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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тести (тестові завдання) з навчальної дисципліни “Міжнародне право” покликані перевірити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу і полегшити підготовку до практичних занять, контрольних робіт та іспиту.
Згідно з програмою тестові завдання розбиті на 20 тем,
які охоплюють основні підгалузі та інститути міжнародного
права.
Перший змістовий модуль містить тести із загальної частини міжнародного права (7 тем), другий – з особливої (13 тем).
До окремої теми пропонується десять тестових завдань,
кожне з яких складається з одного питання і чотирьох можливих варіантів відповіді, один – правильний. Вірна відповідь
оцінюється в один бал.
Вирішення тестових завдань потребує ретельного вивчення навчальних посібників, підручників, а також текстів
відповідних міжнародно-правових договорів та практики міжнародних судових органів.
Студенти можуть використовувати тести для самоконтролю при перевірці ґрунтовності набутих знань, а також як одну
із форм поточного модульного контролю (ПМК), який здійснюється викладачем по завершенні вивчення кожного зі змістових
модулів із міжнародного права.
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З М І С Т О В И Й М О ДУ Л Ь І
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Т е м а 1. Поняття й особливості
міжнародного публічного права
1. Міжнародне право регулює:
а) міждержавні відносини;
б) відносини між державами і міжнародними організаціями;
в) відносини між суб’єктами міжнародного права та
деякі внутрішньодержавні відносини;
г) відносини між фізичними та юридичними особами
різних держав.
2. Міжнародне право – це:
а) система права;
б) галузь права;
в) полісистемний комплекс правових норм;
г) інститут права.
3. У системі міжнародного права найвищу юридичну
силу мають:
а) загальні принципи права, передбачені ст. 38 Статуту
Міжнародного Суду ООН;
б) імперативні норми (норми jus cogens);
в) рішення Європейського суду з прав людини;
г) рішення Ради Безпеки ООН.
4. Ієрархія норм міжнародного права визначається:
а) Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом і Китаєм;
б) резолюціями Ради Європи;
в) імперативними нормами міжнародного права;
г) Комісією міжнародного права ООН.
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5. Норми міжнародного права:
а) формуються практикою суб’єктів міжнародного права;
б) ухвалюються міжнародним законодавчим органом;
в) ухвалюються Генеральною Асамблеєю ООН;
г) визначені міжнародно-правовими договорами універсального характеру.
6. У сучасному міжнародному праві поняття “імперативна норма міжнародного права” визначено:
а) Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р.;
б) Декларацією принципів міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва держав відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, 1970 р.;
в) Статутом Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;
г) Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р.
7. Примус у міжнародному праві здійснюється:
а) Генеральною Асамблеєю ООН;
б) міждержавними органами, наділеними повноваженнями на здійснення примусу;
в) самими державами;
г) міжнародними організаціями колективної безпеки.
8. Первинним елементом системи міжнародного
права є:
а) міжнародний договір;
б) міжнародно-правовий звичай;
в) міжнародно-правова норма;
г) міжнародно-правовий принцип.
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9. Норми, що регулюють відносини, об’єкт яких становить загальний інтерес, і визнаються переважною більшістю або усіма державами, називають:
a) локальними;
б) регіональними;
в) універсальними;
г) партикулярними.
10. Система міжнародного публічного права включає:
а) міжнародне приватне право;
б) міжнародне морське право;
в) міжнародне комерційне право;
г) право Європейського Союзу.
Т е м а 2. Становлення та розвиток 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.
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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.
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10. Нині гостро стоїть питання реформування:
а) Ради Безпеки ООН;
б) Ради Європи;
в) Міжнародного комітету Червоного Хреста;
г) ЄС.
Т е м а 3. Суб’єкти міжнародного права
1. Суб’єктом міжнародного права є:
а) учасник міжнародних відносин, поведінка якого безпосередньо регулюється нормами міжнародного права;
б) тільки такий учасник міжнародних відносин, який має
право укладати міжнародні договори;
в) тільки такий учасник міжнародних відносин, який має
право звернутися до Міжнародного Суду ООН;
г) тільки такий учасник міжнародних відносин, який володіє суверенітетом.
2. Дискусійним у міжнародному праві залишається
питання щодо міжнародної правосуб’єктності:
а) держав;
б) міжнародних міжурядових організацій;
в) Міжнародного комітету Червоного Хреста;
г) людства.
3. Ватикан є:
а) католицькою громадською організацією;
б) державоподібним утворенням;
в) столицею Італії;
г) міжнародною міжурядовою організацією.
4. Постійно нейтральною державою є:
а) Швеція;
б) Швейцарія;
в) Нідерланди;
г) Бахрейн.
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5. Конститутивна теорія визнання передбачає, що
держава стає суб’єктом міжнародного права з моменту:
а) створення держави;
б) прийняття своєї конституції;
в) проголошення себе суб’єктом міжнародного права;
г) визнання її з боку інших держав.
6. Визнання de facto означає:
а) повне й остаточне визнання, яке не може бути відкликане;
б) неповне й неостаточне визнання, яке може бути відкликане;
в) одноразовий контакт задля вирішення конкретної
проблеми;
г) остаточне визнання юридичного факту утворення
нової держави.
7. Питання міжнародного правонаступництва виникає в разі:
а) об’єднання кількох держав у нову, єдину державу;
б) проведення адміністративно-територіальної реформи;
в) проведення президентської виборчої кампанії;
г) обрання нового уряду конституційним шляхом.
