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Модуль І. Загальна частина
Тема 1. Поняття, предмет правового регулювання та джерела міжнародного права
1. У перекладі з латинської термін «jus gentium» означає:
а) право держави;
б) право народів;
в) природне право;
г) право війни.
2. Загальні принципи міжнародного права закріплені в:
а) Загальній Декларації прав людини;
б) Віденській конвенції про право міжнародних договорів;
в) Статуті Міжнародного Суду;
г) Статуті ООН.
3. Угода між двома й більше державами або іншими суб'єктами міжнародного права, що
встановлює, змінює або припиняє їхні взаємні права й обов'язки – це:
а) міжнародні відносини;
б) міжнародні зв'язки;
в) міжнародний договір;
г) міжнародний звичай.
4. 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.
5. Повна переробка тексту міжнародно-правового акта чи окремих його статей із
прийняттям на цій основі норм внутрішнього права.
а) трансформація;
б) імплементація;
в) легітимація;
г) ратифікація.
6. Теорія, яка ґрунтується на визнанні міжнародного та внутрішнього права єдиною
системою права є:
а) теорією міжнародного права;
б) дуалістичною теорією;
в) моністичною теорією;
г) теорією загального права.
7. 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.
8. Перетворення норм міжнародного права на норми внутрішнього права:
а) трансформація;
б) імплементація;
в) легітимація;

г) ратифікація.
9. Теорія, відповідно до якої норми міжнародного права не можуть діяти у внутрішньому
правопорядку, і навпаки, норми внутрішнього права не діють у міжнародно-правових
відносинах, є:
а) теорією міжнародного права;
б) дуалістичною теорією;
в) моністичною теорією;
г) теорією загального права.
10. Правотворчість – це …:
а) процес виникнення і розвитку права у формі правосвідомості;
б) правова форма діяльності держави, пов'язана із встановленням (санкціонуванням), зміною,
скасуванням юридичних норм;
в) правова форма діяльності суб’єктів міжнародного права, пов'язана із встановленням юридичних
норм;
г) правова форма діяльності суб’єктів міжнародного права, пов'язана із встановленням
(санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм.
Тема 2. Історія міжнародного права
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 Паризького договору;
г) підписання Берлінського договору.
3. Вестфальський мир запровадив у міжнародне право принцип:
а) політичної рівноваги;
б) сумлінного виконання договорів;
в) “рівний над рівним не має влади”;
г) не зловживання правом.
4. Віденський конгрес відбувся у:
а) 1856 р.;
б) 1878 р.;
в) 1899 р.;
г) 1815 р.
5. Результатом Віденського конгресу стала поява в міжнародному праві:
а) концепції постійного нейтралітету;
б) заборони каперства;
в) норм, що пом’якшують ведення війни;
г) правових гарантії політичної рівноваги.
6. Версальська система існувала в період:
а) 1555 – 1648 рр.;
б) 1648 – 1789 рр.;
в) 1789 – 1919 рр.;
г) 1919 – 1939 рр.

7. У 1919 р. відбулося:
а) утворення Ліги Націй;
б) утворення ООН;
в) прийняття Гаазьких конвенцій;
г) прийняття Берлінського трактату.
8. Постійна Палата Міжнародного Правосуддя була заснована:
а) Гаазькими конференціями миру;
б) Міжнародним Судом ООН;
в) ООН;
г) Лігою Націй.
9. У 1945 р. було підписано Статут:
а) Ліги Націй;
б) ООН;
в) Ради Європи;
г) НАТО.
10. Нині гостро стоїть питання реформування:
а) Ради Безпеки ООН;
б) Ради Європи;
в) Міжнародного комітету Червоного Хреста;
г) ЄС.
Тема 3. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у міжнародному
праві
1. Яка організація є традиційним суб’єктом міжнародного права:
а) СНД;
б) ФІДЕ;
в) Червоний Хрест;
г) Компанія «Дженерал моторс».
2. Принцип суверенної рівності 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 в міжнародному праві може бути:
а) повна і обмежена;
б) активна і пасивна;
в) повна і неповна;
г) повна і звужена.
4. Деліктоздатність суб’єкта в міжнародному праві регулюється нормами:
а) які стосуються будь-якого правопорушення;
б) які регулюють галузеву деліктоздатність;
в) які стосуються небезпечних міжнародних злочинів;
г) усі відповіді правильні.
5. Яка організація є суб’єктом міжнародного права:
а) НБА;
б) ФІФА;
в) Компанія «Кока-кола»;
г) ОАЄ.

