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Полтава – 2016 



Модуль 1. Загальні положення міжнародного права 

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела міжнародного 

права 

 

1. Міжнародне  право – це: 

а) галузь права, яка регулює економічні відносини між державами та 

іншими суб'єктами міжнародного публічного права; 

б) система юридичних норм, які регулюють міжнародні відносини з метою 

забезпечення миру, прав людини і співробітництва; 

в) галузь міжнародного публічного права, яка регулює економічні відносини 

між державами; 

г) галузь міжнародного приватного права, яка регулює економічні 

відносини між державами. 

 

2. Концепція «м’якого права» (soft law) – це: 

a) сукупність правил поведінки, які містяться в актах, що наділені 

необов’язковою (рекомендаційною) юридичною силою, однак мають певний 

опосередкований правовий ефект, мають на меті та  призводять до 

практичних наслідків; 

б) розроблені та обгрунтовані вченими-юристами теоретичні положення, 

теоретико-юридичні конструкції, ідеї, принципи і судження про право, які в 

тих чи інших правових системах мають обов'язкову юридичну силу; 

в) міжнародні відносини переважно міждержавного характеру як особливий 

вид соціальних відносин; 

г) форма зовнішнього виразу норм міжнародного права, яка створюється 

шляхом узгодження воль суб’єктів міжнародного права. 

 

3. Відповідно до ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів «...норма, що приймається і визнається міжнародним 

співтовариством держав в цілому як норма, відхилення від якої 

неприпустиме і яка може бути змінена лише наступною нормою загального 

міжнародного права, яка має такий же характер» – це: 

а) норма jus cogens; 

б) норма ad hoc; 

в) норма de jure; 

г) норма de facto. 

 

4. З латинської мови термін «jus gentium»  перекладається як: 

а) правo держави; 

б) правo нарoдів; 

в) прирoдне правo; 

г) правo війни. 

 

5. Адаптація – це: 



а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 

порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 

багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері; 

г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 

розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних 

або близьких видів суспільних відносин. 

 

6. Трансформація – це: 

а) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-правових 

актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

б) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей, в т.ч. 

юридичної техніки; 

в) вид імплементації, при якому застосування національної правової норми є 

неможливим без звернення до тексту міжнародного договору; 

г) сприйняття національним правом приписів міжнародного права через 

механізм ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а також 

передачу (трансмісію) прав і обов’язків, покладених договором на державу, 

компетентним державним органам з метою їх безпосередньої реалізації. 

 

7. Односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють  

своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не 

випливають міжнародно-правові наслідки – це: 

а) заява; 

б) доктрина; 

в) прецедент; 

г) резолюція. 

 

8. Розроблені та обгрунтовані вченими-юристами теоретичні положення, 

теоретико-юридичні конструкції, ідеї, принципи і судження про право, які в 

тих чи інших правових системах мають обов'язкову юридичну силу – це: 

а) юридична доктрина; 

б) юридичні принципи; 

в) міжнародна практика; 

г) теоретичні рішення. 

 

9. Рішення державного органу (судового, адміністративного) по конкретній 

юридичній справі, що являє загальнообов’язковий приклад рішення 

наступних аналогічних справ – це: 

а) судовий прецедент; 

б) судова резолюція; 

в) судова кодифікація; 



г) судовий приклад. 

 

10. 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 – це: 

а) ратифікація; 

б) реституція; 

в) резолюція; 

г) протокол. 

 

11. Рішення, прийняте в результаті обговорення якого-небудь питання на 

засіданні (з'їзді, конференції, сесії) колегіального органу – це: 

а) резолюція; 

б) реституція; 

в) ратифікація; 

г) протокол. 

 

12. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду ООН були прийняті: 

а) 26 червня 1945 р.; 

б) 26 липня 1945 р.; 

в) 26 серпня 1945 р.; 

г) 26 вересня 1945 р. 

 

13. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною: 

а) національного законодавства України; 

б) загальних принципів національного права України; 

в) спеціальних принципів національного права України; 

г) допоміжних актів міжнародного регулювання. 

 

14. Основним джерелом міжнародного права є: 

а) міжнародний  договір; 

б) міжнародний звичай; 

в) загальні принципи права; 

г) судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців. 

 

15. Міжнародний звичай – це: 

а) правило, що склалося в результаті тривалого застосування у відносинах 

між всіма або деякими державами, але не закріплене в міжнародному 

договорі; 

б)  правило, що склалося в результаті тривалого застосування у відносинах 

між всіма або деякими державами і закріплене в міжнародному договорі; 

в) правило, що склалося в результаті тривалого застосування у відносинах 

між всіма або деякими державами за умов міжнародного договору; 



г) міжнародна угода, укладена між державами в усній формі. 

 

16. Відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН джерелами 

міжнародного права визнаються: 

а) міжнародні конвенції,  міжнародний звичай,  загальні принципи права, 

судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців; 

б) міжнародні конвенції, протоколи загальних зборів, судові рішення та 

доктрини найбільш кваліфікованих фахівців; 

в) міжнародні конвенції,  міжнародний звичай,  загальні принципи моралі, 

судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців; 

г) міжнародні конвенції,  міжнародний звичай,  загальні принципи права, 

рішення арбітражних судів. 

 

17. У якому році в Київській Русі було укладено перший відомий 

міжнародний договір: 

а) 401 р.; 

б) 745 р.; 

в) 899 р.; 

г) 907 р. 

 

18. Умови першого відомого міжнародгого договору в Київській Русі між 

київським князем Олегом та візантійськими імператорами Леоном і 

Олександром передбачали: 

а) безперешкодний перетин кордонів Візантії для купців Київської Русі; 

б) безмитну торгівлю купців Київської Русі у столиці Візантії — Царгороді 

(Константинополі); 

в) забезпечення охорони купців Київської Русі у столиці Візантії — 

Царгороді (Константинополі) та надання прав громадян Візантії; 

г) надання торгових кредитів для купців Київської Русі на території Візантії. 

 

19. Система правових норм, що регулювали відносини у сфері міжнародної 

торгівлі у Стародавньому Римі – це: 

а) цивільне право; 

б) право народів; 

в) торгове право; 

г) купецьке право. 

 

20. Джерела міжнародного права – це: 

а) форми закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного права, 

створених узгодженим волевиявленням його суб'єктів; 

б) методи закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного права, 

створених узгодженим волевиявленням представників країн; 

в) методи закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного права, 

створених узгодженим волевиявленням представників міжнародних 

організацій; 



г) форми закріплення (зовнішнього вираження) норм міжнародного права, 

створених узгодженим волевиявленням представників міждержавних 

організацій. 

 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у 

міжнародному праві 

 

1. Концепція, згідно з якою нова незалежна держава не зобов'язана зберігати 

в силі будь-який договір або ставати його учасником лише тому, що на 

момент правонаступництва цей договір був чинним щодо території, яка є 

об'єктом правонаступництва – це: 

а) концепція tabula rasa; 

б) концепція jus cogens; 

в) концепція uti possidetis; 

г) концепція ad hoc. 

 

2. Єдиним універсальним суб’єктом міжнародного права є: 

а) індивід; 

б) держава; 

в) міжнародна організація; 

г) народ. 

 

3. В якому році була прийнята Міжамериканська конвенція про права та 

обов’язки держав? 

а) 1903; 

б) 1913; 

в) 1933; 

г) 1953. 

 

4. Відповідно до ст.1 Міжамериканської конвенції про права та обов’язки 

держав, держава як особа міжнародного права повинна мати: 

а) збройні сили; 

б) національний банк; 

в) спроможність вступати у зносини з іншими державами; 

г) національні символи. 

 

5. До обов’язків держави належить: 

а) мирне вирішення міжнародних спорів; 

б) втручання у внутрішні і зовнішні справи інших держав; 

в) укладання міжнародних договорів; 

г) не добросовісно виконувати свої міжнародні зобов'язання. 

 

6. За міжнародним правом Мальтійський орден – це: 

а) держава; 

б) міжнародна організація; 



в) уряд країни Мальта; 

г) державоподібне утворення. 

 

7. Одним з елементів міжнародної правосуб’єктності є: 

а) міжнародна спорідненость; 

б) міжнародна деліктоздатность; 

в) міжнародна повага; 

г) міжнародна взаємодія. 

 

8. Міжнародна правоздатність – це: 

а) здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і нести 

юридичні обов'язки; 

б) здатність суб'єкта міжнародного права нести юридичні обов'язки; 

в) самостійне здійснення суб'єктами міжнародного права своїх прав і 

обов'язків; 

г) здатність нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. 

 

9. Міжнародна дієздатність – це: 

а) здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і нести 

юридичні обов'язки; 

б) здатність суб'єкта міжнародного права нести юридичні обов'язки; 

в) самостійне здійснення суб'єктами міжнародного права своїх прав і 

обов'язків; 

г) здатність нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. 

 

10. Міжнародна деліктоздатність – це: 

а) здатність суб'єкта міжнародного права мати суб'єктивні права і нести 

юридичні обов'язки; 

б) здатність суб'єкта міжнародного права нести юридичні обов'язки; 

в) самостійне здійснення суб'єктами міжнародного права своїх прав і 

обов'язків; 

г) здатність нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. 

 

11. Держави володіють міжнародною правоздатністю з моменту: 

а) їх створення; 

б) їх визнання; 

в) вступу документів про їх заснування в силу; 

г) вступу в силу основного нормативно-правового акту суб’єкта 

міжнародного права. 

 

12. Нації, що борються за незалежність володіють міжнародною 

правоздатністю з моменту: 

а) їх створення; 

б) їх визнання; 

в) вступу документів про їх заснування в силу; 



г) вступу в силу основного нормативно-правового акту суб’єкта 

міжнародного права. 

 

13. Коли у висновку Міжнародного суду ООН було зафіксовано, що 

«суб’єкти права тієї чи іншої правової системи не є обов’язково ідентичними, 

оскільки йдеться про їхню природу або обсяг їхніх прав»? 

а) 11.04.1949 р. 

б) 11.04.1959 р.; 

в) 11.04.1969 р.; 

г) 11.04.1979 р. 

 

14. Міжнародні міжурядові організації володіють міжнародною 

правоздатністю з моменту: 

а) їх створення; 

б) їх визнання; 

в) вступу документів про їх заснування в силу; 

г) вступу в силу основного нормативно-правового акту суб’єкта 

міжнародного права. 