8. Україна не врегулювала питання, пов’язані з міжнародним правонаступництвом колишнього СРСР щодо:
а) державних архівів;
б) ядерної зброї;
в) золотовалютних активів;
г) делімітації виключної (морської) економічної зони з
Румунією.
9. Назвіть, яка міжнародна організація у наведеному
переліку є міжурядовою:
а) НАТО;
б) Асоціація міжнародного права;
в) Міжнародний інститут космічного права;
г) УЄФА.
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10. Визначте, яка міжнародна організація серед перерахованих є неурядовою:
а) СНД;
б) Африканський Союз;
в) Міжнародна морська організація (ІМО);
г) Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Т е м а 4. Джерела та норми в міжнародному праві
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.
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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.
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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.
Т е м а 5. Взаємодія міжнародного

і національного права
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.
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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 міжнародноправового акта норм внутрішнього права при збереженні змісту
міжнародно-правового зобов’язання без обов’язкового його текстуального повторення;
г) вид матеріальної міжнародно-правової відповідальності.

13

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;
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г) спосіб висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору вищим представницьким органом держави.
Т е м а 6. Відповідальність у міжнародному праві
1. Видами міжнародно-правової відповідальності
держав є:
а) політична і матеріальна;
б) реституція і сатисфакція;
в) реституція, компенсація і сатисфакція;
г) усі названі вище.
2. Обставинами, що звільняють від міжнародноправової відповідальності, є:
а) згода, самооборона, контрзаходи, форс-мажор, стихійне лихо, стан необхідності;
б) відсутність вини;
в) згода, форс-мажор, самооборона, рішення міжнародної організації;
г) усе наведене вище.
3. За шкоду, заподіяну іншій державі у результаті
правомірної діяльності, держава:
а) не несе міжнародно-правової відповідальності;
б) несе абсолютну міжнародно-правову відповідальність;
в) несе лише моральну відповідальність;
г) несе лише політичну відповідальність.
4. Контрибуції у сучасному міжнародному праві:
а) дозволені;
б) частково дозволені;
в) заборонені;
г) заборонені лише щодо держав, визнаних агресорами у
Другій світовій війні.
15

5. Сатисфакція передбачає:
а) заміну протиправно знищеного майна на аналогічне;
б) повернення того ж самого майна;
в) задоволення немайнових вимог;
г) грошову компенсацію матеріальних збитків.
6. Реституція передбачає:
а) заміну протиправно знищеного майна на аналогічне;
б) повернення того ж самого майна;
в) задоволення немайнових вимог;
г) грошову компенсацію матеріальних збитків.
7. Репресалії – це:
а) правомірні примусові дії з використанням збройних
сил;
б) правомірні примусові дії без використанням збройних
сил;
в) неправомірні примусові дії з використанням збройних
сил;
г) заміна протиправно знищеного майна на аналогічне.
8. Уперше міжнародну кримінальну відповідальність
було застосовано щодо:
а) Наполеона в 1815 р.;
б) кайзера Германської імперії після Першої світової
війни;
в) головних військових злочинців у Нюрнберзі після
Другої світової війни;
г) головних військових злочинців, засуджених Токійським військовим трибуналом.
9. Визначення агресії в сучасному міжнародному праві
надано у:
а) Статуті Міжнародного Суду ООН;
б) відповідній резолюції Генеральної Асамблеї ООН;
в) Статуті ООН;
г) Статуті Міжнародного кримінального суду.
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10. Кваліфікація діяння держави як міжнародно-протиправного визначається:
а) внутрішнім правом відповідної держави;
б) міжнародним правом;
в) внутрішнім правом міжнародних міжурядових організацій;
г) внутрішнім правом міжнародних неурядових організацій.
Т е м а 7. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів
1. Сучасне міжнародне право дозволяє вирішувати міжнародні спори:
а) виключно мирними засобами;
б) переважно мирними засобами, але в окремих випадках із застосуванням збройної сили;
в) будь-якими засобами, головне, щоб вони були максимально швидкими та ефективними;
г) висувається вимога вирішувати мирними засобами
лише територіальні спори.
2. Мирними засобами вирішення міжнародних спорів є:
а) переговори;
б) посередництво;
в) розгляд спору судом;
г) усе наведене вище.
3. До дипломатичних засобів урегулювання міжнародних спорів належать:
а) переговори;
б) арбітраж;
в) розгляд спору міжнародним судом;
г) усе вказане вище.
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4. До правових (судових) засобів вирішення міжнародних спорів належать:
а) переговори;
б) арбітраж;
в) добрі послуги;
г) усе наведене вище.
5. Добрі послуги як засіб вирішення міжнародного
спору – це:
а) двосторонні або багатосторонні безпосередні переговори між сторонами спору;
б) допомога сторонам вступити в переговори без пропозиції можливих варіантів вирішення спору;
в) офіційне вибачення ініціатора спору;
г) усе вказане вище.
6. Обслідування як засіб вирішення міжнародного
спору передбачає:
а) двосторонні або багатосторонні безпосередні переговори між сторонами спору;
б) переговори за участю посередника, який пропонує
варіант вирішення спору;
в) офіційне вибачення ініціатора спору;
г) створення сторонами спору на паритетних засадах органу, що здійснить розслідування фактичних обставин спору.
7. Звернення до міжнародного арбітражу як засобу
вирішення міжнародного спору в сучасному міжнародному
праві є:
а) обов’язковим;
б) обов’язковим для вирішення територіальних спорів;
в) обов’язковим для вирішення спорів щодо громадян
сторін;
г) виключно добровільним (за взаємною згодою сторін).