6. Пасивна міжнародна правосуб’єктність властива:
а) міждержавним організаціям;
б) державам;
в) підмандатним територіям;
г) фізичним особам.
7. Створення суверенної і незалежної держави є:
а) формальним закріпленням правового статусу суб’єкта;
б) способом здійснення народом права на самовизначення;
в) реалізацією можливості населення країни вільно визначати свій розвиток;
г) правильна відповідь відсутня.
8. Точка зору, відповідно до якої попередньою умовою існування юридичних прав держави є
політичний акт її визнання іншими державами, є:
а) імперативною теорією визнання держави;
б) декларативною теорією визнання держави;
в) конститутивною теорією визнання держави;
г) констатаційною теорією визнання держави.
9. Питання правонаступництва, не врегульовані Віденськими конвенціями 1978 і 1983 років,
регулюються:
а) міжурядовими угодами;
б) нормами національного права;
в) спеціальними нормами міжнародного права;
г) нормами і принципами загального міжнародного права.
10. Загальна міжнародна правосуб’єктність властива:
а) міждержавним організаціям;
б) державам;
в) транснаціональним компаніям;
г) фізичним особам.
Тема 4. Визнання та правонаступництво
1. Укажіть, який спосіб імплементації можна назвати таким, що дозволяє пряму дію норм
міжнародного права в національному правопорядку:
а) трансформація;
б) рецепція;
в) відсилання;
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.
4. Текстуальне повторення змісту міжнародно-правової норми у статті національного
нормативно-правового акта називається:

а) трансформацією;
б) рецепцією;
в) контрибуцією;
г) репарацією.
5. Частиною національного законодавства України є міжнародні договори, які набрали
чинності після:
а) їх підписання уповноваженими особами;
б) ратифікації Верховною Радою України;
в) затвердження Президентом України;
г) публікації в офіційних джерелах.
6. Трансформація – це:
а) імплементація міжнародно-правових норм через текстуальне повторення формулювання норми
міжнародного права в нормі внутрішнього права;
б) вказівка у внутрішньому нормативно-правовому акті на норму міжнародного права, яка
підлягає застосуванню у відповідних внутрішніх відносинах;
в) прийняття на підставі відповідного міжнародно-правового акта норм внутрішнього права при
збереженні змісту міжнародно-правового зобов’язання без обов’язкового його текстуального
повторення;
г) вид матеріальної міжнародно-правової відповідальності.
7. Конституція України не регламентує дію звичаєвих міжнародно-правових норм щодо
України. Зазначте, який висновок є правильним:
а) Україна не визнає жодного міжнародного звичаю;
б) універсальні міжнародні звичаї є обов’язковими для України;
в) міжнародні звичаї є обов’язковими тільки після ратифікації Верховною Радою України;
г) міжнародні звичаї є обов’язковими лише після закріплення у формі міжнародних договорів.
8. Назвіть, яка з указаних моделей співвідношення норм міжнародного та національного
права застосовується в Україні:
а) моністична пріоритету міжнародного права;
б) моністична пріоритету національного права;
в) дуалістична;
г) синтезована, що поєднує елементи дуалістичної та моністичної пріоритету міжнародного права.
9. Вкажіть, який нормативний акт містить норму про пріоритет загальновизнаних норм
міжнародного права щодо норм національного права України:
а) Конституція України 1996 р.;
б) Декларація про державний суверенітет України 1990 р.;
в) Закон України “Про міжнародні договори України”
2004 р.;
г) Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.
10. Імплементація – це:
а) спосіб висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору законодавчим органом
держави;
б) процедура перетворення норм міжнародного права на норми національного права;
в) вказівка у внутрішньому нормативно-правовому акті на норму міжнародного права, яка
підлягає застосуванню у відповідних внутрішніх відносинах;
г) спосіб висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору вищим представницьким
органом держави.
Тема 5. Принципи міжнародного права
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.
4. Основні принципи міжнародного права мають:
а) локальну сферу дії;
б) партикулярну сферу дії;
в) універсальну сферу дію;
г) регіональну сферу дії.
5. Який наведених нижче принципів належить до основних принципів міжнародного права:
а) свобода відкритого моря;
б) принцип nоn bіs іn іdеm;
в) суверенної рівності держав;
г) мирного співіснування.
6. Який наведених нижче принципів належить до основних принципів міжнародного права:
а) мирного співіснування;
б) принцип nоn bіs іn іdеm;
в) свобода відкритого моря;
г) принцип співробітництва.
7. Який наведених нижче принципів належить до основних принципів міжнародного права:
а) мирного вирішення міжнародних спорів;
б) презумпція невинуватості;
в) свобода наукових досліджень;
г) заборони дискримінації.
8. Який з цих принципів належить до основних принципів міжнародного права:
а) «Видавай або суди»;
б) заборони дикримінації;
в) свобода відкритого моря;
г) незастосування сили або загрози силою.
9. Який з цих принципів належить до основних принципів міжнародного права:
а) свобода відкритого моря;
б) добросовісного виконання зобов’язань за міжнародним правом;
в) заборони дискримінації;
г) «Видавай або суди».
10. Який з цих принципів належить до основних принципів міжнародного права:
а) Співробітництва;
б) «Видавай або суди»;
в) свобода відкритого моря;
г) заборони дикримінації.