 

15. До підстав виникнення правонаступництва належить: 

а) відокремлення від держави частини території; 

б) анексія; 

в) субституція; 

г) акреція. 

 

16. Перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта до іншого у зв’язку з 

набуттям правоздатності та дієздатності – це: 

а) визнання; 

б) правонаступництво; 

в) спадкування; 

г) трансмісія. 

 

17. До форм міжнародно-правового визнання належить: 

а) визнання ad hoc; 

б) визнання jus cogens; 

в) визнання tabula rasa; 

г) визнання sui generis. 

 

18. Теорія, згідно з якою відбувається разове визнання (за офіційного 

невизнання) держави, що можливо у разі необхідності укласти контракт з 

економічних, спортивних чи інших питань – це: 

а) конститутивна теорія; 

б) конституційна теорія; 

в) дискримінаційна теорія; 

г) декларативна теорія. 



 

19. До похідних суб’єктів міжнародного права належить: 

а) уряд у вигнанні; 

б) держава; 

в) державоподібне утворення; 

г) народ, який реалізує право на самовизначення. 

 

20. До основних суб’єктів міжнародного права належать: 

а) уряди у вигнанні; 

б) міжнародні організації; 

в) державоподібні утворення; 

г) народи і нації, які реалізують право на самовизначення. 

 

Тема 3. Принципи міжнародного права 

 

1. Принципи права – це: 

а) основні ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають загальну 

значущість, вищу імперативність (веління) і відображають суттєві положення 

права; 

б) внутрішні переконання юриста; 

в) основні ідеї, вихідні положення, які не закріплені в законі, мають місцеву 

значущість і відображають суттєві положення права; 

г) основні ідеї, які зазначені в Кодексі міжнародної етики. 

 

2. Спеціальноправові принципи поділяються на: 

а) загальні і конституціональні; 

б) прості й складні; 

в) основні й узагальнюючі; 

г) загальноправові й галузеві. 

 

3. Принцип гуманізму означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 

формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних природних прав і 

свобод людини ; 

б) закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі 

народу у формуванні органів державної влади та управлінні державними 

справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої людини, 

державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 

діяльність одне одного. 

 

4. Принцип демократизму означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 

формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних природних прав і 



свобод людини (право на життя, здоров'я, особисту свободу, недоторканість 

тощо); 

б) закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі 

народу у формуванні органів державної влади та управлінні державними 

справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої людини, 

державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 

діяльність одне одного. 

 

5. Принцип свободи означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 

формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних природних прав і 

свобод людини (право на життя, здоров'я, особисту свободу, недоторканість 

тощо); 

б) закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі 

народу у формуванні органів державної влади та управлінні державними 

справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої людини, 

державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 

діяльність одне одного. 

 

6. Принцип взаємної відповідальності держави і особи означає: 

а) визнання людини найвищою соціальною цінністю, домінування у 

формуванні і функціонуванні правової системи невід'ємних природних прав і 

свобод людини (право на життя, здоров'я, особисту свободу, недоторканість 

тощо); 

б) закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі 

народу у формуванні органів державної влади та управлінні державними 

справами, у створенні й удосконаленні законодавства; 

в) можливість вибору певного варіанта поведінки для окремої людини, 

державних органів і посадових осіб; 

г) взаємний зв’язок суб’єктів правовідносин і здатність впливати на 

діяльність одне одного. 

 

7. Правові аксіоми – це: 

а) певні припущення, що слід довести; 

б) положення, які сприймаються без доведення, тому що не підлягають 

сумніву; 

в) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-правових 

актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

г) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей. 

 



8. Правові презумпції – це: 

а) певні припущення, що слід довести; 

б) положення, які сприймаються без доведення, тому що не підлягають 

сумніву; 

в) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-правових 

актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

г) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей. 

 

9. Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН було 

прийнято: 

а) 22 червня 1941 р.; 

б) 22 жовтня 1970 р.; 

в) 15 серпня 1987 р.; 

г) 18 грудня 1990 р. 

 

10. Функції основних принципів міжнародного права – це: 

а) основні напрямки впливу принципів міжнародного права на зовнішнє 

середовище; 

б) результат впливу принципів міжнародного права на суспільство; 

в) ідеї, які застосовуються при використанні принципів права; 

г) основні засоби впливу принципів міжнародного права. 

 

11. Суб'єкти міжнародного права можуть відступити від взятих міжнародних 

зобов'язань шляхом укладення нового міжнародного договору, у випадку 

докорінної зміни обставин (rebus sic stantibus), або: 

а) зміни політичної влади в країні; 

б) встановлення нових торгівельних відносин; 

в) розвитку міжнародної співпраці; 

г) утворення імперативної норми, якій суперечить відповідне міжнародне 

зобов'язання. 

 

12. У якому році були прийняті Хартія економічних прав і обов’язків держав 

та Декларація про встановлення нового економічного порядку? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1974. 

 

13. У якому році було прийнято Принципи міжнародно-торговельних 

відносин і торговельної політики, які сприяють розвитку? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 



г) 1974. 

 

14. У якому році був прийнятий Заключний акт Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1975. 

 

15. До регіональних принципів міжнародного права належить? 

а) принцип справедливості; 

б) принцип презумпції невинуватості; 

в) принцип  непорушності державних кордонів; 

г) принцип рівності перед законом і судом. 

 

16. До спеціальних принципів міжнародного економічного права належить: 

а) принцип заборони свободи вибору форми організації 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

б) принцип невід’ємного суверенітету держав над їх природними та іншими 

ресурсами, а також над їх економічною діяльністю; 

в) принцип найменшого сприяння; 

г) принцип субнаціонального режиму. 

 

17. Протекціонізм – це: 

а) система економічних законів держави, спрямованих на захист 

міжнародної промисловості і сільського господарства від конкуренції; 

б) система економічних законів, спрямованих на загарбання зовнішніх 

ринків; 

в) система економічних законів держави, спрямованих на захист 

національної промисловості і сільського господарства від іноземної 

конкуренції, а також на проникнення на зовнішні ринки і загарбання їх; 

г) система економічних законів міжнародних організацій, спрямованих на 

захист національної промисловості і сільського господарства від іноземної 

конкуренції. 

 

18. Політика фрітредерства полягає в тому, що: 

а) кожна держава має право встановлювати свободу торгівлі, тобто свободу 

ввезення і вивезення товарів без будь-якого регулювання її з боку держави; 

б) кожна держава має право регулювати свободу торгівлі; 

в) має право заборонити свободу торгівлі; 

г) кожна держава має право заборонити ввезення іноземного товару. 

 

19. Як називаються заходи, які застосовуються до держави-порушника і які 

покликані забезпечити дотримання принципу рівності і недопущення 

дискримінації? 



а) репресії; 

б) реторсії; 

в) делікти; 

г) конвенти. 

 

20. В системі принципів міжнародного права виділяють принципи jus cogens, 

тобто такі норми: 

а) які не допускають взаємної відмови від виконання обов'язків; 

б) які допускають по домовленості заміну одних зобов'язань іншими як і 

зміни у відповідних правах. 

в) які допускають взаємну відмову від виконання обов’язків; 

г) які допускають часткову відмову від виконання обов’язків. 

 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання. Міжнародна законність та 

міжнародно-правова відповідальність 

 

1. Інкорпорація – це: 

а) відтворення міжнародно-правових норм без змін у нормативно-правових 

актах держави, що імплементує міжнародні норми; 

б) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей, в т.ч. 

юридичної техніки; 

в) вид імплементації при якому застосування національної правової норми є 

неможливим без звернення до тексту міжнародного договору; 

г) сприйняття національним правом приписів міжнародного права через 

механізм ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а також 

передачу (трансмісію) прав і обов’язків, покладених договором на державу, 

компетентним державним органам з метою їх безпосередньої реалізації. 

 

2. Активно-творча діяльність суб'єктів міжнародного права по формуванню 

правової норми шляхом узгодження державних інтересів, позицій – це: 

а) інкорпорація; 

б) міжнародна правотворчість; 

в) імплементація; 

г) трансформація. 

 

3. Офіційна систематизація чинних договірних і звичаєвих норм 

міжнародного права з метою заповнення прогалин, заміни застарілих норм, 

уникнення суперечностей в праві – це: 

а) інкорпорація; 

б) кодифікація; 

в) імплементація; 

г) трансформація. 

 



4. Міжнародний злочин, спрямований проти людства (політика расової 

сегрегації) – це: 

а) геноцид; 

б) екоцид; 

в) апартеїд; 

г) тероризм. 

 

5. Міжнародний злочин, скоєний з наміром знищити повністю або частково 

яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку – це: 

а) геноцид; 

б) екоцид; 

в) апартеїд; 

г) расизм. 

 

6. Імплементація – це: 

а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 

порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 

багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, 

результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та 

послуг їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і 

сприяння науково-технічному співробітництву; 

г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 

розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних 

або близьких видів суспільних відносин. 

 

7. Уніфікація права – це: 

а) процес транспонування актів законодавства, включаючи створення 

порядку та процедур їхнього впровадження; 

б) процес приведення національного законодавства до норм і стандартів; 

в) діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і 

багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, 

результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та 

послуг їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і 

сприяння науково-технічному співробітництву; 

г) процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 

розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних 

або близьких видів суспільних відносин. 

 

8. Блокування торгівлі з будь-якою країною за рішенням ООН як 

репресивний захід щодо даної країни за порушення Статуту ООН чи інші 

неприйнятні дії – це: 



а) субституція; 

б) ембарго; 

в) репресалія; 

г) реторсія. 

 

9. Повернення майна аналогічного роду, заміна неправомірно знищеного 

майна – це: 

а) субституція; 

б) ембарго; 

в) репресалія; 

г) реторсія. 

 

10. Примусова дія з метою відновити свої права – це: 

а) субституція; 

б) ембарго; 

в) репресалія; 

г) реторсія. 

 

11. Реторсія – це: 

а) офіційне вибачення та відшкодування збитків за заподіяння шкоди честі та 

гідності; 

б) повернення майна аналогічного роду, заміна неправомірно знищеного 

майна; 

в) примусова дія з метою відновити свої права; 

г) примусова дія у відповідь на недружний акт держави. 