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8. Звернення до Міжнародного Суду ООН як засобу
вирішення міжнародного спору в сучасному міжнародному
праві є:
а) обов’язковим;
б) обов’язковим для вирішення територіальних спорів;
в) обов’язковим для вирішення спорів щодо громадян
сторін;
г) виключно добровільним (за взаємною згодою сторін).
9. Сторонами у справах щодо міжнародних спорів, які
розглядаються Міжнародним Судом ООН, можуть бути:
а) виключно держави;
б) усі суб’єкти міжнародного права;
в) держави і міжнародні міжурядові організації;
г) держави і фізичні особи.
10. Брати участь у вирішенні спорів мають право
такі органи ООН, як:
а) виключно Рада Безпеки ООН;
б) Рада Безпеки ООН та Міжнародний Суд ООН;
в) Рада Безпеки ООН, Міжнародний Суд ООН та Генеральна Асамблея ООН;
г) Рада Безпеки ООН, Міжнародний Суд ООН і Рада з
Опіки ООН.
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З М І С Т О В И Й М О ДУ Л Ь ІІ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Т е м а 8. Право міжнародних договорів
1. Парафування – це:
а) висловлення згоди на обов’язковість міжнародного
договору;
б) форма встановлення автентичності тексту міжнародного договору;
в) застереження до міжнародного договору;
г) засіб тлумачення договору.
2. Підписання тексту міжнародного договору ad
referendum означає, що:
а) цей договір в подальшому повинен бути прийнятий
на референдумі відповідної держави;
б) цей договір потребує подальшого затвердження компетентним органом відповідної держави або міжнародної організації;
в) договір набув чинності відразу після підписання;
г) договір набув чинності після ратифікації.
3. Ратифікація є обов’язковою стадією:
а) укладення будь-якого міжнародного договору;
б) прийняття будь-якої резолюції міжнародної організації;
в) укладення міжнародного договору за умови попередньої домовленості сторін щодо ратифікації;
г) укладення будь-якого міжнародного договору за умови його подальшої промульгації.
4. Застереження до міжнародного договору:
а) виключає або змінює юридичну дію певних положень
договору в їх застосуванні до держави, що робить застереження;
б) декларує політичну позицію держави на міжнародній
арені щодо певної проблеми;
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в) застерігає сторони договору про можливість його невиконання в певних випадках;
г) застерігає сторони договору про юридичні наслідки у
випадку невиконання міжнародного договору.
5. Оберіть, який вид тлумачення міжнародного договору має найвищу юридичну силу:
а) внутрішньодержавне парламентське;
б) автентичне;
в) доктринальне;
г) судове.
6. У разі не реєстрації в Секретаріаті ООН двосторонній міждержавний договір:
а) набуває чинності, але на нього неможливо посилатися
в органах ООН;
б) у жодному разі не набуває чинності;
в) набуває чинності, у тому числі з можливістю посилання на нього в ООН;
г) набуває чинності, але на нього неможливо посилатися
в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ).
7. Держави дотримуються правила альтернату під
час:
а) внутрішньодержавного висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору;
б) підписання міжнародного договору;
в) висловлення застережень до міжнародного договору;
г) реєстрації міжнародного договору у Секретаріаті
ООН.
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8. Відмова держави від ратифікації міжнародного договору, який був нею раніше підписаний за умови ратифікації:
а) є порушенням норм міжнародного права;
б) не є порушенням норм міжнародного права;
в) є порушенням зобов’язань за відповідним договором;
г) означає автоматичну зміну способу висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору.
9. Денонсація міжнародного договору можлива лише в
разі:
а) невиконання його положень однією зі сторін;
б) колізії з нормою jus cogens;
в) якщо сам договір її передбачає;
г) не реєстрації його у Секретаріаті ООН.
10. Промульгація:
а) виключає або змінює юридичну дію певних положень
договору в їх застосуванні до держави, що робить промульгацію;
б) являє собою внутрішньодержавне опублікування міжнародних договорів;
в) декларує політичну позицію держави на міжнародній
арені щодо певної проблеми;
г) є різновидом висловлення згоди держави на обов’язковість міжнародного договору.
Т е м а 9. Загальні питання міжнародно-правового

регулювання територіальних просторів
1. Вкажіть, що з перерахованого не входить до складу
державної території:
а) суша в межах державного кордону;
б) прилегла зона;
в) повітряний простір над територіальним морем;
г) надра держави.
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2. Континентальний шельф є:
а) частиною Міжнародного району морського дна;
б) продовженням суходолу прибережної держави;
в) власністю Міжнародної морської організації (ІМО);
г) власністю людства в цілому.
3. Демаркація – це:
а) договірне встановлення лінії державного кордону, що
здійснюється за картами;
б) засіб припинення дії міжнародного договору;
в) визначення та позначення лінії державного кордону
на місцевості;
г) визначення та позначення лінії державного кордону
уповноваженою міжнародною комісією.
4. Територіальне море має ширину:
а) до 12-ти морських миль;
б) 24 морські милі;
в) 200 морських миль;
г) 48 морських миль.
5. Делімітація – це:
а) засіб припинення дії міжнародного договору;
б) договірне встановлення лінії державного кордону, що
здійснюється за картами;
в) визначення та позначення лінії державного кордону
на місцевості;
г) визначення та позначення лінії державного кордону
уповноваженою міжнародною комісією.
6. Визначте, яка з названих нижче підстав зміни
державної території є протиправною:
а) цесія;
б) давнина володіння;
в) анексія;
г) купівля-продаж.