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання
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.
4. Основними елементами міжнародно-правового звичаю є:
а) практика та доктрина;
б) практика та opinio non juris;
в) практика та opinio juris;
г) доктрина та opinio juris.
5. “М’яке” міжнародне право складається з:
а) політичних домовленостей та рекомендаційних резолюцій міжнародних міжурядових
організацій;
б) міжнародних універсальних конвенцій із прав людини;
в) міжнародно-правових звичаїв;
г) міжнародних договорів регіонального характеру.
6. Доктрина міжнародного права є:
а) допоміжним засобом встановлення норм міжнародного права;
б) засобом визначення засад зовнішньої політики держави;
в) самостійним джерелом міжнародного права;
г) найбільш авторитетним джерелом міжнародного права.
7. Ієрархія норм міжнародного права визначається:
а) резолюціями Ради Європи;
б) імперативними нормами міжнародного права;
в) США;
г) ЄС.
8. У сучасному міжнародному праві визначення поняття “імперативна норма міжнародного
права” закріплено:
а) Декларацією принципів міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та
співробітництва держав відповідно до Статуту ООН 1970 р.;
б) Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р.;
в) Статутом ООН 1945 р.
г) виключно доктриною міжнародного права.

9. Якщо держави за взаємною згодою обирають інший варіант поведінки, ніж той, що
передбачений диспозитивною нормою міжнародного права, вони:
а) будуть нести міжнародно-правову відповідальність;
б) не будуть нести міжнародно-правової відповідальності;
в) будуть нести морально-політичну відповідальність;
г) будуть нести відповідальність за порушення зобов’язання, що виникає у зв’язку із заподіянням
шкоди внаслідок учинення дії, що не становить міжнародно-протиправного діяння.
10. Загальні принципи права відповідно до п. 1 ст. 38
Статуту Міжнародного Суду ООН є:
а) джерелом міжнародного права;
б) нормами м’якого міжнародного права;
в) допоміжним засобом встановлення норм міжнародного права;
г) доктриною міжнародного права.
Тема 7. Міжнародна законність та міжнародно-правова відповідальність
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.
4. Попередження фактів здійснення міжнародних правопорушень у «гарячих» точках земної
кулі є:
а) матеріальною ціллю зміцнення міжнародної законності;
б) ідеологічною ціллю зміцнення міжнародної законності;
в) юридичною ціллю зміцнення міжнародної законності;
г) гуманітарною ціллю зміцнення міжнародної законності.
5. До режимів міжнародної законності належать:
а) видові та спеціальні;
б) універсальні та спеціальні
в) загальні, видові та спеціальні
г) універсальні, видові та спеціальні.
6. Обмеженість у часі дії властива:
а) загальному режиму;
б) універсальному режиму;
в) видовому режиму;
г) спеціальному режиму.
7. Верховенство міжнародного права над політикою належить до:
а) загальносоціологічних засад міжнародного правопорядку;

