинності лише після внесення змін
до Конституції;
в) є чинними одразу після підписання;
г) є чинними одразу після ратифікації.
3. Теорія, згідно з якою міжнародне і національне право становлять одну систему права, має назву:
а) моністична;
б) дуалістична;
в) координації;
г) теорія позитивізму.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 5. Принципи міжнародного права

Глосарій: принципи міжнародного права, принцип суверенної рівності держав, принцип
територіальної цілісності держав, принцип мирного вирішення спорів, принцип міжнародного
співробітництва, принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. У статті 2 Статуту ООН визначені:
а) принципи діяльності СНД;
б) принципи діяльності ООН та її членів;
в) принципи міжнародного публічного та міжнародного приватногоправа;
г) принципи міжнародного співробітництва.
2. Основні принципи міжнародного права є:
а) диспозитивними нормами;
б) застосувальними нормами;
в) декларативними нормами;
г) імперативними нормами.
3. Основні принципи міжнародного права:
а) можуть містити зобов’язання еrgа оmnеs;
б) не містять зобов’язань еrgа оmnеs;
в) містять зобов’язання еrgа оmnеs;
г) здебільшого містять зобов’язання еrgа оmnеs.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 6. Міжнародно-правове регулювання.
Глосарій: правове регулювання, міжнародного-правове регулювання, система міжнародно-правового
регулювання, механізм міжнародно-правового регулювання, інтерналізація, підпорядкування,
національна юрисдикція.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Назвіть, яке з джерел міжнародного права не вказано в п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду
ООН:
а) міжнародно-правові звичаї;
б) загальні принципи права;
в) юридично обов’язкові рішення міжнародних міжурядових організацій;
г) міжнародні договори.
2. Звичаєві норми в міжнародному праві є:
а) юридично необов’язковими;
б) факультативним джерелом міжнародного права;
в) джерелом міжнародного права, якщо визнані абсолютно всіма державами;
г) одним з основних джерел міжнародного права.
3. Рішення міжнародних судових органів відповідно до п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН:
а) вважаються джерелом сучасного міжнародного права;
б) виступають допоміжним засобом встановлення норм міжнародного права;
в) у міжнародному праві взагалі не мають будь-якого значення;
г) є юридично обов’язковими для всіх суб’єктів міжнародного права.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 7. Міжнародна законність та міжнародно-правова відповідальність
Глосарій:
міжнародна
законність,
міжнародно-правова
відповідальність,
правопорушення, санкція, реторсія, репарація, субституція, репресалії.

міжнародне

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Міжнародна законність є:
а) принципом функціонування міжнародного права;
б) додатковою галуззю міжнародного права;
в) самостійною галуззю міжнародного права;
г) нормою міжнародного права.
2. Економічна зона, політична зона і соціально-культурна зона належать до:
а) компонентної структури міжнародної законності;
б) предметної структури міжнародної законності;
в) суб'єктної структури міжнародної законності;
г) юридичної структури міжнародної законності.
3. Відношення правомірних дій до всіх юридично значущих дій у конкретній зоні міжнародних
відносин – це…:
а) принцип міжнародної законності;
б) структура міжнародної законності
в) рівень міжнародної законності;
г) функція міжнародної законності.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 8. Територія в міжнародному праві
Глосарій: територія, міжнародна територія, державна територія, повітряна територія, сухопутна
територія, водна територія, територіальне море, квазідержавна територія, державний кордон,
делімітація, демаркація, редемаркація, острів, анклав, прилегла зона, виключна економічна зона,
континентальний шельф, міжнародна територія, відкрите море, цесія, окупація, військова окупація,
анексія, без’ядерна зона.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. Основною характеристикою території в міжнародному праві є:
а) загальна площа;
б) правовий режим;
в) географічне положення;
г) чисельність населення.
2. Міжнародний район морського дна є:
а) державною територією;
б) територією з міжнародним режимом;
в) територією зі змішаним режимом;
г) територією з особливим режимом.
3. Анклав є складовою:
а) сухопутної території;
б) акваторії;
в) підземної території;
г) повітряної території.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].

Модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Тема 9. Право міжнародних договорів
Глосарій: право міжнародних договорів, міжнародний договір, встановлення автентичності тексту,
підписання, підписання ad referendum, парафування, ратифікація, прийняття договору, затвердження
договору, приєднання до договору, пролонгація, призупинення дії договору, припинення дії
договору, денонсація, анулювання, скасування договору, імплементація, новація.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. Норми міжнародного договору діють:
а) на території всіх держав;
б) на території держав-учасниць;
в) поза територією держав-учасниць;
г) іншим чином.
2. Парафування тексту міжнародного договору – це:
а) встановлення його юридичної сили;
б) встановлення його тотожності;
в) остаточне закріплення його тексту;
г) засіб вирішення можливих суперечностей.
3. Конвенція ООН про право міжнародних договорів 1969 р. діє стосовно:
а) міжнародних договорів між Україною та іншими країнами-учасницями;
б) міжнародних договорів між Україною і іншими суб’єктами міжнародного права;
в) міжнародних договорів між міжнародними організаціями;
г) інших міжнародних договорів.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 10. Право зовнішніх зносин
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. У випадку збитку, спричиненого дипломатом, він:
а) покривається винуватою особою;
б) ніким не покривається;
в) покривається ООН;
г) покривається державою акредитації дипломата.
2. До постійних закордонних органів зовнішніх зносин належать:
а) спеціальні місії;
б) консульські установи;
в) дипломатичні представництва;
г) делегації на міжнародних конференціях.
3. Агреман – це:
а) офіційний протест держави з приводу протиправних дій іншої держави;
б) згода держави прийняти конкретну особу в якості глави іноземного дипломатичного
представництва;
в) староста дипломатичного корпусу;
г) дозвіл, який видається особі, призначеній консулом.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***

Тема 11. Право міжнародних організацій
Глосарій: міжнародна організація, міждержавна організація, міжурядова організація, регіональна
організація, універсальна організація, ООН, НАТО, ЄС, Співдружність націй, ОБСЄ, СНД, СОТ.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. Організація Об’єднаних Націй була створена в:
а) 1943 році;
б) 1945 році;
в) 1946 році;
г) 1948 році.
2. 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 – це:
а) філія міжнародної організації;
б) орган міжнародної організації;
в) представництво міжнародної організації;
г) прес-центр.
3. Головними органом ООН, що складається з представників усіх держав-членів ООН, є:
а) Генеральна Асамблея;
б) Рада Безпеки;
в) Рада з Опіки;
г) Секретаріат.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 12. Міжнародне гуманітарне право
Глосарій: міжнародне гуманітарне право, право збройних конфліктів, «право Женеви», «право
Гааги», війна, збройний конфлікт (міжнародний і внутрішній), театр війни, анексія, демілітаризована
територія, нейтралітет, евентуальний нейтралітет, постійний нейтралітет, капітуляція, перемир’я,
воєнна окупація, мародерство, парламентер, комбатант, некомбатант, найманець, доброволець,
шпигун, військовополонений, цивільне населення, геноцид, расизм, апартеїд, трофей, приз, морська
блокада, воєнна контрабанда.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. Комбатант:
а) не має права здаватися в полон;
б) має право здатися в полон;
в) має право здатися в полон після гарантій його безпеки;
г) не має права здаватися в полон старший офіцер.
2. Геноцид кваліфікується як:
а) вбивство;
б) нанесення тяжких ушкоджень;
в) стерилізація;
г) інший злочин.
3. Військовополонений:
а) не повинен давати свідчення про свої війська;
б) повинен давати свідчення про свої війська;
в) не повинен допитуватися про свої війська;
г) повинен допитуватися без застосування тортур про свої війська.

Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 13. Міжнародне морське право
Глосарій: міжнародне морське право, відкрите море, територіальне море, внутрішні морські води,
«історичні затоки», виключна (виняткова) економічна зона, архіпелажні води, замкнуте або
напівзамкнуте море, континентальний шельф, міжнародний канал, міжнародний район морського
дна, прилегла зона, протока, морське піратство.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. Боротьба с піратством на морі може здійснюватися:
а) країною реєстрації судна, яке потерпіло;
б) країною фрахтувальника (орендаря) судна, яке потерпіло;
в) країною-учасницею ООН;
г) будь-якою країною.
2. Ширина прилеглої зони, встановленої прибережною державою від вихідних ліній територіального
моря, має становити:
а) 24 морських миль;
б) 42 морських миль;
в) 54 морських миль;
г) 56 морських миль.
3. Морське судно є:
а) територією країни, яка побудувала це судно;
б) територією країни, чиї громадяни знаходяться на борту судна;
в) територією країни, де зареєстровано це судно;
г) територією країни, під чиїм прапором йде це судно.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 14. Міжнародне повітряне та космічне право
Глосарій: міжнародне повітряне право, міжнародні авіалінії, міжнародний повітряний простір,
міжнародне космічне право, небесні тіла, космічні тіла, міжнародний космічний простір,
геостаціонарна орбіта, космічний держава реєстрації, об’єкт.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Міжнародна співпраця відбувається у сферах (вибрати один варіант відповіді):
а) мирного освоєння космосу;
б) спільного використання морських ресурсів;
в) освоєння Антарктиди;
г) освоєння нових сільськогосподарських угідь.
2. Формою сталого забезпечення двосторонніх міжнародних космічних відносин є:
а) спеціальні місії ad hoc;
б) постійні представництва;
в) міжнародні конференції;
г) міжнародні організації.
3. Космічне судно є:
а) територією країни, яка побудувала це судно;
б) територією країни, чиї громадяни знаходяться на борту судна;
в) територією країни, де зареєстровано це судно;
г) територією країни, під чиїм прапором йде це судно.

Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 15. Міжнародне економічне право
Глосарій: міжнародні економічні відносини, міжнародне економічне право, державне співробітництво,
міжнародно-правове регулювання, предмет та методи міжнародного економічного права, система та
інститути міжнародного економічного права.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
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 міжнародному економічному праві діють такі методи:
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) колізійний;
г) санкціонуючий.
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.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 16. Міжнародне право прав людини
Глосарій: право, свобода, класифікація прав і свобод людини та громадянина, джерела міжнародного
права прав людини, міжнародно-правовий захист прав людини, Загальна декларація прав людини
1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права 1966 р., покоління прав людини.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.:
а) розширює перелік прав, передбачених у Пакті;
б) передбачає процедуру розгляду повідомлень від осіб, які твердять, що вони є жертвами порушень
певною державою-учасницею якогось із прав, викладених у Пакті;
в) передбачає можливість звернення до Європейського суду з прав людини;
г) передбачає перелік додаткових (спеціальних) прав.
2. Особа, яка вважає, що її право, передбачене загальновизнаними міжнародно-правовими нормами,
але не передбачене Конституцією України, порушене:
а) може звертатися за захистом до національного суду України;
б) не може скористатися судовим захистом;
в) може звертатися до Європейського суду з прав людини;
г) може звернутися до Суду ЄС.
3. Загальна декларація прав людини 1948 р. за визнанням більшості правників:
а) не містить юридично обов’язкових норм;
б) містить юридично обов’язкові норми тільки для держав, що її ратифікували;
в) містить юридично обов’язкові норми, що зобов’язують усі держави;
г) містить норми рекомендаційного характеру.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***

Тема 17. Міжнародне екологічне право
Глосарій: міжнародне екологічне право, міжнародно-правова охорона навколишнього середовища,
Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку 1992 р., джерела міжнародного
екологічного права, Стокгольмська декларація 1972 р., Міжнародна екологічна організація.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища – це:
а) норми права, що регулюють цивільно-правові відносини у сфері екології;
б) сукупність принципів і норм міжнародного права, що регулюють відносини його суб’єктів у галузі
охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;
в) сукупність норм, що регулюють відносини між різними науками у сфері екології;
г) сукупність норм, що регулюють конфліктні відносини між державами.
2. Основними джерелами права співробітництва держав у сфері охорони навколишнього середовища
є:
а) тільки міжнародні звичаї в галузі охорони навколишнього середовища;
б) звичаєві норми міжнародних екологічних організацій;
в) тільки рішення міжнародних екологічних організацій;
г) міжнародні договори, міжнародні звичаї, принципи міжнародного права, а також рішення
міжнародних організацій в галузі природокористування.
3. Сторонами в міжнародних договорах із питань охорони навколишнього середовища можуть
виступати:
а) міжнародні організації у галузі екології та будь-яка особа за угодою сторін;
б) держави, юридичні та фізичні особи;
в) суб’єкти міжнародного права;
г) тільки держави.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 18. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
Глосарій: злочинність, злочини проти міжнародного миру та безпеки, міжнародний тероризм,
Інтерпол, терористичний акт, міжнародне кримінальне право, система міжнародного кримінального
права,кримінальне переслідування, геноцид, Міжнародний суд ООН.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському занятті.
3. Розв’язати тести:
1. Згідно норм міжнародного права видачі підлягають:
а) особи, що скоїли злочини, відносно яких закінчився строк давності притягнення до кримінальної
відповідальності;
б) іноземці, що знаходяться на території держави;
в) особи, засуджені або звинувачені в скоєнні злочину;
г) громадяни своєї держави, що скоїли злочин.
2. Міжнародна боротьба зі злочинністю включає:
а) розшук злочинців;
б) видачу всіх злочинців без виключення;
в) спільне судочинство;
г) обмін злочинцями.
3. Міжнародна організація кримінальної поліції є органом:
а) який діє під егідою ООН;
б) представників національних поліцейських структур;
в) що розслідує тільки міжнародні злочини;
г) з компетенцією на необмежену оперативно – розшукову діяльність.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].

***
Тема 19. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів
Глосарій: спір, ситуація, міжнародний конфлікт, арбітраж, арбітражна практика, миро творчість,
гуманітарна інтервенція, Міжнародний трибунал, Міжнародний суд ООН, інститут виконання рішень
іноземних судів, екзекватура.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Скласти термінологічний словник до теми.
2. Розв’язати тести:
1. Спори, які можуть створювати загрозу миру, розглядають:
а) Міжнародний суд ООН;
б) Міжнародний арбітраж;
в) Рада Безпеки ООН;
г) Економічний суд 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.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].