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7. Державні кордони поділяються на:
а) сухопутні, водні, повітряні;
б) сухопутні, морські, повітряні, космічні;
в) сухопутні, повітряні, космічні;
г) сухопутні та водні.
8. За правовим режимом території поділяються на:
а) державні території, території з міжнародним режимом, території зі змішаним режимом;
б) морські, повітряні, сухопутні;
в) державні території та території з частковим міжнародним режимом;
г) космічні та території Земної кулі.
9. Територія, на якій розміщене дипломатичне представництво акредитуючої держави, – це:
а) територія держави акредитації, але з особливим юридичним статусом;
б) суверенна територія акредитуючої держави;
в) нейтральна територія;
г) міжнародна територія.
10. Анексія – це:
а) передача території однією державою іншій на підставі
публічно-правового міжнародного договору;
б) спосіб придбання території, яка нікому не належить;
в) насильницьке приєднання території однієї держави до
території іншої;
г) різновид оренди державної території.
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Т е м а 10. Міжнародно-правовий режим

морського простору
1. Переважна кількість держав світу вважає, що ширина територіального моря може бути не більше ніж:
а) 20 морських миль;
б) 3 морські милі;
в) 12 морських миль;
г) 48 морських миль.
2. За загальним правилом військовим кораблям у міжнародних каналах:
а) забороняється прохід;
б) забороняється прохід за умови належності до воюючих держав;
в) дозволяється прохід без висадки військових та відвантаження (завантаження) зброї;
г) дозволяється прохід за умови належності до нейтральних держав.
3. До складу просторів зі змішаним правовим режимом не входять:
а) повітряний простір над відкритим морем і над виключною економічною зоною;
б) міжнародні протоки і канали;
в) континентальний шельф;
г) глибоководне морське дно.
4. Мирний прохід через територіальне море суден іноземних держав повинен бути:
а) швидким;
б) швидким і неперервним, але із можливістю зупинки у
випадку необхідності, яка визнається міжнародним правом;
в) швидким і неперервним, без права зупинки і стоянки
на якорі;
г) неперервним, але необов’язково швидким.
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5. Прибережна держава має право встановлювати
прилеглу зону шириною не більше ніж:
а) 24 морські милі;
б) 12 морських миль;
в) 20 морських миль;
г) 48 морських миль.
6. Міжнародні канали – це:
а) природні морські протоки, що з’єднують частини світового океану;
б) штучні водні шляхи, що з’єднують частини світового
океану;
в) штучні та природні водні шляхи, що з’єднують частини світового океану;
г) лінія найбільших глибин міжнародних рік.
7. Штучні острови:
а) не впливають на водний кордон держави;
б) мають своє територіальне море та можуть продовжувати водний кордон держави;
в) мають своє територіальне море та можуть продовжувати водний кордон держави лише за умови знаходження не
більш ніж за 24 морські милі від берега держави;
г) мають своє територіальне море, виключну економічну
зону та можуть продовжувати водний кордон держави за умови
знаходження не більш ніж за 100 морських миль від берега
держави.
8. Кожна держава має право встановлювати ширину
своїх територіальних вод. Внутрішня межа для виміру ширини поясу територіального моря є:
а) лінією найбільшого відливу вздовж берега;
б) межею найбільшого приливу;
в) лінією на відстані однієї морської милі від суходолу;
г) лінією, яка з’єднує глибини в 5 м.
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9. Режим відкритого моря розповсюджується на:
а) Арктику;
б) Атлантиду;
в) Антарктику;
г) Шпіцберген.
10. Водну територію держави складають:
а) відкрите море і внутрішні води;
б) територіальне море і виключна економічна зона;
в) внутрішні води і територіальне море;
г) внутрішні води і виключна економічна зона.
Т е м а 11. Міжнародно-правовий режим

повітряного і космічного простору
1. Міжнародна практика виходить із того, що верхня
межа повітряного простору не повинна перевищувати:
а) 50-60 км над рівнем океану;
б) 100-110 км над рівнем океану;
в) 120-140 км над рівнем океану;
г) 150-160 км над рівнем океану.
2. Здійснення польотів у міжнародному (відкритому)
просторі можливе:
а) без дозволу будь-якої держави;
б) тільки з дозволу приймаючої держави;
в) тільки з дозволу Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО);
г) з дозволу Ради Безпеки ООН.
3. Повітряне судно в повітряному просторі іноземної
держави знаходиться під юрисдикцією:
а) Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);
б) цієї іноземної держави;
в) держави, яку обирає капітан повітряного судна;
г) держави, яку обирає власник повітряного судна.
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4. У разі транзитного прольоту над міжнародними
протоками припротокова держава:
а) може перешкоджати транзитному прольоту;
б) не повинна перешкоджати транзитному прольоту;
в) повинна отримати від командира літака медичний
дозвіл;
г) має перевірити наявність у пасажирів дозвільних документів.
5. Надання права на здійснення міжнародних комерційних польотів є:
а) винятковою компетенцією Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО);
б) компетенцією транснаціональних корпорацій, що
здійснюють міжнародні комерційні польоти;
в) компетенцією профспілок авіапрацівників;
г) винятковою компетенцією держави.
6. Космос є:
а) простором, в якому реалізовують суверенні права
“космічні” держави;
б) загальним спадком людства, який не може бути
об’єктом державного привласнення;
в) простором, в якому реалізовують суверенні права
держави, які уклали щодо цього договір;
г) простором майбутнього освоєння людством.