б) загальних юридичних принципів міжнародного правопорядку;
в) ідеологічних засад міжнародного правопорядку;
г) принципів функціонування міжнародного правопорядку як системи.
8. Демократичні міжнародно-правові відносини є:
а) політико-правовою основою міжнародного правопорядку;
б) економічною основою міжнародного правопорядку;
в) ідеологічною основою міжнародного правопорядку;
г) цільовою основою міжнародного правопорядку.
9. Критерієм правомірності режиму міжнародної законності є:
а) його доцільність у певний історичний період;
б) його доцільність у певних політичних умовах;
в) його відповідність принципам міжнародної законності, які діють у певний період;
г) його відповідність принципам міжнародної законності, які мають локальний характер.
10. В міжнародному правопорядку регіоналізм:
а) є ознакою ефективності;
б) є ознакою послаблення;
в) не впливає на правопорядок;
г) Ваш варіант відповіді.
Тема 8. Територія і міжнародне право
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.
4. Верхня межа повітряної території держави складає:
а) 140-150 км;
б) 120-130 км;
в) 100-110 км;
г) 90-100 км.
5. Не підлягають привласненню:
а) території з міжнародним режимом;
б) території зі змішаним режимом;
в) території з особливим режимом;
г) умовні території.
6. Які способи зміни державної території не можуть бути визнані правомірними?
а) цесія, ефективна окупація
б) анексія, військова окупація

в) ефективна окупація, давнина володіння, оренда;
г) цесія, військова окупація.
7. Міжнародні канали, що входять до складу територій прибережних держав, належать до:
а) державної території;
б) території з міжнародним режимом;
в) території зі змішаним режимом;
г) території з особливим режимом.
8. Проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням її спеціальними
прикордонними знаками це:
а) делімітація;
б) демаркація;
в) розмежування;
г) редемаркація.
9. Якою може бути демілітаризація?
а) обмеженою або повною;
б) повною або частковою;
в) мінімальною або повною;
г) необмеженою або обмеженою.
10. Антарктида:
а) належить країнам-дослідникам;
б) належить всім країнам світу;
в) нікому не належить;
г) належить країні, чий дослідник вперше відкрив Антарктиду.
Модуль ІІ. Особлива частина міжнародного права
Тема 9. Право міжнародних договорів
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.
4. Багатосторонні міжнародні договори укладаються:
а) англійською і німецькою мовами;
б) французькою й англійською мовами;
в) мовою учасників міжнародного договору
г) за домовленістю сторін.
5. Денонсація міжнародного договору – це:

а) його розірвання;
б) визнання його недійсним;
в) продовження його дії;
г) відмова держави від договору.
6. Норми міжнародного договору мають:
а) пряму дію;
б) вимагають імплементації;
в) диспозитивну дію;
г) імперативну дію.
7. Ратифікація є формою:
а) підготовки і прийняття тексту міжнародного договору;
б) встановлення автентичності тексту міжнародного договору;
в) вираження згоди держави на обов’язковість міжнародного договору;
г) висловлення державою готовності підписати міжнародно-правовий договір.
8. Обов’язкова реєстрація міжнародних договорів держав-членів ООН здійснюється:
а) Радою Безпеки ООН;
б) Секретаріатом ООН;
в) Комісією міжнародного права ООН;
г) Асоціацією міжнародного права.
9. Ратифікаційні грамоти підписують:
а) глава парламенту;
б) глава держави (уряду);
в) міністр зовнішньополітичного відомства;
г) всі відповіді правильні.
10. Автентичність тексту міжнародного договору – це:
а) встановлення його юридичної сили;
б) встановлення його тотожності;
в) остаточне закріплення його тексту;
г) засіб вирішення можливих суперечностей.
Тема 10. Право зовнішніх зносин
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.
4. Екзекватура – це:

а) процедура прийняття рішень органами міжнародних організацій;
б) згода держави видати особу, яка звинувачується у скоєнні злочину;
в) дозвіл, який видається особі, призначеній консулом, компетентними органами держави
перебування на виконання нею своїх функцій у консульському окрузі;
г) структурний підрозділ дипломатичного представництва.
5. Член сім’ї дипломата, який є громадянином держави перебування:
а) користується імунітетами і привілеями в повному обсязі;
б) не користується дипломатичними імунітетами і привілеями;
в) користується фіскальним імунітетом;
г) користується митними привілеями.
6. Вступ властей держави перебування у приміщення іноземного дипломатичного
представництва допускається:
а) за наявності поважних підстав;
б) за умови згоди глави дипломатичного представництва;
в) у випадку пожежі без згоди глави дипломатичного представництва;
г) за наявності санкції Генерального прокурора держави перебування без згоди глави
дипломатичного представництва.
7. Члени дипломатичного персоналу і члени їх сімей можуть бути притягнені
компетентними органами держави перебування без згоди акредитуючої держави до:
а) кримінальної відповідальності;
б) цивільно-правової відповідальності без будь-яких винятків;
в) цивільно-правової відповідальності за позовом у спадковій справі, в якій дипломат або член
його сім’ї виступає в якості спадкоємця;
г) адміністративної відповідальності без будь-яких винятків.
8. Віденська конвенція про дипломатичні зносини була прийнята в:
а) 1945 р.;
б) 1951 р.;
в) 1961 р.;
г) 1975 р.
9. Видами органів зовнішніх зносин є:
а) постійні й тимчасові;
б) офіційні та неофіційні;
в) консульські та дипломатичні;
г) закордонні і внутрішньодержавні.
10. Віденська конвенція про консульські зносини була прийнята в:
а) 1949 р.;
б) 1951 р.;
в) 1963 р.;
г) 1975 р.
Тема 11. Право міжнародних організацій
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.
4. Ознаками міжнародної міждержавної організації є:
а) членство фізичних і юридичних осіб;
б) наявність установчого міжнародного договору;
в) діяльність організації здійснюється на території декількох держав;
г) членство держав.
5. Міжнародний банк реконструкції і розвитку був створений, як :
а) міжнародна організація;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) повне товариство;
г) акціонерне товариство.
6. Європейський Союз виник на основі:
а) Європейського банку реконструкції і розвитку;
б) Європейського Співтовариства;
в) Європейського об’єднання вугілля і сталі;
г) Європейської асоціації вільної торгівлі.
7. Норми Статуту ООН діють:
а) для країн-учасниць;
б) для країн-учасниць і країн, до яких вони звернуті;
в) для всіх країн світу;
г) для всіх країн світу з певними обмеженнями.
8. Україна в структурах НАТО:
а) бере участь;
б) не бере участі;
в) бере участь із застереженнями;
г) бере участь в деяких з них з застереженнями.
9. Україна правову допомогу країнам СНД:
а) надає;
б) не надає;
в) надає на підставі Мінської конвенції;
г) надає на підставі Кишинівської конвенції.
10. Виконавчі регламенти приймаються:
а) Європейським Парламентом;
б) Європейською Комісією;
в) Нарадою глав держав-членів Євросоюзу;
г) Європейським Судом.
Тема 12. Міжнародне гуманітарне право
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.
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права був прийнятий у:
а) 1935 році;
б) 1948 році;
в) 1966 році;
г) 1985 році.
5. Війна – це:
а) законний засіб вирішення спорів;
б) незаконний засіб вирішення спорів;
в) законний засіб вирішення спорів для ООН;
г) законний засіб вирішення спорів для країн НАТО.
6. Права людини, закріплені у Міжнародному пакті про громадянські й політичні права,
кожна держава – учасниця зобов’язується:
а) поважати і декларувати;
б) поважати і забезпечувати;
в) поступово забезпечувати в міру існуючих в державі ресурсів;
г) поважати і враховувати при укладенні регіональних міжнародних угод.
7. Військовополоненими вважається така категорія осіб, що потрапили до рук супротивника
під час збройного конфлікту:
а) військові шпигуни;
б) ополченці;
в) найманці;
г) медико-санітарний склад.
8. Театр воєнних дій – це:
а) уся територія воюючих держав, на якій вони потенційно можуть вести воєнні дії
б) територія, на якій збройні сили воюючих держав фактично ведуть воєнні дії
в) територія воюючих держав і держав, що не оголосили про свій нейтралітет
г) територія воюючих держав і держав-союзниць, що не ведуть фактичні воєнні дії.
9. За міжнародним правом війна:
а) оголошується;
б) не оголошується;
в) оголошується з ультиматумом;
г) оголошується з мотивуванням.
10. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права був прийнятий у:
а) 1925 році;
б) 1948 році;
в) 1966 році;
г) 1985 році.