 

12. Сатисфакція – це: 

а) офіційне вибачення та відшкодування збитків за заподіяння шкоди честі та 

гідності; 

б) повернення майна аналогічного роду, заміна неправомірно знищеного 

майна; 

в) примусова дія з метою відновити свої права; 

г) примусова дія у відповідь на недружний акт держави. 

 

13. Відновлення попереднього стану первного матеріального об’єкту – це: 

а) субституція; 

б) ембарго; 

в) ресторація; 

г) реторсія. 

 

14. Відшкодування постраждалій від агресії державі матеріальної шкоди 

натурою, коштами або послугами – це: 

а) реституції; 

б) репарації; 

в) ресторація; 



г) реторсія. 

 

15. Повернення неправомірно вилученого або вивезеного з території 

противника майна – це: 

а) реституції; 

б) репарації; 

в) ресторація; 

г) реторсія. 

 

16. Індивідуальні або колективні правомірні примусові заходи, вжиті проти 

держави-порушниці, з метою припинення її неправомірного поводження або 

покарання за таке поводження – це: 

а) реституції; 

б) субституції; 

в) сатисфакції; 

г) санкції. 

 

17. З 1956 р. кодифікацією  норм щодо міжнародної відповідальної  за 

дорученням Генеральної Асамблеї ООН займається: 

а) Комітет ООН по запобіганню злочинності й боротьбі з нею; 

б) Комісія ООН з прав людини; 

в) Комісія ООН з права міжнародної торгівлі; 

г) Комісія ООН з  міжнародного права 

 

18. Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери 

або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, здатних викликати 

порушення екологічної рівноваги, екологічну катастрофу – це: 

а) геноцид; 

б) екоцид; 

в) апартеїд; 

г) біоцид. 

 

19. Міжнародний злочин проти людства, спрямований тільки проти людини 

й інших живих істот, який являє собою умисне і масове знищення людей і 

живої природи за допомогою зброї масового знищення – це: 

а) геноцид; 

б) екоцид; 

в) апартеїд; 

г) біоцид. 

 

20. Заходи, які застосовуються державою у відповідь на збройний напад на 

неї і передбачають використання збройних сил – це: 

а) реституції; 

б) субституції; 

в) сатисфакції; 



г) самооборона. 

 

Тема 5. Територія і міжнародне право 

 

1. З латинської мови термін «res nullius»  перекладається як: 

а) квазідержавна територія; 

б) нічейні землі; 

в) землі з особливим правовим режимом; 

г) правo війни. 

 

2. Насильницьке приєднання державою території, яка належить іншій 

державі або народу, грубе порушення норм міжнародного права – це: 
а) окупація; 

б) дебеляція; 

в) плебісцит; 

г) анексія. 

 

3. Принцип uti possidetis означає: 

а) встановлення кордонами новоутворених держав кордонів територій, на 

місці яких вони виникли; 

б) сукупність способів ,які не врегульовують правові відносини суб'єктів по 

суті, а лише вказують норми якої правової системи піддягають застосуванню; 

в) правило, що склалося в результаті тривалого застосування у відносинах 

між всіма або деякими державами і закріплене в міжнародному договорі; 

г) сукупність способів та засобів регулювання міжнародних відносин за 

допомогою судової практики. 

 

4. Частина території однієї держави, оточена зі всіх боків сухопутною 

територією іншої держави і яка не має морського берега – це: 

а) напіванклав; 

б) анклав; 

в) акреція; 

г) естопель. 

 

5. Частина території однієї держави, яка відрізана частково сухопутною 

територією і частково морською територією іншої держави – це: 

а) напіванклав; 

б) анклав; 

в) акреція; 

г) естопель. 

 

6. Морські, повітряні, космічні кораблі, що знаходяться поза межами 

державної території у відкритому морі і повітряному просторі та несуть 

прапор або знак якоїсь держави – це: 

а) квазідержавна територія; 



б) міжнародна територія; 

в) територія з міжнародним режимом; 

г) нічейні землі. 

 

7. Ад'юдикація – це: 

а) вихід частини території зі складу держави; 

б) обмін державними територіями за згодою сторін; 

в) всенародне голосування з питання державної приналежності певній 

території; 

г) підстава територіальних змін, яка передбачає взаємну згоду держав сторін 

спору, згідно з якою вони звертаються до міжнародних судових або 

арбітражних органів, чиї рішення обов'язкові для сторін. 

 

8. Зміна державної території, що відбувається внаслідок дії природних 

катаклізмів або антропогенної діяльності людини – це: 

а) ад'юдикація; 

б) делімітація; 

в) акреція; 

г) естопель. 

 

9. На яку висоту простягається державний повітряний кордон? 

а) 10 км; 

б) 100-110 км; 

в) 100-110 морських миль; 

г) 130-150 км. 

 

10. Лінії, що проходять через визначені географічні координати і збігаються 

іноді з тією чи іншою паралеллю або меридіаном – це: 

а) геометричні кордони; 

б) орографічні кордони; 

в) астрономічні кордони; 

г) сухопутні кордони. 

 

11. Договірне визначення лінії проходження державного кордону, яке 

здійснюється за допомогою крупно-масштабних карт, в яких повністю 

визначені населені пункти, рельєф, гідрогеографія та інші особливості 

місцевості – це: 

а) редемаркація; 

б) демаркація; 

в) делімітація; 

г) акреція. 

 

12. Відкрите море, Антарктика, космічний простір, включаючи Місяць та 

інші небесні тіла мають міжнародно-правовий статус: 

а) квазідержавної території; 



б) міжнародної території; 

в) території з міжнародним режимом; 

г) нічейних земель. 

 

13. Скільки країн-членів налічує Артична рада? 

а) 5; 

б) 8; 

в) 15; 

г) 28. 

 

14. Договір, згідно з яким кожна сторона зобов'язується «не виробляти або 

набувати будь-яким шляхом, не володіти і не здійснювати контроль над 

будь-якими ядерними вибуховими пристроями в будь-якій формі будь-де в 

межах і за межами без'ядерної зони південній частині Тихого океану» – це: 

 

а) Договір Раротонга; 

б) Договір Пеліндаба; 

в) Договір Тлателолко; 

г) Доктрина Монро. 

 

15. Перший договір про міжнародно-правовий статус без'ядерної зони – це: 

 а) Договір Раротонга; 

б) Договір Пеліндаба; 

в) Договір Тлателолко; 

г) Доктрина Монро. 

 

16. Договір про надання міжнародно-правового статусу без'ядерної зони 

Африканському континенту – це: 

 а) Договір Раротонга; 

б) Договір Пеліндаба; 

в) Договір Тлателолко; 

г) Доктрина Монро. 

 

17. Міжнародна ріка, яка протікає через територію 30 країн Європи, в тому 

числі України – це: 

 а) Дунай; 

б) Дніпро; 

в) Дністер; 

г) Десна. 

 

18. Втрата права посилатися на підстави для визнання договору недійсним, 

або припинення договору, виходу з нього, або призупинення його дії – це: 

а) ад’юдикація; 

б) делімітація; 

в) акреція; 



г) естопель. 

 

19. Штучні водні шляхи, що з'єднують моря і океани та використовуються 

для міжнародного судноплавства – це: 

а) прикордонні ріки; 

б) міжнародні озера; 

в) міжнародні ріки; 

г) міжнародні канали. 

 

20. Міжнародна територія, яка охоплює південний полярний материк 

Антарктиду, прилеглі до нього острови та шельфові льодовики, а також 

частини Атлантичного, Індійського і Тихого океанів – це: 

а) Арктика; 

б) Антарктика; 

в) Антарктида; 

г) Гренландія. 

 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 

Тема 6. Право міжнародних договорів 

1. Міжнародний договір – це: 

а) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

регульована міжнародним правом, незалежно від того, чи міститься така 

угода в одному документі, у двох або декількох пов'язаних між собою 

документах, а також незалежно від конкретного найменування; 

б) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

регульована міжнародним правом, що міститься в одному документі; 

в) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і завірена 

нотаріально, регульована міжнародним правом, незалежно від того, чи 

міститься така угода в одному документі, у двох або декількох пов'язаних між 

собою документах, а також незалежно від конкретного найменування; 

г) міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі і 

регульована міжнародним правом, що міститься в декількох пов'язаних між 

собою документах. 

2. Міжнародний договір, предметом якого є обмін військовополоненими, або 

про видачу злочинців – це: 

конвенція; 

трактат; 

конкордат; 

картель. 

3. Міжнародна угода з релігійних, релігійно-політичних питань, однією зі 

сторін якої є Ватикан – це: 

конвенція; 

трактат; 

конкордат; 



декларація. 

4. Першим міжнародним договором прийнято вважати: 

договір між правителями міст Лагаш й Умма в Месопотамії; 

договір між Англією і Францією 1303 р.; 

договір  між київським князем Олегом та візантійськими імператорами 

Леоном і Олександром; 

договір, укладений фараоном Єгипту Рамзесом II і царем хетів Хаттусилем. 

5. З латинської мови термін «pacta sund servanda»  перекладається як: 

договорів повинні дотримуватись; 

договори повинні забезпечуватись; 

договори повинні підписуватись; 

договори повинні виконуватись. 

6. Комюніке – це: 

багатосторонній договір між усіма суб'єктами міжнародного права стосовно 

політичних, військових, економічних питань; 

офіційний документ (як правило, додаток до основного), яким доповнюється 

міжнародний договір; акт рішення міжнародної конференції, що має силу 

міжнародного договору; 

різновид багатостороннього міжнародного договору, що існує самостійно або 

як додаток до іншого договору (не є його невіддільною частиною), в якому 

окремі учасники фіксують домовленість щодо питань, з яких не змогли дійти 

згоди всі учасники основного договору; 

офіційне урядове повідомлення про міжнародні переговори, угоди, важливі 

події у внутрішньому житті країни, про перебіг воєнних дій тощо; одна з назв 

міжнародного договору. 

7. Модус вівенді – це: 

багатосторонній договір між усіма суб'єктами міжнародного права стосовно 

політичних, військових, економічних питань; 

офіційний документ (як правило, додаток до основного), яким доповнюється 

міжнародний договір; акт рішення міжнародної конференції, що має силу 

міжнародного договору; 

короткострокова угода, яку укладають, коли обставини не створюють умов 

для досягнення постійного або довготривалого договору; 

офіційне урядове повідомлення про міжнародні переговори, угоди, важливі 

події у внутрішньому житті країни, про перебіг воєнних дій тощо; одна з назв 

міжнародного договору. 