7. Метою Міжнародної організації цивільної авіації
(ІКАО) є:
а) підтримка міжнародного миру та безпеки в усьому
світі;
б) забезпечення безпечного і впорядкованого розвитку
міжнародної цивільної авіації в усьому світі;
в) захист прав людини, верховенство права та демократія;
г) захист прав найманих працівників авіаційної галузі.
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8. Місяць та інші небесні тіла є:
а) нейтралізованими територіями;
б) демілітаризованими територіями;
в) територіями, на яких дозволено проводити військові
випробування;
г) територіями, на яких дозволено проводити військові
випробування лише “космічним” державам.
9. Україна щодо Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО):
а) має намір стати членом цієї організації;
б) вже є членом цієї організації;
в) вийшла з членів цієї організації;
г) із політичних причин не бажає брати участь у її діяльності.
10. Міжнародне публічне право регулює діяльність
космічних об’єктів із моменту:
а) початку їх експлуатації;
б) виведення їх на орбіту;
в) їх запуску або їх створення в космосі чи на небесному
тілі;
г) початку взаємодії їх з іншими космічними об’єктами.
Т е м а 12. Право зовнішніх зносин
1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини
1961 р. закріплює такі класи глав дипломатичних представництв:
а) посол, посланник, повірений у справах;
б) посол, надзвичайний і повноважний посол, посланник;
в) посол, нунцій, посланник, інтернунцій;
г) посол, повноважний посол.
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2. Влада держави перебування в консульські приміщення:
а) не може заходити за жодних обставин;
б) може заходити лише за згодою глави консульства;
в) може заходити як за згодою глави консульства, так і
без його згоди у випадку пожежі чи іншого стихійного лиха;
г) може заходити за будь-яких обставин.
3. Члени родини дипломатичного агента:
а) користуються всіма дипломатичними привілеями та
імунітетами;
б) користуються не всіма імунітетами та привілеями;
в) користуються привілеями та імунітетами, тільки якщо
проживають разом з агентом і не є громадянами держави перебування;
г) не користуються привілеями та імунітетами взагалі.
4. Членами дипломатичного персоналу є члени:
а) дипломатичного представництва, що мають дипломатичний ранг;
б) персоналу, які здійснюють дипломатичні, адміністративно-технічні та інші функції;
в) персоналу центральних та зарубіжних органів зовнішніх зносин;
г) персоналу, які не мають дипломатичного рангу та
здійснюють технічні функції.
5. Спеціальна місія – це:
а) дипломатичне представництво, відкрите в іншій державі за її згодою зі спеціальною метою;
б) представництво міжнародної організації в державі;
в) тимчасова місія, що представляє державу і направляється однією державою до іншої для розгляду певних питань
або для виконання певного завдання;
г) тимчасова місія, яка здійснюється однією державою
до іншої з метою виконання міжнародних договорів.
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6. Дипломатична пошта:
а) не підлягає ні розпакуванню, ні затриманню;
б) може бути розпакована за наявності серйозних підстав вважати, що там знаходиться щось інше;
в) може бути розпакована за згодою дипломатичного
кур’єра;
г) може бути розпакована за наявності підстав вважати,
що дипломатична пошта є предметом злочину.
7. Агреман – це згода приймаючої держави на:
а) призначення певної особи головою консульської
установи;
б) призначення певної особи головою дипломатичного
представництва;
в) призначення певної особи головою торговельного
представництва;
г) призначення певної особи головою дипломатичної
установи.
8. Дипломатичне представництво – це:
а) орган акредитуючої держави, утворений на території
держави перебування для підтримки дипломатичних відносин
між ними;
б) органи держави, за допомогою яких здійснюються її
зв’язки з іншими державами та іншими суб’єктами міжнародного права;
в) тільки посольства;
г) представництва, які очолюють надзвичайні і повноважні посланці.
9. Встановлення дипломатичних відносин відбувається у результаті:
а) переговорів між представниками зацікавлених держав
безпосередньо;
б) обміну посланнями між індивідами;
в) переговорів дипломатичних представників міжнародних організацій;
г) вручення вірчих грамот.
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10. Діяльність консула починається з моменту
отримання:
а) консульського патенту;
б) консульської екзекватури;
в) вірчої грамоти;
г) запиту агремана.
Т е м а 13. Міжнародні організації. ООН
1. Статутом ООН головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки покладено на:
а) Генеральну Асамблею ООН;
б) Раду Безпеки ООН;
в) Міжнародний Суд ООН;
г) Секретаріат ООН.
2. Постійними членами Ради Безпеки ООН є:
а) Росія, США, Велика Британія, Німеччина та Китай;
б) Росія, США, Франція, Велика Британія, Німеччина та
Японія;
в) Росія, США, Велика Британія, Франція та Китай;
г) Росія, США, Велика Британія, Італія і Франція.
3. Відповідно до Статуту ООН повноваження щодо
здійснення досліджень із міжнародних питань у галузі економіки, соціуму, культури, освіти, охорони здоров’я та подібних питань здійснює:
а) Економічна і Соціальна Рада ООН;
б) Рада з Опіки ООН;
в) Секретаріат ООН;
г) Міжнародний Суд ООН.
4. До складу Генеральної Асамблеї ООН входять:
а) 15 держав – членів ООН, з яких 5 є постійними та 10
непостійними членами;
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б) усі держави – члени ООН;
в) 54 держави – члени ООН;
г) 50 % держав – членів ООН.
5. Який із зазначених нижче головних органів ООН
свої статутні функції вже виконав:
а) Економічна і Соціальна Рада ООН;
б) Рада з Опіки ООН;
в) Рада Безпеки ООН;
г) Міжнародний Суд ООН.