Тема 13. Міжнародне морське право
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
територіального моря, має становити:
а) 24 морських миль;
б) 42 морських миль;
в) 54 морських миль;
г) 56 морських миль.

прибережною державою від вихідних ліній

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.
4. Територіальні води держави закінчуються:
а) на відстані 3 м. миль від внутрішніх вод
б) на відстані 3 м. миль від берега
в) на відстані 12 м. миль від берега
г) на відстані 12 м. миль від внутрішніх вод.
5. Внутрішні морські води:
а) належать прибережним країнам;
б) належать всім країнам;
в) нікому не належать;
г) інша відповідь.
6. Виключна економічна зона може використовуватися:
а) прибережними країнами
б) країнами, які отримали дозвіл від країни, що встановила цю зону
в) країною, яка встановила цю зону
г) інша відповідь.
7. Конвенція ООН з морського права була прийнята у:
а) 1966 році;
б) 1975 році;
в) 1982 році;
г) 1991 році.
8. Згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року іноземні судна мають право
мирного проходу через:
а) внутрішні води країни;
б) «історичні затоки»;
в) територіальне море;
г) акваторії портів.
9. Додаткова морська зона, яка встановлюється прибережною державою за межами її
територіального моря для здійснення в ній контролю з метою забезпечення виконання
іноземними суднами іміграційних, митних, фіскальних і санітарних правил – це:
а) виключна економічна зона;
б) прилегла зона;

в) континентальний шельф;
г) внутрішні води.
10. Прибережна держава має право встановити виключну економічну зону шириною:
а) 12 морських миль;
б) 100 морських миль;
в) 200 морських миль;
г) 300 морських миль.
Тема 14. Міжнародне повітряне та косм ічне право
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.
4. Формування системи міжнародних організацій розпочалося з:
а) XIV ст.;
б) початку ХІХ ст.;
в) середини ХІХ ст.;
г) початку ХХ ст.
5. Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної організації, що визначає сфери
відповідності інтересів держав-учасниць:
а) головна;
б) регулювальна;
в) оперативна;
г) контролююча.
6. Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної організації, що визначає
відповідність фактичного стану справ в організації до встановлених норм і еталонів:
а) головна;
б) регулювальна;
в) оперативна;
г) контролююча.
7. Конвенції ООН про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір, була
прийнята у:
а) 1966 році;
б) 1975 році;
в) 1982 році;
г) 1991 році.