8. Попереднє підписання міжнародного договору ініціалами уповноважених 

осіб, які брали участь у його розробленні – це: 

денонсація; 

пролонгація; 

автентифікація; 

парафування. 

9. Однією зі стадій укладання міжнародних договорів є: 

денонсація; 

пролонгація; 



автентифікація; 

новація. 

10. Спосіб припинення дії міжнародної угоди в порядку та в строки, 

обумовлені в ній: 

денонсація; 

анулювання; 

скасування; 

новація. 

11. З'ясування реального значення і змісту міжнародного договору з метою 

найповнішої і найточнішої реалізації його умов – це: 

тлумачення; 

анулювання; 

автентифікація; 

парафування. 

12. Встановлення автентичності тексту міжнародного договору здійснюється 

шляхом: 

тлумачення; 

анулювання; 

новації; 

парафування. 

13. Повідомлення в установленій формі факту, із якого можуть випливати 

юридичні наслідки (вони з'являються в тому випадку, якщо держава, котра 

повідомляє, бере на себе одностороннє зобов'язання, наприклад відшкодувати 

збиток, вивести війська): 

тлумачення; 

нотифікація; 

новація; 

парафування. 

14. Міжнародна угода, що укладається в якійсь спеціальній галузі з цілого 

ряду питань – це: 

конвенція; 

трактат; 

конкордат; 

декларація. 

15. Одностороння  письмова  заява,  зроблена  при підписанні,   ратифікації,  

затвердженні,  прийнятті  міжнародного договору або  приєднанні  до  нього,  

якою  висловлюється  бажання виключити  або  змінити юридичну дію 

певних положень договору щодо їхнього  застосування  до  України – це: 

застереження; 

заява; 

нота; 

декларація. 

16. Держава,  міжнародна організація або її головна виконавча  посадова  

особа,  якій  здається на зберігання оригінал міжнародного  договору  і  яка  

виконує  стосовно  цього  договору функції, передбачені міжнародним правом 



депозитарій; 

репозитарій; 

зберігач; 

декларант. 

17. Пропозиції щодо укладення від імені України, Уряду України 

міжнародних договорів України  подаються: 

Міністру юстиції України; 

Міністру закордонних справ України; 

Верховній Раді України; 

Президентові України. 

18.  Мають  право  вести  переговори  і підписувати   міжнародні   договори   

України   без    спеціальних повноважень: 

Міністр юстиції України; 

Міністр закордонних справ України; 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України; 

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України. 

19. Ратифікація  міжнародних  договорів  України  здійснюється шляхом: 

нотифікації; 

обміну ратифікаційними грамотами; 

новації; 

прийняття закону. 

20. Загальний  нагляд  за  виконанням  міжнародних   договорів України, в 

тому числі й іншими їх сторонами, здійснює: 

Міністерство юстиції України; 

Міністерство закордонних справ України; 

Верховна Рада України; 

Президент України. 

 

Тема 7. Право зовнішніх зносин 

 

1. Особа, обрана очолювати дипломатичний корпус (обирається найстарша й 

найдосвідченіша особа) – це: 

а) дуаєн; 

б) нунцій; 

в) посол; 

г) консул. 

 

2. Постійний закордонний державний орган зовнішніх зносин, створений на 

основі спільної угоди однією державою на території іншої для підтримання 

постійних офіційних контактів – це: 

а) місія; 

б) міністерство; 

в) посольство; 

г) консульство. 



 

3. Екзекватура – це: 

а) попередня аудієнція у міністра закордонних справ держави 

перебування; 

б) офіційний документ, що засвідчує визнання консула урядом приймаючої 

держави; 

в) позитивна відповідь держави перебування на призначення конкретної 

особи як посла, посланника чи повіреного у справах; 

г) видача вірчих грамот. 

 

4. Позитивна відповідь держави перебування на призначення конкретної 

особи як посла, посланника чи повіреного у справах – це: 

а) кумуляція місій; 

б) інсуррекція; 

в) агреман; 

г) екзекватура. 

 

5. Якщо особа, яка оголошена persona non grata, не покидає державу 

перебування в зазначений нею термін, до неї може бути застосований: 

а) дисмисл; 

б) інсуррекція; 

в) агреман; 

г) екзекватура. 

 

6. Відмова дипломата виконувати свої функції називається: 

а) дисмисл; 

б) інсуррекція; 

в) агреман; 

г) екзекватура. 

 

7. Акредитування тієї самої особи в якості глави представництва в іншій або 

декількох державах одночасно при відсутності заперечень проти цього влади 

держави перебування – це: 

а) кумуляція місій; 

б) інсуррекція; 

в) агреман; 

г) екзекватура. 

 
8. Первинний (самий молодший) дипломатичний ранг, який присвоюється 

випускникам інститутів і факультетів міжнародних відносин при 

надходженні на службу у відомство зовнішніх зносин (міністерство 

закордонних справ) має назву: 

а) аташе; 

б) радник; 

в) секретар; 



г) віце-консул. 

 

9. Сукупність дипломатичних представників у країні перебування носить 

назву: 

а) спеціальна місія; 

б) дипломатичний корпус; 

в) консульство; 

г) посольство. 

 

10. Посадова особа держави, призначена в певний район (округ) іншої 

держави за її згодою для захисту інтересів своєї країни, її громадян і 

юридичних осіб, сприяння всебічним зв'язкам між акредитуючою та 

приймаючою державами – це: 

а) консул; 

б) посол; 

в) посланник; 

г) віце-консул. 

 

11. Територія держави перебування, на якій відповідно до угоди між урядами 

договірних держав консульська установа (консул) виконують покладені на 

них завдання – це: 

а) консульський дістрікт; 

б) консульський дуаєн; 

в) консульський район; 

г) консульський округ. 

 

12. До тимчасових закордонних органів зовнішніх зносин належать: 

а) дипломатичні представництва; 

б) консульські представництва; 

в) спеціальні місії; 

г) торговельні представництва. 

 

13. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про дипломатичну службу» 

довготермінове відрядження дипломатичних працівників у державах з 

важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією 

триває: 

а) до 1 року; 

б) до 2 років; 

в) до 3 років; 

г) до 10 років. 

 

14. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої та 

зовнішньої політики» однією з основних засад зовнішньої політики України є 

поглиблення співпраці з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття 

членства  у: 



а) Раді Європи; 

б) Співдружності незалежних держав; 

в) Організації Північноатлантичного договору; 

г) Європейському Союзі. 

 

15. У якому році було прийнято Консульський статут України? 

а) 1994; 

б) 1996; 

в) 2010; 

г) 2016. 

 

16. У якому році було прийнято Закон України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики»? 

а) 1994; 

б) 1996; 

в) 2010; 

г) 2016. 

 

17. У якому році було створено Міністерство закордонних справ України? 

а) 1917; 

б) 1918; 

в) 1944; 

г) 1990. 

 

18. Консул отримує письмове  повноваження (консульський патент) від: 

а) Президента України; 

б) Міністра закордонних справ України; 

в) Міністерства закордонних справ України; 

г) Верховної Ради України. 

 

19. Представництво другого класу, очолюване посланником або повіреним у 

справах – це: 

а) постійне представництво при міжнародній організації; 

б) консульське представництво; 

в) місія; 

г) торговельне представництво. 

 

20. Підписаний главою держави та скріплений візою міністра закордонних 

справ особливий документ, який отримує глава представництва після 

отримання агреману та юридичного оформлення призначення згідно з 

конституційною процедурою акредитуючої держави перед направленням до 

місця своєї служби – це: 

а) вірча грамота; 

б) інсуррекція; 

в) агреман; 



г) екзекватура. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

 

1.  У м. Сан-Франциско 26 червня 1945 р. було створено: 

а) ЕКОСОР; 

б) ООН; 

в) ЮНІДО; 

г) СОТ. 

 

2. Один з головних органів ООН, який під керівництвом Генеральної 

Асамблеї відповідає за економічні, соціальні, культурні та гуманітарні 

аспекти політики ООН – це: 

а) Комісія з міжнародного права; 

б) ЕКОСОР; 

в) Рада Безпеки ООН; 

г) СОТ. 

 

3. Програма «Партнерство заради миру», в якій Україна є учасником з               

1994 р., була створена за ініціативи: 

а) ОБСЄ; 

б) НАТО; 

в) Ради Безпеки ООН; 

г) ЄС. 

 

4. Адміністративно-виконавчий орган, який обслуговує нормальне 

функціонування інших інститутів ООН – це: 

а) Генеральна Асамблея ООН; 

б) Секретаріат ООН; 

в) ЕКОСОР; 

г) Рада Безпеки ООН. 

 

5. На території Білоруської республіки, у Біловезькій пущі під Берестею                

7-8 грудня 1991 р. було укладено договір про створення: 

а) ГУАМ; 

б) ЄврАзЄ; 

в) СНД; 

г) Митний союз. 

 

6. Головним органом СНД є: 

а) Генеральна асамблея; 

б) Генеральна конференція; 

в) Рада голів; 

г) Секретаріат. 

 



7. ООН складається з: 

а) 53 країн-членів; 

б) 63 країн-членів; 

в) 193 країн-членів; 

г) 273 країн-членів; 

 

8. Україна має статус країни-засновниці та повноправного члена: 

а) ООН; 

б) НАТО; 

в) Ради Європи; 

г) СНД. 

 

9. Генеральним секретарем ООН з 1 січня 2017 р. є: 

а) Пан Гі Мун; 

б) Антоніу Гутерреш; 

в) Кофі Аннан; 

г) У Тан. 

 

10. Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) є 

дорадчим органом: 

а) ООН; 

б) НАТО; 

в) Ради Європи; 

г) СНД. 

 

11. У якому році Україна головувала в ОБСЄ? 

а) 1975; 

б) 1990; 

в) 1992; 

г) 2013. 

 

12. Україна наділена статусом країни-спостерігача в: 

а) ЛАД; 

б) ЄС; 

в) ОАД; 

г) ООН. 

 

13. Подолання колоніалізму на континенті та сприяння внутрішнього і 

міжнародного співробітництва є метою: 

а) ЛАД; 

б) ЄС; 

в) ОАД; 

г) ОАЄ. 
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14. В якому році було підписано Договір про Європейський Союз 

(Маастрихтський договір)? 

а) 1991; 

б) 1992; 

в) 1993; 

г) 1994. 