6. Рада Європи має за мету:
а) підтримання міжнародного миру та безпеки;
б) утвердження демократії, прав людини та верховенства права;
в) розвиток економічної співпраці між європейськими
банківськими установами;
г) підтримання міжнародних зв’язків у галузі економіки.
7. Європейський суд з прав людини – це орган:
а) Європейського Союзу;
б) Ради Європи;
в) Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ);
г) Співдружності Незалежних Держав.
8. Вищим органом НАТО є:
а) Конференція міністрів збройних сил держав – членів
НАТО;
б) Північноатлантична Рада;
в) Рада Північноатлантичного співробітництва;
г) Генеральна Асамблея НАТО.
9. Україна є:
а) повноправним членом СНД;
б) державою – учасницею СНД;
в) асоційованим членом СНД;
г) державою – кандидатом на членство в СНД.
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10. Установчі документи Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ) складаються з:
а) політичних домовленостей;
б) міжнародних договорів;
в) резолюцій ООН;
г) резолюцій ЄС.
Т е м а 14. Право Європейського Союзу
1. До первинного права ЄС відносять:
а) спільні стратегії та загальні орієнтири;
б) регламенти, директиви та рішення;
в) установчі договори Європейського Союзу та Хартію
Європейського Союзу про основні права;
г) регламенти і директиви.
2. Принцип верховенства права ЄС означає, що:
а) норми права ЄС мають більшу юридичну силу, ніж
норми загального міжнародного права;
б) норми права ЄС мають більшу юридичну силу, ніж
норми національних правових систем держав-членів;
в) норми права ЄС мають більшу юридичну силу, ніж
норми національних правових систем держав-членів, крім національних конституцій;
г) норми права ЄС мають більшу юридичну силу, ніж
норми інших європейських міждержавних організацій.
3. Принцип, згідно з яким у сферах, що не належать до
виключної компетенції ЄС і в яких держави-члени не можуть
належним чином досягти цілей запропонованого заходу на
центральному, регіональному або місцевому рівнях, а натомість це краще здійснити на рівні Союзу з огляду на масштаби або результати запропонованих заходів, має назву:
а) принцип верховенства права ЄС;
б) принцип субсидіарності;
в) принцип пропорційності;
г) принцип солідарності.
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4. У разі систематичного і грубого порушення державою-членом цінностей, на яких ґрунтується ЄС, можливим є:
а) припинення членства такої держави в ЄС;
б) призупинення певних прав відповідної держави-члена
(призупинення її членства в ЄС);
в) покладення на таку державу штрафу;
г) примусове виключення такої держави з ЄС.
5. Обов’язковими умовами набуття членства в ЄС
згідно з установчими договорами ЄС є:
а) членство в НАТО;
б) бути європейською державою та поважати цінності ЄС;
в) усе викладене вище;
г) членство в Європейській асоціації вільної торгівлі.
6. Організація “Європейський Союз” була створена на
основі трьох співтовариств, якими були:
а) Європейське співтовариство вугілля і сталі, Європейське оборонне співтовариство, Європейське політичне співтовариство;
б) Європейське співтовариство вугілля і сталі, Європейське економічне співтовариство, Євратом (Euratom);
в) Європейське співтовариство вугілля і сталі, Європейське економічне співтовариство, Бенілюкс;
г) Європейське співтовариство вугілля і сталі, Європейське економічне співтовариство, Європейське оборонне співтовариство.
7. До джерел вторинного права ЄС належать:
а) регламенти, директиви, рішення і рекомендації;
б) регламенти, директиви, рішення, рекомендації і висновки;
в) регламенти, директиви, рекомендації і висновки;
г) регламенти, директиви, рекомендації, висновки і резолюції.
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8. Правосуб’єктність ЄС передбачає:
а) можливість укладати міжнародні договори від власного імені;
б) можливість скасовувати Союзом норми національного
права держав-членів, що не відповідають нормам права ЄС;
в) можливість укладати міжнародні договори від власного імені та співпрацювати з міжнародними організаціями;
г) усе перераховане вище.
9. Держава-кандидат на вступ до ЄС – це держава:
а) що бажає вступити до ЄС і прийняла відповідне рішення на національному рівні;
б) яка офіційно подала заявку на вступ до ЄС;
в) з якою відкриті переговори про вступ;
г) що відповідає усім критеріям членства і висловила
бажання вступити в Європейський Союз.
10. Україна щодо ЄС:
а) є державою-кандидатом;
б) є державою-заявницею;
в) не є ані державою-кандидатом, ані державою-заявницею;
г) є асоційованою державою.
Т е м а 15. 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 державоюучасницею якогось із прав, викладених у Пакті;
в) передбачає можливість звернення до Європейського
суду з прав людини;
г) передбачає перелік додаткових (спеціальних) прав.
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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
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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;
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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.
Т е м а 16. Міжнародно-правове регулювання

питань юрисдикції
1. Екстрадиція – це:
а) передача доказів із кримінальної справи іноземній
державі;
б) видача фізичної особи іншій державі;
в) надання згоди на обов’язковість міжнародного договору;
г) відмова від видачі фізичної особи іншій державі.
2. Не можна кваліфікувати як піратство дії, вчинені:
а) екіпажем приватного риболовецького судна;
б) військовим кораблем держави;
в) екіпажем приватного літального апарата;
г) екіпажем і пасажирами приватного літального апарата.
3. Міжнародний кримінальний суд притягає до відповідальності тільки:
а) держави та фізичних осіб;
б) фізичних осіб та організації;
в) фізичних осіб;
г) організації.