8. Конвенція про міжнародну відповідальність за збитки, завдані космічними об'єктами,
була прийнята у:
а) 1957 р.;
б) 1963 р;
в) 1972 р.;
г) 1985 р.
9. Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають транспортом і
зв'язком:
а) ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;
б) МБРР, МАР, МФК, БАГІ;
в) ІКАО, ІМО, МСЕ, СПС;
г) ФАО, МФСР, СПП.
10. Яка з організацій узгоджує діяльність цивільних авіакомпаній з військовими:
а) ІКАО;
б) ЄКАК;
в) Євроконтрол;
г) НАСА?
Тема 15. Міжнародне економічне право
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.
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. Функції держави – це:
а) методи здійснення державної влади;
б) основні напрями діяльності, які виражають сутність і соціальне призначення державного
управління суспільством;
в) види державної діяльності;
г) об’єктивні труднощі, вирішення яких представляє істотний інтерес для суспільства і входить в
коло повноважень держави.
8. Вкажіть яка із зазначених функцій, є регулятивною?
а) економічна;
б) охорони правопорядку;
в) екологічна;
г) захисту держави від зовнішньої загрози.
9. Назвіть функцію права:
а) охоронна;
б) організаційна;
в) пізнавальна;
г) наукова.
10. 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; д) А.Б. Альтшулер:
б) Г. Елері; е) І.С. Перетерський;
в) В.М.Корецький; ж) Т.Н. Нешатаєва;
г) П. Жюйар; з) В. Ебке.
Тема 16. Міжнародне право прав людини
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.
4. Біженців:
а) можна висилати тільки в країни, з яких вони прибули;
б) не можна висилати за жодних обставин;

в) можна висилати з міркувань державної безпеки, але не в країни, з яких вони прибули;
г) можна висилати до сусідніх країн.
5. Контроль за дотриманням норм Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
1966 р. здійснює:
а) Рада з Опіки ООН;
б) Рада з прав людини ООН;
в) Комітет з прав людини;
г) Секретаріат ООН.
6. Позитивна дискримінація – це:
а) встановлення додаткових прав певним групам населення (національним, етнічним, релігійним
меншинам, жінкам,
дітям, біженцям);
б) скасування додаткових спеціальних прав певних груп населення (національних, етнічних,
релігійних меншин, жінок, дітей, біженців);
в) дискримінація, що існує в державах щодо певних груп населення (національних, етнічних,
релігійних меншин, жінок, дітей, біженців);
г) засіб, спрямований на забезпечення прав певних груп населення (національних, етнічних,
релігійних меншин, жінок, дітей, біженців).
7. Громадянин України має право звернутися з позовом проти своєї держави до:
а) Міжнародного Суду ООН;
б) Європейського суду з прав людини;
в) Міжнародного кримінального суду;
г) Європейського суду справедливості.
8. Комітет із прав дитини, створений в межах реалізації положень Конвенції про права
дитини 1989 р.:
а) не розглядає звернень фізичних осіб держав – учасниць Конвенції;
б) розглядає звернення фізичних осіб держав – учасниць Конвенції;
в) розглядає звернення фізичних осіб лише тих держав –учасниць Конвенції, які приєдналися до
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.;
г) розглядає звернення фізичних осіб усіх держав.
9. Європейський суд з прав людини функціонує при:
а) ООН;
б) ЄС;
в) Раді Європи;
г) ОБСЄ.
10. Предметом скарги, що може бути подана до Європейського суду з прав людини, є:
а) порушення одного з прав, передбачених Загальною декларацією з прав людини 1948 р.;
б) порушення норм Статуту ООН;
в) порушення будь-якого права людини, гарантованого міжнародними договорами;
г) порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколами до цієї Конвенції.
Тема 17. Міжнародне екологічне право
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.
4. Для досягнення цілей Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
1972 р. при ООН з питань освіти, науки і культури(ЮНЕСКО) утворено:
a) Міжурядовий комітет з охорони культурної та природної спадщини (Комітет всесвітньої
спадщини);
б) Науковий комітет з дії атомної радіації;
в) Фонд навколишнього середовища;
г) Всесвітній фонд культурної та природної спадщини.
5. Конвенція про збереження фауни і флори в їх природному стані 1933 р. зобов’язує державчасниць:
а) створювати національні парки;
б) впроваджувати спеціальний податок для створення заповідників;
в) здійснювати економічний моніторинг заходів з охорони природи;
г) створювати фонди збереження природи.
6. Важливу роль у врегулюванні питань, пов’язаних із попередженням радіоактивного
забруднення на універсальному рівні, відіграє:
а) Євратом (Euratom);
б) МАГАТЕ;
в) Комісія з попередження радіоактивного забруднення;
г) Комітет з питань попередження глобального забруднення.
7. Транскордонним вважається забруднення навколишнього середовища, яке:
а) не піддається контролю держави;
б) не піддається контролю міжнародних організацій;
в) пов’язане з діяльністю в космосі і на морі;
г) пов’язане з діяльністю міжнародних організацій.
8. Кіотський протокол 1997 р. визначає:
а) порядок використання державами озонового шару Землі;
б) зобов’язання держав зі скорочення викидів в атмосферу промислових газів;
в) заборону державам здійснювати викиди в атмосферу, що руйнують озоновий шар;
г) порядок і механізм скорочення викидів в атмосферу різних газів промислового характеру.
9. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 р. встановлює принцип відповідальності
держав за забруднення атмосферного повітря та пошкодження озонового шару:
а) залежно від рівня їх індустріального розвитку;
б) незалежно від рівня їх індустріального розвитку;
в) на розсуд держав-учасниць конвенції;
г) на розсуд міжнародної спільноти з урахуванням особливостей ситуації, що склалася.

