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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 8.03020201 
 
Вказівки: Розв'яжіть завдання і запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних 
клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається. 
 
 
 1.(........) 
Принцип “res judісаtа” є: 
1) Загальним принципом права 
2) Одним з основоположних принципів міжнародного права 
3) Основним принципом міжнародного приватного права 
4) Не є принципом 
5) Є як загальним принципом права, так і основним принципом міжнародного права 

 
 2.(........) 
Відповідно до Заключного акту НБСЄ 1975 року, в силу принципу невтручання: 
1) Держави-учасниці будуть утримуватися від будь-якого акту військового або політичного, 

економічного чи іншого примусу 
2) Держави-учасниці не будуть утримуватися від будь-якого акту військового або 

політичного, економічного чи іншого примусу 
3) Держави-учасниці будуть утримуватися від будь-якого акту військового або політичного, 

економічного чи іншого примусу тільки у разі прийняття відповідного рішення ОБСЄ 
4) Держави-учасниці будуть утримуватися від будь-якого акту військового або політичного, 

економічного чи іншого примусу тільки у разі прийняття відповідного рішення НБСЄ 
5) Держави-учасниці будуть утримуватися від будь-якого акту військового або політичного, 

економічного чи іншого примусу тільки у разі прийняття відповідного рішення Ради 
Європи 

 
 3.(........) 
Об’єктами правонаступництва можуть бути:  
1) континентальний шельф;  
2) наукові винаходи;  
3) засоби масової інформації;  
4) державні борги. 
5) міжнародні організації 

 
 4.(........) 
Відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, 
що стосується  захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру вставте 
пропущені слова: «Під час припинення воєнних дій органи,  що перебувають при владі,  
прагнуть  надати якомога ширшу амністію особам,  які брали участь у  збройному  
конфлікті,  та  особам,  позбавленим  волі  з причин,  пов'язаних  із  збройним конфліктом,  
незалежно від того, були вони………  .» 

1) взяті на підписку про невиїзд 
2) засудженні до позбавлення волі 
3) затримані 
4) заарештовані 
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5) засудженні 
 

 5.(........) 
Впишіть правильну відповідь, згідно Віденської Конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 р.: "Учасник не  може  посилатись  на положення свого ____________ права 
як на виправдання для невиконання ним договору."  

1) кримінального; 
2) звичаєвого; 
3) цивільного; 
4) національного; 
5) внутрішнього. 

 
 6.(........) 
Відповідно до Протоколу ІІ Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 
1973 року (прийнято 2.11.1973, у м. Лондон) третейський суд складається з : 

1) 7 арбітрів 
2) 5 арбітрів 
3) 1 арбітра 
4) 9 арбітрів 
5) 3 арбітрів 

 
 7.(........) 
Згідно Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1996 р., вкажіть, як називаються зміни 
у фізичному середовищі або біоті, які викликаються зміною клімату, і дуже   негативно   
впливають  на  склад,  відновну  здатність  або продуктивність  природних   і   
регулюючих   екосистем?  

1) негативні наслідки зміни клімату 
2) забруднення навколишнього середовища 
3) екологічний збій 
4) несприятливі наслідки зміни клімату 
5) екологічна катастрофа 

 
 8.(........) 
Відповідно до ст.2 Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний 
простір, зміст кожного національного реєстру космічних об’єктів і умови його ведення 
визначаються: 
1) Генеральним Секретарем ООН 
2) Радою Безпеки ООН 
3) NASA 
4) відповідною державою реєстрації 
5) ЕКОСОР 
 
 9.(........) 
Згідно Віденської Конвенції про консульські зносини глава консульських установ 
присвоюються у кожному класі різні місця у порядку старшинства, що визначаються 
датою: 

1) призначення; 
2) видачі дипломатичного паспорту; 
3) видачі патенту; 
4) видачі візи; 
5) видачі екзекватури. 

 
 10.(........) 
Як називаються морські води, які складають невід’ємну частину державної території 
прибережної держави, що перебувають під її повним і виключним суверенітетом? 
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1) територіальні води; 
2) прилеглі води; 
3) виключна економічна морська зона; 
4) внутрішні води; 
5) міжнародна ріка. 