 

15. У своїй промові в 1946 р. Вінстон Черчилль закликав до створення: 

а) Європейського товариства вугілля і сталі; 

б) Європейського економічного співтовариства; 

в) Сполучених Штатів Європи; 

д) Ради Європи. 

 

16. В якому році були засновані НАТО та Рада Європи? 

а) 1945 р.; 

б) 1949 р.; 

в) 1975 р.; 

г) 1991 р. 

 

17. В якому році Україною було підписано Угоду про асоціацію  
між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони? 

а) 1991; 

б) 1994; 

в) 2012; 

г) 2014. 

 

18. Головними органами ООН є: 

а) Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Секретаріат, Рада з опіки, ЕКОСОР; 

б) Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Секретаріат, Міжнародний Суд, 

ЕКОСОР; 

в) Генеральна асамблея, Рада глав держав, Секретаріат, Міжнародний Суд, 

ЕКОСОР; 

г) Генеральна конференція, Рада Безпеки, Секретаріат, Міжнародний Суд, 

ЕКОСОР. 

 

19. Скільки спеціалізованих установ (агенств) налічує ООН?  

а) 5; 

б) 15; 

в) 17; 

г) 25. 

 

20.  Досягти більшої єдності між її членами для захисту та впровадження 

ідеалів і принципів, які є їх спільною спадщиною, і сприяння їх 

економічному та соціальному прогресу є метою: 



а) Ради Європи; 

б) ЄС; 

в) ОАД; 

г) ОАЄ. 

 

Тема 9. Міжнародне гуманітарне право 

 

1. Збройне зіткнення організованих антиурядових законів, повстанців зі 

збройними силами уряду, що відбувається на території однієї держави 

називається: 

а) збройний конфлікт неміжнародного характеру; 

б) збройний конфлікт міжнародного характеру; 

в) війна; 

г) агресія. 

 

2. Збройне зіткнення між державами, між національно-визвольним рухом і 

метрополією, між повсталою стороною та військами уряду відповідної 

держави: 

а) збройний конфлікт неміжнародного характеру; 

б) збройний конфлікт міжнародного характеру; 

в) війна; 

г) агресія. 

 

3. Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави 

або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не 

носила, що є наслідком такого вторгнення чи нападу, або будь-яка анексія із 

застосуванням сили території іншої держави або її частини  з 1974 р. 

визнається: 

а) збройним конфліктом неміжнародного характеру; 

б) збройним конфліктом міжнародного характеру; 

в) війною; 

г) агресією. 

 

4. Театром війни називається: 

а) вся територія воюючих держав, на якій вони потенційно можуть вести 

воєнні дії; 

б) міжнародні протоки і канали; 

в) санітарні зони і місцевість на окупованій території з відмітними 

емблемами; 

г) райони розташування атомних електростанцій, дамб і гребель, руйнування 

яких призводить до катастрофічних та небезпечних наслідків для цивільного 

населення. 

 

5. Тимчасове припинення воєнних дій на умовах, узгоджених воюючими 

сторонами – це: 



а) нейтралітет; 

б) капітуляція; 

в) перемир'я; 

г) ангарія. 

 

6. Припинення воєнних дій на умовах, продиктованих переможцем, в 

результаті чого держави однієї з воюючих сторін втрачають верховенство або 

воно істотно обмежується – це: 

а) нейтралітет; 

б) капітуляція; 

в) перемир'я; 

г) ангарія. 

 

7. Особливий правовий статус держави, що не бере участь у війні і 

утримується від надання допомоги обом воюючим сторонам – це: 

а) нейтралітет; 

б) капітуляція; 

в) перемир'я; 

г) ангарія. 

 

8. Постійний нейтралітет з 1815 р. підтримує: 

а) Швейцарська конфедерація; 

б) Україна; 

в) Російська федерація; 

г) Французька республіка. 

 

9. Будь-яке торгове судно противника незалежно від характеру того, що 

перевозиться, і вантажу – це: 

а) перемога; 

б) подарунок; 

в) трофей; 

г) приз. 

 

10. Захоплений під час морської війні військовий корабель противника і 

цінності, що знаходяться на ньому – це: 

а) перемога; 

б) подарунок; 

в) трофей; 

г) приз. 

 

11. Тимчасове захоплення території (частини території) однієї держави 

збройними силами іншої держави і встановлення військової адміністрації на 

захопленій території – це: 

а) цесія; 

б) воєнна окупація; 



в) анексія; 

г) дебеляція. 

 

12.  Право захоплення воюючими державами торгівельних судів нейтральних 

країн, що знаходяться в їх портах, для використання у військових цілях – це: 

а) ангарія; 

б) воєнна окупація; 

в) анексія; 

г) дебеляція. 

 

13. Особа, спеціально уповноважена військовим командуванням воюючої 

сторони на ведення переговорів з командуванням противника і яка перебуває 

з білим прапором – це: 

а) комбатант; 

б) доброволець; 

в) парламентер; 

г) медіатор. 

 

14. Особи, які входять до складу збройних сил воюючої держави, що мають 

право брати участь у воєнних діях – це: 

а) комбатанти; 

б) добровольці; 

в) парламентери; 

г) медіатори. 

 

15. Примусове затримання іноземних громадян воюючою або нейтральною 

державою під час збройного конфлікту – це: 

а) інтернування; 

б) ангарія; 

в) агресія; 

г) інсурекція. 

 

16. Найстаріша Гаазька конвенція про закони та звичаї війни була прийнята 

у: 

а) 1899 р.; 

б) 1907 р.; 

в) 1949 р.; 

г) 1979 р. 

 

17. Міжнародний комітет Червоного Хреста було засновано у: 

а) 1849 р.; 

б) 1863 р.; 

в) 1949 р.; 

г) 1979 р. 

 



18. Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця було засновано у: 

а) 1849 р.; 

б) 1919 р.; 

в) 1949 р.; 

г) 1979 р. 

 

19. Товариство Червоного Хреста України було засновано у: 

а) 1849 р.; 

б) 1918 р.; 

в) 1949 р.; 

г) 1979 р. 

 

20. Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. включають: 

а) 2 універсальні міжнародні договори; 

б) 4 універсальні міжнародні договори; 

в) 6 універсальних міжнародних договорів; 

г) 8 універсальних міжнародних договорів. 

 

Тема 10. Міжнародне морське право 

1. Ріки, які перетинають або розділяють території двох або декількох держав, 

називаються: 

а) міжнародними; 

б) національними; 

в) міждержавними; 

г) прикордонними. 

 

2. У якому році була прийнята Конвенція з міжнародного права? 

а) 1946; 

б) 1960; 

в) 1963; 

г) 1982. 

 

3. Константинопольська конвенція 1888 р. забезпечила вільне користування: 

а) Панамським міжнародним каналом; 

б) Суецьким міжнародним каналом; 

в) Нільським міжнародним каналом; 

г) Коринфським міжнародним каналом. 

 

4. До 31 грудня 1999 р. Панамський канал контролювався: 

а) Панамою; 

б) США; 

в) ФРН; 

г) Єгиптом. 



 

5. Нільський міжнародний канал знаходиться на території: 

а) Панамою; 

б) США; 

в) ФРН; 

г) Єгипту. 

 

6. Першим міжнародним каналом, відкритим для судноплавства в  1869 р.,  є: 

а) Панамський міжнародний канал; 

б) Суецький міжнародний канал; 

в) Нільський міжнародний канал; 

г) Коринфськийм міжнародний канал. 

 

7. Гранично допустима ширина територіального моря становить: 

а) 12 морських миль; 

б) 24 морські милі; 

в) 100-110 морських миль; 

г) 200 морських миль. 

 

8. Гранично допустима ширина економічної зони становить: 

а) 12 морських миль; 

б) 24 морські милі; 

в) 100-110 морських миль; 

г) 200 морських миль. 

 

9. Гранично допустима ширина прилеглої зони становить: 

а) 12 морських миль; 

б) 24 морські милі; 

в) 100-110 морських миль; 

г) 200 морських миль. 

 

10. Усі частини моря, які не входять ні в територіальне море, ні у внутрішні 

води будь-якої держави – це: 

а) відкрите море; 

б) територіальне море; 

в) внутрішні морські води; 

г) архіпелажні води. 

 

11. Морський простір, який розташований уздовж берега або безпосередньо 

за внутрішніми морськими водами прибережної держави та перебуває під її 

суверенітетом – це: 

а) відкрите море; 

б) територіальне море; 



в) внутрішні морські води; 

г) архіпелажні води. 

 

12. Район відкритого моря, що прилягає до зовнішнього кордону 

територіальних вод і встановлюється для здійснення контролю прибережної 

держави з метою запобігання порушенням відповідних правил у межах її 

території або територіального моря – це: 

а) континентальний шельф; 

б) прилегла зона; 

в) внутрішні морські води; 

г) архіпелажні води. 

 

13. Прибережні морські води держави, на які поширюються її суверенітет і 

юрисдикція в повному обсязі – це: 

а) континентальний шельф; 

б) прилегла зона; 

в) внутрішні морські води; 

г) архіпелажні води. 

 

14. До держав-архіпелагів належить: 

а) Нова Земля; 

б) Греція; 

в) Індонезія; 

г) Шпіцберген. 

 

15. Морське дно і надра підводних районів, що розташовані за межами її 

територіального моря на усьому просторі природного продовження її 

сухопутної території до зовнішньої підводної окраїни материка або на віддалі 

200 морських миль від вихідних ліній, від яких відмірюється ширина 

територіального моря, коли зовнішній кордон підводної окраїни материка не 

поширюється на таку віддаль – це: 

а) континентальний шельф; 

б) прилегла зона; 

в) внутрішні морські води; 

г) район морського дна. 

 

16. У якому році була заснована Міжнародна морська організація? 

а) 1946; 

б) 1959; 

в) 1963; 

г) 1982. 

 

17. Міжнародна морська організація налічує: 

а) 51 країну-члена; 



б) 53 країни-члени; 

в) 172 країни-члени; 

г) 193 країни-члени. 

 

18. Організація міжнародного рівня у сфері морських наукових досліджень, 

яка сприяє впровадженню морських технологій  – це: 

а) Міжнародна морська організація; 

б) Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО; 

в) ІНТЕРСАТ; 

г) Міжнародна організація мобільного супутникового зв'язку. 