4. Геноцид – це міжнародний злочин, що:
а) полягає в політиці расової дискримінації та гнобленні
стосовно будь-якої групи населення;
б) здійснюється з наміром знищити повністю або частково окрему групу населення за національною, етнічною, расовою чи релігійною належністю;
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в) означає будь-які розрізнення, виняток, обмеження чи
перевагу, 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 основних свобод у
політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких
інших сферах суспільного життя;
г) здійснюється з наміром обмеження права будь-якої
групи населення за політичною, національною чи релігійною
належністю.
5. Не може бути підставою для відмови в екстрадиції:
а) наявність в особи громадянства країни, до якої звернено запит про екстрадицію;
б) вчинення політичного злочину;
в) вчинення злочину громадянином третьої країни на її
території;
г) якщо така особа може бути піддана тортурам або
страті.
6. На іноземному військовому морському судні, що перебуває в територіальному морі держави, діє юрисдикція:
а) держави прапора;
б) прибережної держави;
в) і держави прапора, і прибережної держави;
г) юрисдикція жодної держави не поширюється.
7. Назвіть, що з наведеного не є принципом міжнародного кримінального права:
а) nullum crimen sine lege;
б) неприпустимість посилання на посадові імунітети;
в) застосування строків давності;
г) виконання наказу не звільняє від кримінальної відповідальності.
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8. Міжнародним злочином є:
а) апартеїд;
б) підробка грошових знаків (фальшивомонетництво);
в) піратство;
г) торгівля наркотичними засобами.
9. Злочином міжнародного характеру є:
а) агресія;
б) геноцид;
в) расова дискримінація;
г) легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (відмивання грошей).
10. Вимагати припинення міжнародного злочину та
ліквідації його наслідків має право:
а) будь-яка держава;
б) лише та держава, яка потерпає від злочину;
в) лише країни Великої Вісімки;
г) лише країни, що мають постійні місця в Раді Безпеки
ООН.
Т е м а 17. Міжнародне право в період збройних

конфліктів (міжнародне гуманітарне право)
1. Оберіть, що з перерахованого не є джерелом міжнародного гуманітарного права:
а) Женевські конвенції 1949 р.;
б) Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у
випадку збройного конфлікту 1954 р.;
в) Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики 1928 р.;
г) Гаазька конвенція про закони і звичаї сухопутної
війни 1907 р.
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2. Комбатанти – це:
а) законні учасники збройного конфлікту, які безпосередньо беруть участь у бойових діях;
б) медичний і духовний персонал, який входить до
складу збройних сил;
в) цивільне населення, яке взяло в руки зброю після
військової окупації;
г) шпигуни та найманці.
3. У розумінні Женевської конвенції про поводження з
військовополоненими 1949 р. не вважаються військовополоненими:
а) особи, які входять до регулярних збройних сил сторони – учасниці збройного конфлікту;
б) партизани;
в) жителі неокупованої території, які стихійно взяли в
руки зброю під час наближення ворога;
г) особи, які входять до медичного та духовного персоналу збройних сил.
4. Зазначте, що з наведеного є військовим об’єктом:
а) казарма, в якій відсутні солдати і зброя;
б) працююча школа, в якій розташований склад боєприпасів;
в) військовий завод, на якому працюють цивільні;
г) шпиталь із пораненими військовими.
5. Віроломством не вважається:
а) використання білого прапора парламентаря з метою
підірвати штаб супротивника;
б) вдавання із себе пораненого з метою вбивства супротивника;
в) використання обманного маневру з метою примусити
супротивників повірити, що напад буде здійснюватися саме в
цьому напрямі;
г) видання себе за цивільного з метою вбивства супротивника.
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6. Партизани – законні учасники збройного конфлікту, якщо:
а) мають на чолі особу, відповідальну за дотримання
норм міжнародного гуманітарного права, і відкрито носять
зброю під час бою і при розгортанні в бойові порядки;
б) отримали посвідчення партизан;
в) мають знаки відмінності;
г) не порушують норм міжнародного гуманітарного права.
7. Використання ядерної зброї:
а) заборонено нормами міжнародного права;
б) заборонено лише для учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.;
в) не заборонено міжнародним правом;
г) заборонено рішенням Міжнародного Суду ООН.
8. Оберіть, де правильно тлумачиться поняття “військовий об’єкт”:
а) об’єкт, руйнування якого надасть явну військову перевагу;
б) об’єкт, що використовується з воєнною метою;
в) об’єкт, що робить ефективний внесок у бойові дії, і
його нейтралізація надасть явну військову перевагу;
г) об’єкт, включений до переліку військових об’єктів Міністерства оборони і який робить ефективний внесок у бойові дії.
9. Цивільне населення:
а) не може воювати взагалі ніколи;
б) може воювати тільки під час наближення ворога до
неокупованої території;
в) може воювати, якщо відкрито носить зброю;
г) не може воювати, проте якщо починає воювати, то
набуває статус комбатанта.
10. Дозволеними методами ведення війни є:
а) військові хитрощі;
б) віроломство;
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в) віддання наказу “пощади не буде”;
г) “килимові” (невибіркові) бомбардування.
Т е м а 18. Забезпечення міжнародної безпеки

міжнародно-правовими засобами
1. Агресія – це:
а) застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави чи будь-яким іншим чином, несумісним зі
Статутом ООН;
б) застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави чи будь-яким іншим чином, несумісним з
конституцією цієї держави;
в) застосування фінансових санкцій державою проти суверенітету та політичної незалежності іншої держави чи будьяким іншим чином, несумісним зі Статутом Ради Безпеки;
г) застосування фінансових санкцій державою проти суверенітету та політичної незалежності іншої держави чи будьяким іншим чином, несумісним з конституцією цієї держави.