 
 11.(........) 
Вкажіть в порядку зростання  номер  правильної відповіді_________ 

Назвіть злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне здійснення 
міжнародних відносин: 

1. Злочини проти безпеки цивільної авіації.  
2. Злочини вчинені на морі.  
3. Міжнародний повітряний тероризм. 
4. Розповсюдження порнографії. 
5. Злочини, пов’язані з безпекою ядерних матеріалів 

 
 12.(........) 
Вкажіть  номер  правильної відповіді_________ 
Який орган для врегулювання міжнародних суперечностей формує «Декларація про 
встановлення фактів Організацією Об’єднаних Націй в галузі підтримання міжнародного миру і 
безпеки» схвалена Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 9.12.1991 р.   

1. Арбітражний суд 
2. Третейський суд 
3. Місії зі встановлення фактів 
4. Експертну комісію  
5. Судовий орган 

 
 13.(........) 

До основних організаційних форм міжнародного економічного співробітництва держав не 
належить: 
1)міжнародне економічне співробітництво держави з державою; 
2)співробітництво держави з міжнародними організаціями, зокрема економічними, на правах 
повноправного членства;  
3)співробітництво держави з міжнародними економічними організаціями на правах 
асоційованого членства;  
4)співробітництво держави з транснаціональними корпораціями; 
5)співробітництво держави в рамках міжнародної організації з іншими державами, які є її 
членами.  
 
 14.(........) 
До галузевих відділів Секретаріату Економічної комісії для Африки  належить: 
1) відділ соціального розвитку  
2) відділ економічного розвитку 
3) відділ фінансового розвитку 
4) відділ інвестиційного розвитку 
5) відділ інноваційного розвитку 
 
 15.(........) 
Конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні 
1952 року була прийнята: 
1) в Римі 
2) в Парижі 
3) в Чикаго 
4) в Гельсінкі 
5) в Токіо 
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 16.(........) 
Яка з міжнародних угод не передбачає можливості подачі повідомлень індивідами на дії 
держави: 
      1)  Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод від 1950 року; 
      2)  Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 1969 року; 
      3)  Факультативний протокол до Пакту про громадянські та політичні права від 1966 року; 
      4)  Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року; 
      5)  Конвенція проти катувань  від 1984 року. 
 
 17.(........) 
В англійському автентичному тексті Статуту ООН Міжнародний Суд ООН має назву: 
    1)   Міжнародний Суд ; 
    2)   Міжнародний Суд Справедливості; 
    3)   Всесвітній Суд ; 
    4)   Міжнародний Трибунал; 
    5)  Міжнародний Арбітраж. 
 
 18.(........) 
До суб’єктів стародавнього міжнародного права належать: 
1. Римська імперія; 
2. Лангобардія; 
3. Уесекс; 
4. Німеччина. 
 
 19.(.......) 
Переважна більшість науковців розглядає міжнародне право як: 
1. матеріальне; 
2. процесуальне; 
3. колізійне; 
4. порівняльне. 
 
 20.(........) 
До територій із змішаним режимом належить: 
1. прилегла зона; 
2. анклави; 
3. Місяць та інші небесні тіла; 
4. Антарктика. 
 
 21.(........) 
Правовою основою для відносин між Україною та ЄС є: 

1) угода про асоціацію; 
2) угода про посилене співробітництво; 
3) угода про дружбу 
4) угода про зону вільної торгівлі з ЄС. 

 
 22.(........) 
Генеральні адвокати виконують функцію: 

1) вивчення справи та формування доповіді по ній 

1) захист інтересів сторін 

2) представництва Суду ЄС у відносинах з національними судовими органами 

3) представництва сторін 

 
 23.(........) 

Які країни не є сторонами Шенгенської угоди? 
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1) Швеція та Фінляндія 
2) Норвегія та Великобританія  
3) Ісландія 
4) Великобританія та Ірландія 

 
 24.(........) 
Чи має право Рада ЄС санкціонувати надання допомоги з метою захисту господарств, які 
опинились у неблагополучному становищі, внаслідок структурних чи природних змін, які 
вплинули на сільське господарство: 

1) Так 

2) Ні 

3) Це питання Лісабонським договором не регулюється 

4) Таку допомогу може санкціонувати лише Єврокомісія 

 
 25.(........) 
 
Європейський центральний банк набув статусу органу ЄС після набрання чинності: 

1) Лісабонського договору 
2) Ніццького договору 
3) Амстердамського договору 
4) Римського договору 

 
 
 
 