 

19. Дно морів і океанів і його надра за межами національної юрисдикції – це: 

а) континентальний шельф; 

б) прилегла зона; 

в) внутрішні морські води; 

г) район морського дна. 

 

20. У якому році Україна вступила до Міжнародної організації мобільного 

супутникового зв’язку?  

а) 1946; 

б) 1959; 

в) 1963; 

г) 1979. 

 

Тема 11. Міжнародне повітряне та космічне право 

 

1. Режим свободи польотів діє над: 

а) територіальними водами; 

б) міжнародними каналами; 

в) міжнародними ріками; 

г) Антарктикою. 

 

2. У якому році було прийнято Повітряний кодекс України: 

а) 1990; 

б) 1993; 

в) 2002; 

г) 2011. 

 

3. Уповноваженим органом виконавчої влади в галузі державної авіації є: 

а) Міністерство оборони України; 

б) Державна авіаційна служба України; 

в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 



г) Кабінет Міністрів України. 

 

4. Розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними 

суднами і літальними апаратами України та іноземними цивільними 

повітряними суднами, які сталися на території України здійснює 

спеціалізована експертна установа з розслідування авіаційних подій, що 

утворюється та статус якої визначається: 

а) Міністерством оборони України; 

б) Державною авіаційною службою України; 

в) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; 

г) Кабінетом Міністрів України. 

 

5. Форма організації регулярних перевезень пасажирів, вантажу і пошти на 

комерційній основі (за винагороду) між двома або кількома аеропортами – 

це: 

а) геостаціонарна орбіта; 

б) повітряна лінія; 

в) повітряна траса; 

г) повітряний простір. 

 

6. Коли була відкрита перша повітряна лінія Париж-Лондон-Париж? 

а) у 1918 р.; 

б) у 1923 р.; 

в) у 2002 р.; 

г) у 2011 р. 

 

7. Поверхня земної або водної ділянки, на якій розміщені будівлі, споруди та 

обладнання, яка призначена повністю або частково для вильоту, прибуття та 

руху по цій поверхні повітряних суден – це: 

а) аеродром; 

б) аеропорт; 

в) вертодром; 

г) повітряна траса. 

 

8. Комплекс споруд, призначених для приймання, відправлення повітряних 

суден та обслуговування повітряних перевезень, що має для цих цілей 

аеродром, інші наземні споруди та необхідне обладнання – це: 

а) аеродром; 

б) аеропорт; 

в) вертодром; 

г) повітряна траса. 

 



9. Аеродром або майданчик на землі, на воді чи на споруді, призначений 

повністю або частково для прибуття, відправлення та руху вертольотів по 

його поверхні – це: 

а) аеродром; 

б) аеропорт; 

в) вертодром; 

г) повітряна траса. 

 

10. У якому році був запущений перший штучний супутник Землі? 

а) 1957; 

б) 1963; 

в) 1967; 

г) 1990. 

 

11. Відповідно до Договору про космос 1967 р. космічний простір і небесні 

тіла мають статус: 

а) міжнародної території; 

б) території з міжнародно-правовим режимом; 

в) демілітаризованої зони; 

г) res nullius. 

 

12. Геостаціонарна орбіта – це: 

а)  неперервна сукупність точок, що визначаються цими координатами, 

утворює у просторі уявну лінію-траєкторію; 

б) траєкторія руху штучних супутників Землі у навколоземному 

космічномупросторі; 

в) слід, який залишає тіло під час свого руху; 

г) довжина траєкторії, яку описало рухоме тіло (матеріальна точка) за певний 

інтервал часу. 

 

13. Міжнародна авіаційна організація реєструє політ як космічний, 

починаючи з висоти: 

а)  100 км; 

б) 110 км; 

в) 200 км; 

г) 1000 км. 

 

14. Першим космонавтом незалежної України є: 

а)  Леонід Каденюк; 

б) Володимир Ляхов; 

в) Леонід Попов; 

г) Юрій Кондратюк. 

 

15. У якому році було засновано Міжнародну організацію цивільної авіації? 

а)  1947; 



б) 1958; 

в) 1963; 

г) 1975. 

 

16. Прописання правил для безпечних, регулярних і рентабельних повітряних 

перевезень людей і вантажів, а також сприяння спільній роботі всіх 

підприємств, що беруть участь у міжнародних повітряних перевезеннях є 

метою діяльності: 

а)  ЄКА; 

б) Євроконтролю; 

в) ІАТА; 

г) ІКАО. 

 

17. З якого року Україна є учасником Євроконтролю? 

а)  1947; 

б) 1958; 

в) 1975; 

г) 2004. 

 

18. Міжнародна організація, що займається здійсненням спільних космічних 

досліджень, а також практичним використанням штучних супутників, яка діє 

з 1975 р. – це: 

а)  ЄКА; 

б) ІНТЕЛСАТ; 

в) ІНТЕРСУПУТНИК; 

г) ІКАО. 

 

19. Кому відповідно до Конвенції 1975 р. про реєстрацію, держави 

надсилають інформацію не тільки про запущені космічні об'єкти, але й про 

об'єкти, що, будучи виведеними на орбіти навколо Землі, більше не 

знаходяться на цих орбітах? 

а)  генеральному директорові ЄКА; 

б) голові ІНТЕЛСАТ; 

в) генеральному директорові ІНТЕРСУПУТНИК; 

г) генеральному секретареві ООН. 

 

20. Україна є учасницею: 

а)  ЄКА; 

б) ІНТЕЛСАТ; 

в) ІНТЕРСУПУТНИК; 

г) НАСА. 

 

Тема 12. Міжнародне економічне право 

1. Міжнародне економічне право – це: 



а) галузь міжнародного публічного права, яка регулює економічні відносини 

між державами та іншими суб'єктами міжнародного публічного права; 

б) галузь міжнародного приватного права, яка регулює економічні 

відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного публічного 

права; 

в) галузь міжнародного публічного права, яка регулює економічні відносини 

між державами; 

г) галузь міжнародного приватного права, яка регулює економічні 

відносини між державами. 

 

2. Предметом міжнародного економічного права є: 

а) міждержавні економічні, комерційні відносини, а також міжнародне 

економічне співробітництво держав, МО та інших суб'єктів міжнародного 

публічного права у різних сферах світової господарської діяльності; 

б) відносини суб'єктів міжнародного публічного права у різних сферах 

світової соціальної діяльності; 

в) відносини суб'єктів міжнародного приватного права у різних сферах 

світової соціальної діяльності; 

г) міжнародне економічне співробітництво держав. 

 

3. Декларацію про встановлення нового міжнародного економічного порядку 

1974 р. було прийнято: 

а) 01 травня 1974 р.; 

б) 01 травня 1973 р.; 

в) 01 травня 1975 р.; 

г) 01 червня 1974 р. 

 

4. Генеральна угода з тарифів і торгівлі була прийнята: 

а) 30 жовтня 1947 р.; 

б) 1 жовтня 1947 р.; 

в) 4 жовтня 1948 р.; 

г) 30 червня 1949 р. 

 

5. У якому році були прийняті Хартія економічних прав і обов’язків держав 

та Декларація про встановлення нового економічного порядку? 

а) 1950; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1974. 

 

6. Координацією промислового розвитку в системі ООН займається: 

а) МАГАТЕ; 

б) ФАО; 

в) ЮНІДО; 

г) ІФАД. 



 

7. Латинський вислів «Fiat panis» – це девіз: 

а) ЮНКТАД; 

б) ПРООН; 

в) ФАО; 

г) СОТ. 

 

8. Україна є членом ЮНІДО з: 

а) 1980 р.; 

б) 1990 р.; 

в) 1991р.; 

г) 1992 р. 

 

9. В якому році була підписана Декларація про міжнародні інвестиції та 

багатонаціональні підприємства? 

а) 1976 р.; 

б) 1995 р.; 

в) 2007 р.; 

г) 2009 р. 

 

10. Конвенцію СНД про транснаціональні корпорації було підписано у: 

а) 1976 р.; 

б) 1998 р.; 

в) 2007 р.; 

г) 2009 р. 

 

11. Підприємства, що складаються з материнського підприємства та його 

закордонних філіалів – це: 

а) багатонаціональні підприємства; 

б) транснаціональні корпорації; 

в) фінансово-промислові групи; 

г) асоціації. 

 

12. Угоди між урядами відповідних країн про поставки товарів – це: 

а) франчайзингові угоди; 

б) клірингові угоди; 

в) товарні угоди; 

г) контингентні угоди. 

 

13. Кредитування експортера шляхом купівлі векселів або інших боргових 

вимог – це: 

а) кліринг; 

б) лізинг; 

в) факторинг; 

г) форфейтинг. 



 

14. У якому році Україна стала учасницею СОТ: 

а) 1976 р.; 

б) 1998 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

 

15. Латинський вираз  lex mercatoria означає: 

а) кодекс поведінки; 

б) правила з тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних 

термінів; 

в) правила, що складаються в торговельній практиці; 

г) правила внутрішньої торгівлі. 

 

16. Клаузула – це: 

а) особливе становище міжнародного договору, яке застосовується для того, 

щоб позначити якусь особливу його умову, пов'язану з основним предметом 

лише непрямим чином; 

б) правило тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних 

термінів; 

в) переробка міжнародних норм при перенесенні у національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей; 

г) правило внутрішньої торгівлі. 

 

17. У якому році Україна стала учасницею ВМО: 

а) 1976 р.; 

б) 1992 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р. 

 

18. Регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм 

допомоги шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів  є метою 

діяльності:  

а) ЄІБ; 

б) ЄЦБ; 

в) МБРР; 

г) МВФ. 

 

19. Міжнародна фінансова інституція, заснована у 1944 р. під час Бреттон-

Вудської конференції:  

а) ЄІБ; 

б) ЄЦБ; 

в) МБРР; 

г) ІФАД. 

 



20. Добрі послуги – це: 

а) безпосередні переговори держав, які конфліктують; 

б) передача між двома приміщеннями усних чи письмових точок зору сторін 

переговорів; 

в) ситуація, коли в конфлікт держав втручається третя сторона; 

г) процес створення узгоджувальних комісій. 

 

Тема 13. Міжнародне право прав людини 

 

1. В якому році була прийнята Загальна декларація прав людини? 

а) 1948; 

б) 1950; 

в) 1955; 

г) 1960. 

 

2. Скільки статей містить Загальна декларація прав людини? 

а) 30; 

б) 40; 

в) 75; 

г) 150. 