10. Міжнародні конференції з охорони навколишнього середовища є:
а) постійними колективними органами держав для досягнення погоджених цілей в екологічній
політиці;
б) колективними органами суб’єктів міжнародного права для досягнення погоджених цілей в
екологічній політиці;
в) тимчасовими колективними органами держав для досягнення погоджених цілей в екологічній
політиці;
г) колективними органами суб’єктів міжнародного права для досягнення погоджених цілей
виключно в галузях екологічної безпеки.
Тема 18. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
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.
4. Під міжнародним тероризмом слід розуміти:
а) вибухи в громадському транспорті;
б) насильницькі акти проти громадян і об’єктів, що зачіпають інтереси більше, ніж однієї держави;
в) ізоляції політичних противників насильницькими методами;
г) захоплення заручників.
5. Геноцид – це:
а) нанесення тяжких ушкоджень;
б) вбивство;
в) стерилізація;
г) інший злочин.
6. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) була створена в:
а) 1921 році;
б) 1923 році;
в) 1929 році;
г) 1933 році.
7. Видача злочинців не здійснюється за таких обставин:
а) закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за скоєний злочин;
б) обвинувачений у скоєнні злочину є особою без громадянства;
в) обвинуваченому загрожує застосування тортур у країні, що вимагає видачі;
г) особа, що обвинувачується у скоєнні злочину, є неповнолітньою.
8. Основними вимогами законності є:
а) обов'язковість законів для всіх учасників правовідносин;
б) диспозитивність норм кримінального закону;

в) рівність усіх перед законом;
г) верховенство закону.
9. Статут Нюрнбергського Міжнародного трибуналу був ухвалений:
а) 1943 р.;
б) 1944 р.;
в) 1945 р.;
г) 1946 р.
10. Іноземні злочинці за вимогою зацікавленої держави:
а) видаються;
б) не видаються;
в) видаються за певних умов;
г) не видаються за певних умов.
Тема 19. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів
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.
4. До відомого арбітражного закладу належать:
а) Американська арбітражна асоціація;
б) Лондонський міжнародний арбітражний суд;
в) Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати;
г) правильно все вищезазначене.
5. 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.
6. Судова та арбітражна практика в Україні:
а) не визнається джерелом права;
б) визнається джерелом права;
в) не визнається джерелом права, але використовується для тлумачення правових норм;
г) визнається джерелом права за певних умов.

7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Найбільш результативним засобом мирного вирішення міжнародних спорів є:
а) посередництво;
б) міжнародна слідча процедура (обстеження);
в) судова процедура (діяльність Міжнародного Суду ООН);
г) безпосередні переговори.