2. Правовою основою колективної безпеки є:
а) Статут ООН;
б) багатосторонній договір, конкретний зміст якого визначається державами, що беруть участь у такому договорі;
в) принципи міжнародного права;
г) рішення міжнародних судових органів.
3. Розрізняють такі види системи колективної безпеки:
а) індивідуальну і колективну;
б) національну і міжнародну;
в) універсальну і регіональну;
г) усі відповіді вірні.
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4. Згідно зі змістом роззброєння як принцип міжнародного права вимагає від держав:
а) виконання обов’язку роззброюватися;
б) домагатися й укладати договори про роззброєння;
в) всі варіанти правильні;
г) знищення, вивезення зброї.
5. Матеріальними гарантіями безпеки держави виступають:
а) заходи з роззброєння й обмеження озброєння;
б) система нормативно-правових актів ООН;
в) міжнародно-правові договори, що укладаються між
державами;
г) регулювання обмежень на випробування ядерної
зброї.
6. Європейська система заходів довіри створена в рамках:
а) Ради Європи;
б) ЄС;
в) ОБСЄ;
г) СНД.
7. Безстроковий Договір про звичайні збройні сили в
Європі був укладений у:
а) 1945 р.
б) 1970 р.
в) 1993 р.
г) 1990 р.
8. Без’ядерна зона – це територія, що вільна від ядерної зброї на підставі:
а) міжнародного договору;
б) резолюції Генеральної Асамблеї ООН;
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в) рішення Міжнародного Суду ООН;
г) рішення МАГАТЕ.
9. Регіональною системою колективної безпеки є:
а) ЄС;
б) ОБСЄ;
в) Міжнародна морська організація (ІМО);
г) МАГАТЕ.
10. Ядерні випробування:
а) заборонені;
б) частково заборонені;
в) заборонені в межах окремих територій;
г) заборонені в космічному просторі та під водою.
Т е м а 19. Міжнародно-правове регулювання

міжнародних економічних відносин

1. Загальновизнані основні принципи міжнародного
публічного права:
а) не застосовуються до регулювання міжнародних економічних відносин, оскільки щодо них діють спеціальні принципи;
б) застосовуються до регулювання міжнародних економічних відносин і мають першочергове значення щодо спеціальних принципів;
в) застосовуються частково до регулювання міжнародних економічних відносин, якщо не суперечать спеціальним
принципам;
г) застосовуються до регулювання міжнародних економічних відносин та мають другорядне значення щодо спеціальних принципів.
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2. Режим найбільшого сприяння – це:
а) надання торгових пільг насамперед щодо мита для
всіх або деяких товарів, що діють у відносинах між окремими
державами і не поширюються на товари з інших країн;
б) надання однією державою іншій певних пільг, що надані або можуть бути надані третім державам;
в) коли держава цілком або частково зрівнює у правах
фізичних і/або юридичних осіб іноземної держави з вітчизняними;
г) надання пріоритетного права на укладання міжнародних економічних договорів.
3. Хартія економічних прав і обов’язків держав від
12 грудня 1974 р. була прийнята:
а) Організацією Об’єднаних Націй;
б) Світовою організацією торгівлі;
в) Міжнародним інститутом з уніфікації приватного права (УНІДРУА);
г) Євразійським економічним співтовариством (ЄврАзЕС).
4. Міжнародно-правовий звичай:
а) є джерелом міжнародного економічного права як і
будь-якої іншої галузі міжнародного публічного права;
б) не є джерелом міжнародного економічного права;
в) є допоміжним засобом встановлення норм міжнародного економічного права;
г) є вторинним джерелом міжнародного економічного
права.
5. Метою створення Світової організації торгівлі
(СОТ) є сприяння:
а) безпеці та співробітництву в Європі;
б) утвердженню демократії, прав людини та верховенства права;
в) лібералізації зовнішньої торгівлі у світі;
г) ефективності зовнішньоекономічних відносин.
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6. Вищим органом Світової організації торгівлі є:
а) Генеральна Асамблея СОТ;
б) Економічна і соціальна рада СОТ;
в) Конференція міністрів держав – членів СОТ;
г) Рада з торгівлі товарами СОТ.
7. Спори між членами СОТ щодо застосування багатосторонніх торговельних угод СОТ вирішує:
а) Міжнародний Суд ООН;
б) Міжнародний економічний суд СОТ;
в) Орган з вирішення спорів СОТ;
г) Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм.
8. Вирішення спорів з економічних питань між державами СНД здійснює:
а) Міжурядова комісія СНД з вирішення економічних та
соціальних питань;
б) Міжнародна торговельна палата СНД;
в) Економічний Суд СНД;
г) Комісія СНД з права міжнародної торгівлі.
9. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) – це:
а) спеціалізована установа ООН;
б) допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН;
в) допоміжний орган Економічної і Соціальної Ради
ООН;
г) допоміжний орган Ради Безпеки ООН.
10. Міжнародна торговельна палата (МТП) при Економічній і Соціальній Раді ООН
а) має консультативний статус категорії “А”;
б) має консультативний статус категорії “B”;
в) має консультативний статус категорії “C”;
г) не має будь-якого консультативного статусу.
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Т е м а 20. Міжнародно-правове співробітництво у

сфері охорони навколишнього середовища
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.
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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 держав-учасниць:
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;
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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.
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