 

3. Расова  дискримінація за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації – це: 

а) політичні та соціальні утиски, які здійснюються панівним (домінуючим) 

у державі етносом щодо одного, кількох або усіх непанівних етносів і 

проявляються при наданні громадянства, здійсненні судочинства, реалізації 

прав на соціальний захист і прав людини взагалі, наймі на роботу та 

звільненні з неї, в умовах праці та її оплати, вирішенні питань освіти та 

задоволенні інших культурно-інформаційних потреб; 

б) будь-яке розрізнення,  виняток, обмеження чи перевага, основані на  

ознаках раси,  кольору шкіри, родового, національного чи етнічного  

походження,  метою  або  наслідком яких є знищення або применшення  

визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини  

та   основоположних   свобод   у  політичній,  економічній,  соціальній,  

культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя; 

в) заборона або обмеження діяльності тих чи інших релігійних конфесій, 

общин і груп, часткове або повне позбавлення певної частини віруючих 

громадян прав, пільг, привілеїв, які мають інші віруючі громадяни; 

г) юридична розбіжність в підходах, яка реалізується як тимчасовий захід із 

метою створення сприятливих умов для певної категорії осіб на шкоду іншій 

категорії і таким чином компенсує існуючу між ними фактичну нерівність. 

 

4. В якому році набула чинності Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації? 

а) 1966; 



б) 1967; 

в) 1968; 

г) 1969. 

 

5. Хто зараз займає посаду Європейського омбудсмена? 

а) Якоб Седерман; 

б) Глорія Туксен; 

в) Емілі О'Рейлі; 

г) Снуурі Стурлусон. 

 

6. Посаду Європейського омбудсмена було запроваджено: 

а) Маастрихтським договором 1992 р.; 

б) Празьким договором 1995 р.; 

в) Паризьким договором 1996 р.; 

г) Копенгагенським договором 1997 р. 

 

7. Офіс Європейського омбудсмена розміщується у: 

а) Парижі; 

б) Страсбурзі; 

в) Ліоні; 

г) Брюсселі. 

 

8. Який термін дії повноважень Європейського омбудсмена? 

а) 4 роки; 

б) 5 років; 

в) 6 років; 

г) безстроково. 

 

9. В якому місті знаходиться Європейський Суд з прав людини? 

а) Парижі; 

б) Страсбурзі; 

в) Ліоні; 

г) Брюсселі. 

 

10. В якому році засновано Раду ООН з прав людини? 

а) 1947; 

б) 1955; 

в) 2000; 

г) 2006. 

 

11. Як називається організація, що займається наглядом за 

виконанням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права? 

а) Комітет з прав людини ООН; 

б) Президія з прав людини ООН; 

в) Рада з прав людини ООН; 



г) Комісія з прав людини ООН. 

 

12. На який строк обираються експерти Ради з прав людини ООН? 

а) 4 роки; 

б) 5 років; 

в) 6 років; 

г) безстроково. 

 

13. В якому році було утворено посаду Верховного комісара ООН з прав 

людини? 

а) 1991; 

б) 1992; 

в) 1993; 

г) 1994. 

 

14. Хто зараз виконує обов’язки Верховного комісара ООН з прав людини? 

а) Наванетхем Піллей; 

б) Зейд Раад аль Хусейн; 

в) Дональд Туск; 

г) Федеріка Могеріні. 

 

15. В якому році було прийнято Пакт про громадянські та політичні права? 

а) 1950; 

б) 1966; 

в) 1977; 

г) 1980. 

 

16. В якому році було прийнято Пакт про економічні, соціальні і культурні 

права? 

а) 1950; 

б) 1966; 

в) 1977; 

г) 1980. 

 

17. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення 

статті 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, якщо 

воно є наслідком виключно необхідного застосування сили. Який варіант не 

вказаний в тексті конвенції? 

а) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 

б) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку 

законно тримають під вартою; 

в) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або 

повстання; 

г) при виконанні наказу безпосереднього керівника. 

 



18. Верховний комісар ООН з прав людини призначається: 

а) Генеральним секретарем ООН; 

б) Головою Ради Безпеки ООН; 

в) Європейським омбудсменом; 

г) Головою Комітету по правам людини ООН. 

 

19. У якому році було створено Моніторингову місію ООН з прав людини? 

а) 2013; 

б) 2014; 

в) 2015; 

г) 2016. 

 

20. У якому році була затверджена Національна стратегія у сфері прав 

людини? 

а) 2013; 

б) 2014; 

в) 2015; 

г) 2016. 

 

Тема 14. Міжнародне екологічне право 

 

1. Девізом чого є «Навколишнє середовище в інтересах розвитку»? 

а) МАГАТЕ; 

б) ЮНЕСКО; 

в) ЮНЕП; 

г) ООН. 

 

2. Яка міжнародна організація заснувала Чорнобильський форум? 

а) МАГАТЕ; 

б) ЮНЕСКО; 

в) ЮНЕП; 

г) ЮНКТАД. 

 

3. До Чорноморського форуму входить: 

а) Всесвітній банк; 

б) ЮНЕП; 

в) ЄС; 

г) Грінпіс. 

 

4.Коли була заснована Програма ООН по навколишньому середовищу? 

а) 1955 р.; 

б) 1972 р.; 

в) 1989 р.; 

г) 1991 р. 

 



5. Міжнародна неурядова організація, заснована в 1971 році, одним з 

напрямів діяльності якої є протидія знелісненню – : 

а) Грінпіс; 

б) ОПЕК; 

в) ЮНЕСКО; 

г) МАГАТЕ. 

 

6. Екологічне маркування – це: 

а) Відмітка на товарі, яка містить екологічні дані, що підлягають 

перевірці; 

б) Позначка на товарі, що вказує на небезпечний продукт для екології; 

в) твердження, в якому зазначено про екологічні аспекти певного товару 

чи послуг; 

г) твердження, що вказує на необхідність вивчення походження певного 

товару. 

 

7. У якому році Україна ввійшла до Глобальної мережі екологічного 

маркування? 

а) 1995; 

б) 2000; 

в) 2002; 

г) 2004. 

 

8. Найбільшою в світі міжнародною неурядовою природоохоронною 

організацією є: 

а) Грінпіс; 

б) Всесвітній фонд природи; 

в) Міжнародний фонд за права тварин; 

г) ЮНЕСКО. 

 

9. Скільки країн входить до Глобального екологічного фонду? 

а) 50; 

б) 98; 

в) 183; 

г) 200. 

 

10. Засновником Міжнародного Зеленого Хреста є: 

а) Михайло Горбачов; 

б) Леонід Кучма; 

в) Борис Єльцин; 

г) Леонід Кравчук. 

 

11. Відповідно до Віденської конвенції про охорону озонового шару 1985 р., 

озоновий шар – це: 

а) Нижня частина стратосфери; 



б) Нижній шар атмосфери; 

в) шар   атмосферного   озону   над пограничним шаром планети; 

г) Верхній шар атмосфери. 

 

12. У якому році Україна ратифікувала Монреальський протокол про 

речовини, що руйнують озоновий шар? 

а) 1986; 

б) 1989; 

в) 1991; 

г) 1999. 

 

13. Рециклінг в сфері охорони навколишнього середовища – це: 

а) показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який 

визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на 

озоновий шар; 

б) збір озоноруйнівних речовин з товарів, обладнання або тари під час 

обслуговування або ремонту чи перед утилізацією та зберігання таких 

речовин; 

в) переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою 

забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам 

первинної речовини з урахуванням її запланованого використання; 

г) обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного 

використання. 

 

14. Рекуперація в сфері охорони навколишнього середовища – це: 

а) показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який 

визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на 

озоновий шар; 

б) збір озоноруйнівних речовин з товарів, обладнання або тари під час 

обслуговування або ремонту чи перед утилізацією та зберігання таких 

речовин; 

в) переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою 

забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам 

первинної речовини з урахуванням її запланованого використання; 

г) обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного 

використання. 

 

15. Регенерація в сфері охорони навколишнього середовища – це: 

а) показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який 

визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на 

озоновий шар; 

б) збір озоноруйнівних речовин з товарів, обладнання або тари під час 

обслуговування або ремонту чи перед утилізацією та зберігання таких 

речовин; 



в) переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою 

забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам 

первинної речовини з урахуванням її запланованого використання; 

г) обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного 

використання. 

 

16. Озоноруйнівний потенціал в сфері охорони навколишнього середовища – 

це: 

а) показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який 

визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на 

озоновий шар; 

б) збір озоноруйнівних речовин з товарів, обладнання або тари під час 

обслуговування або ремонту чи перед утилізацією та зберігання таких 

речовин; 

в) переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою 

забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам 

первинної речовини з урахуванням її запланованого використання; 

г) обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного 

використання. 

 

17. В якому місті проходила конференція на якій була прийнята Декларація 

про навколишнє середовище і розвиток 1992 року? 

а) Париж; 

б) Лондон; 

в) Токіо; 

г) Ріо-де-Жанейро. 

18. На конференції якої організації була прийнята Декларація про 

навколишнє середовище і розвиток 1992 р.? 

а) ВООЗ; 

б) ООН; 

в) ОБСЄ; 

г) НАТО. 

 

19. Відповідно до Віденської конвенції про охорону озонового шару 1985 р. 

альтернативні    речовини – це: 

а)  речовини, які зменшують, усувають несприятливий вплив на озоновий 

шар чи запобігають йому; 

б) речовини з товарів, обладнання або тари під час обслуговування або 

ремонту чи перед утилізацією та зберігання; 

в) озоноруйнівні речовин; 

г) заборонені озоноруйнівних речовини. 

 

 

20. В якому році вступила в силу Віденська конвенція про охорону озонового 

шару? 



а) 1985; 

б) 1986; 

в) 1987; 

г) 1988. 
 

Тема 15. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю  
 

1. Відповідно до ст. 6 Статуту Нюрнберзького військового трибуналу 

військові злочини – це: 

а) злочини проти миру, що полягають в тому, що особа, яка є 

керівником, бере активну участь або віддає наказ про плануванні, 

підготовці, початку або проведенні агресії, що здійснюється державою; 

б) злочини, за вчинення яких встановлена особиста відповідальність 

безпосередньо на основі міжнародного права незалежно від того, чи 

вважаються відповідні дії злочинними в державі, де вони зроблені; 

в) свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни; 

г) порушення законів і звичаїв війни, що включають вбивства, жорстоке 

поводження або депортацію цивільного населення на окупованих 

територіях, вбивство або жорстоке поводження з 

військовополоненими, вбивство заручників, розкрадання державної або 

приватної власності, безглузде руйнування населених пунктів, що не 

зумовлене військовою необхідністю. 

 

2. Злочини міжнародного характеру – це: 

а) злочини проти миру, що полягають в тому, що особа, яка є 

керівником, бере активну участь або віддає наказ про плануванні, 

підготовці, початку або проведенні агресії, що здійснюється державою; 

б) злочини, за вчинення яких встановлена особиста відповідальність 

безпосередньо на основі міжнародного права незалежно від того, чи 

вважаються відповідні дії злочинними в державі, де вони зроблені; 

в)  правопорушення індивідів, які вчиняються поза зв'язком з тією чи 

іншою державною політикою, але зазіхають не тільки на національний, 

а й на міжнародний правопорядок, представляють суспільну небезпеку 

для двох, кількох або всіх держав; 

г) порушення законів і звичаїв війни, що включають вбивства, жорстоке 

поводження або депортацію цивільного населення на окупованих 

територіях, вбивство або жорстоке поводження з 

військовополоненими, вбивство заручників, розкрадання державної або 

приватної власності, безглузде руйнування населених пунктів, що не 

зумовлене військовою необхідністю. 

 

3. Однією з підстав відмови у видачі злочинця є: 

а) надання особі статусу біженця, політичного притулку; 

б) дія принципу подвійної злочинності; 

в) не встановлено обсяг кримінального переслідування виданої особи; 



г) не визнання екстрадиції. 

 

4. Європейський ордер на арешт – це: 

а)  ордер на арешт, який діє на території держав-членів Європейського 

Союзу; 

б) ордер на арешт, який діє на території держав-членів європейського 

континенту; 

в) ордер на арешт, який діє на території держав-членів Ради Європи; 

г) ордер на арешт, який діє на території дії юрисдикції Європейського 

суду з прав людини. 

 

5. З якою з цих країн  Україна не має договору  про екстрадицію? 

а) Єгипет; 

б) США; 

в) Індія; 

г) Білорусь. 

 

6. Транскордонні злочини  – це: 

а) злочини проти миру, що полягають в тому, що особа, яка є 

керівником, бере активну участь або віддає наказ про плануванні, 

підготовці, початку або проведенні агресії, що здійснюється державою; 

б) злочини, за вчинення яких встановлена особиста відповідальність 

безпосередньо на основі міжнародного права незалежно від того, чи 

вважаються відповідні дії злочинними в державі, де вони зроблені; 

в)  злочини, що вчиняються на території держав, що мають спільний 

кордон; 

г) порушення законів і звичаїв війни, що включають вбивства, жорстоке 

поводження або депортацію цивільного населення на окупованих 

територіях, вбивство або жорстоке поводження з 

військовополоненими, вбивство заручників, розкрадання державної або 

приватної власності, безглузде руйнування населених пунктів, що не 

зумовлене військовою необхідністю. 

 

7. Скільки країн входить до Інтерполу? 

а) 118; 

б) 173; 

в) 180; 

г) 190. 

 

8. Коли було засновано Інтерпол? 

а) у 1889 р.; 

б) у 1923 р.; 

в) у 1945 р.; 

г) у 1992 р. 

 



9. У якому році Україна вступила до Інтерполу? 

а) 1889 ; 

б) 1923 р; 

в) 1945; 

г) 1992 . 

 

10. Міжнародний постійно діючий  суд, що знаходиться в Гаазі та до 

компетенції якого входять злочини, здійснені після 2002 р. є: 

а) Міжнародний кримінальний суд; 

б) Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 

права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р.; 

в) Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу; 

г) Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал. 

 

11. Первинний список підсудних Нюрнберзького міжнародного військового 

трибуналу включав: 

а) 24 особи; 

б) 47 осіб; 

в) 328 осіб; 

г) 546 осіб . 

 

12. У яких роках діяв Міжнародний військовий трибунал для Далекого 

Сходу? 

а) 1941-1945; 

б) 1946-1948; 

в) 1945-1949; 

г) 2002-2003. 

 

13. Мандат Ради Безпеки ООН має: 

а) Міжнародний кримінальний суд; 

б) Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 

права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р.; 

в) Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу; 

г) Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал. 

 

14. Резолюція Ради Безпеки ООН заснувала 8 листопада 1944 р.: 

а) Міжнародний кримінальний суд; 

б) Міжнародний військовий трибунал для Руанди; 

в) Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу; 

г) Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал. 

 

15. В межах ООН протидією міжнародному тероризму займається з 2001 р.: 

а) ЮНЕП; 



б) спецагенство Ради Безпеки ООН; 

в) Контртерористичний комітет; 

г) ЮНКТАД. 

 

16. У якому році була прийнята Європейська конвенція про видачу 

злочинців? 

а) 1889; 

б) 1923; 

в) 1945; 

г) 1957; 

 

17. «Забезпечення  і розвиток широкого співробітництва країн і в дусі 

Загальної декларації прав людини» є метою: 

а) Міжнародного кримінального суду; 

б) Міжнародного суду ООН; 

в) Європолу; 

г) Інтерполу. 

 

18. Відповідно до ст. 6 Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції 

Інтерполу її найвищим органом є:  

а) генеральна асамблея; 

б) виконавчий комітет; 

в) генеральний секретаріат; 

г) національне центральне бюро. 

 

19. Скільки країн ратифікували Римський статут  Міжнародного 

кримінального суду? 

а) 28; 

б) 47; 

в) 108; 

г) 124. 

  

20. Де знаходиться Міжнародний кримінальний суд? 

а) Брюссель; 

б) Люксембург; 

в) Ліон; 

г) Гаага. 

 

Тема 16. Міжнародно-правові засоби вирішення спорів і конфліктів 

 

1. Де знаходиться Міжнародний суд ООН? 

а) Брюссель; 

б) Люксембург; 

в) Ліон; 

г) Гаага. 



 

2. Скільки суддів включає Міжнародний суд ООН? 

а) 6; 

б) 9; 

в) 12; 

г) 15. 

 

3. Строк повноважень суддів Європейського суду прав людини спливає, коли 

вони досягають: 

а) 55-річного віку; 

б) 60-річного віку; 

в) 65-річного віку; 

г) 70-річного віку. 

 

4. Суддя  Європейського суду прав людини може бути звільнений з посади, 

якщо інші судді ухвалять рішення про його невідповідність установленим 

вимогам: 

а) однією третьою голосів; 

б) двома третинами голосів; 

в) трьома четвертими голосів; 

г) повним складом. 

 

5. Справа «Україна-Румунія» 2004-2009 рр. розглядалась у: 

а) Міжнародному суді ООН; 

б) Міжнародному кримінальному суді; 

в) Європейському суді з прав людини; 

г) Економічному суді СНД. 

 

6. Виконання судового рішення, винесеного судовим органом іншої держави 

– це: 

а) екзекватура; 

б) контрсигнатура; 

в) новація; 

г) арбітраж. 

 

7. На який строк обираються судді Міжнародного суду ООН та 

Європейського суду прав людини ? 

а) 6 років; 

б) 9 років; 

в) 12 років; 

г) 15 років. 

 

8. Сторонами у справах в Міжнародному суді ООН можуть бути: 

а) міжнародні організації; 

б) ТНК; 



в) держави; 

г) фізичні особи. 

 

9. Відповідно до ст. 19 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. був заснований: 

а) Європейський  Суд Справедливості; 

б) Суд Європейського Союзу; 

в) Європейський суд з прав людини; 

г) Економічному суді СНД. 

 

10. У якому році Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист 

прав людини і основоположних свобод? 

а) 1905; 

б) 1907; 

в) 1968; 

г) 1997. 

 

11. У якому році було створено Суд Європейського Союзу? 

а) 1952; 

б) 1957; 

в) 1968; 

г) 1992. 

 

12. У якому році було створено Економічний суд СНД? 

а) 1952; 

б) 1957; 

в) 1968; 

г) 1992. 

 

13. Спосіб вирішення питань, що виникають у відносинах між суб'єктами 

міжнародного права під час безпосереднього контакту уповноважених осіб 

відповідних зацікавлених суб'єктів міжнародного права – це: 

а) консультації; 

б) посередництво; 

в) переговори; 

г) арбітраж. 

 

14. Спосіб мирного врегулювання міжнародних спорів, відповідно до якого 

обирають третю особу (державу, представника міжнародної організації), яка 

бере участь у переговорах як самостійний учасник – це: 

а) консультації; 

б) посередництво; 

в) переговори; 

г) арбітраж. 

 



15.  Специфічні політико-правові відносини, що виникають між двома або 

більшою кількістю суб'єктів міжнародного права і відображають протиріччя, 

які існують у межах цих відносин – це: 

а) добрі послуги; 

б) міжнародна ситуація; 

в) міжнародний конфлікт; 

г) міжнародний спір. 

 

16. Добровільна згода супротивних сторін передати свій спір на третейський 

розгляд третьої сторони, рішення якої є обов'язковим для супротивних сторін 

– це: 

а) добрі послуги; 

б) міжнародна ситуація; 

в) міжнародний конфлікт; 

г) міжнародна слідча процедура. 

 

17. У якому році вперше утворили слідчу комісію (Велика Британія і Росія у 

зв'язку з Тульським інцидентом)? 

а) 1905; 

б) 1907; 

в) 1968; 

г) 1992. 

 

18. Укладання спірними сторонами особливої міжнародної угоди, в якій 

регламентуються порядок визначення складу арбітрів, предмет спору, 

компетенцію арбітражу, процедуру розгляду справи, характер і джерела 

норм, на підставі яких має бути ухвалене рішення, порядок винесення 

рішення, юридичну обов´язковість рішення – це: 

а) добрі послуги; 

б) переговори; 

в) посередництво; 

г) компроміс. 

 

19. Відповідно до ст. 2 Конвенції про мирне вирішення міжнародних спорів 

країни взяла на себе обов’язок перед застосуванням зброї звертатись до: 

а) добрих послуг; 

б) переговорів; 

в) консультацій; 

г) компромісу. 

 

20. Яка країна вперше в 1974 р. застосувала човникову дипломатію? 

а)       Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії; 

б) Російська федерація; 

в) ФРН; 

г) США. 


