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Методичні рекомендації та завдання до самостійної  та індивідуальної 

роботи студентів 
Самостійна робота студента є однією з форм оволодіння навчальним 

матеріалом поза межами обов’язкових навчальних  занять. Її спрямовано на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх 

поглиблення, набуття й удосконалення практичних навичок та умінь щодо 

відповідної спеціальності.       

 Головною метою самостійної роботи є пізнання, одержання знань, набуття 

вмінь і практичних навичок з дисципліни «Міжнародне  публічне право». 

 Зміст самостійної роботи визначений навчальною програмою 

дисципліни «Міжнародне публічне право», методичними матеріалами, а також 

рекомендаціями викладача.  

Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні 

та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, 

виробити вміння самостійного отримання знань. Самостійна робота студента 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення 

навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та 

методичними посібниками, конспектами лекцій, презентаціями, а також 

опрацюванням  рекомендованої  літератури та аналізом нормативно-правових актів з 

дисципліни. 

 Для реалізації самостійної роботи у процесі вивчення навчального 

предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів, і  відповідних рівнів 

складності. 

Контроль самостійної роботи студента. 

 

Контроль за самостійною роботою студентів може здійснюватися викладачем 

у таких формах:  

-поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на 

питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських заняттях);  

-поточний контроль на основі виконання практичних завдань;  

 -вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач;  

-перевірка конспекту, виконаного з тем, що вивчалася самостійно;  

-тестування, виконання письмової контрольної роботи;  

-підготовка статті, тез виступу та інших публікації в науковому, науково-

популярному, навчальному виданні тощо за підсумками самостійної навчальної й 

науково-дослідної роботи. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

 

 Завдання № 1. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.     З'ясуйте, в чому полягає особливість міжнародного право як системи 

права. 

2.     Як слід розуміти ознаку нормативності міжнародного публічного права? 



3.     Чим міжнародне право відрізняється від національного законодавства? 

4.     Розкрийте зміст відмінностей між міжнародним правом і національним 

правом. 

  

  

Завдання № 2. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.                 Охарактеризуйте кожний період розвитку міжнародного права. 

2.                 Проаналізуйте основні міжнародно-правові акти ООН 

3.                 Охарактеризуйте Віденську конвенцію про право міжнародних 

договорів 1969 року. 

  

  

Завдання № 3. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Назвіть суб'єкти МПП і дайте їм визначення. 

2.     Розкрийте відмінність основних і похідних суб'єктів МПП. 

3.     Дайте характеристику зазначеним джерелам міжнародного права. 

4.     Визначте співвідношення міжнародного публічного права з міжнародним 

приватним правом? 

  

Завдання № 4. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Визначте стадії міжнародної правотворчості  

2.     Назвіть відомі науці і практиці способи створення норм МПП. 

3.     В чому полягає відмінність між кодифікацією та інкорпорацією норм 

МПП? 

4.     Назвіть основний принцип створення норм МПП? 

  

  

Завдання № 5. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Визначте зміст та форми реалізації норм міжнародного права. 

2.      Національний механізм (зміст процесу) імплементації норм 

міжнародного права. 

3.      Розкрийте концепцію примату міжнародного права над 

внутрішньодержавним правом 

  

  

Завдання № 6. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Розкрийте та порівняйте зміст двох теорій визнання: конститутивної й 

декларативної. 

2.     Визначте форми визнання та розкрийте їх зміст. 

3.     Назвіть на які випадки правонаступництва поширюється положення 



Конвенції 1978 р. 

4.     Які зобов'язання взяла на себе Україна відповідно до Закону «Про 

правонаступництво»? 

  

Завдання № 7. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Дайте визначення терміну «території». 

2.     Що становить основу юридичної природи державної території. 

3.     Визначте зміст правового явища «міжнародна територія спільного 

користування». 

4.     Державне територіальне верховенство, дайте юридичне розуміння. 

5.     Визначте повітряну територія держави Україна. 

6.     Визначте морські кордони держави Україна. 

7.     Визначте особливості міжнародних річок. 

8.     З'ясуйте якими міжнародними нормами встановлений правовий режим 

Антарктиди. 

9.     Визначте поняття громадянства. Хто за Законом України є громадянином 

України? 

10. Розкрийте зміст правового режиму іноземців. 

11. Визначте правовий статус біженців і переміщених осіб. 

12. Класифікуйте права людини та розкажіть про їх втілення в міжнародному 

праві. 

  

  

Завдання № 8. Питання та завдання для самостійного контролю. 

1.З'ясуйте процес становлення основних принципів міжнародного права. 

2.Визначте зміст основних принципів міжнародного права. 

3.Назвіть мирні засоби вирішення міжнародних суперечок та дайте їм 

характеристику. 

  

  

  

Завдання № 9. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Дайте поняття міжнародно-правової відповідальності. 

2.     Визначте мету та функції міжнародно-правової відповідальності 

3.     Назвіть види та форми міжнародної відповідальності держав. 

4.     Відповідно до ст.ст.20 – 25 Статуту ООН з'ясуйте обставини, що 

виключають протиправність діянь в міжнародному праві. 

5.     Назвіть підстави міжнародно-правової відповідальності держав. 

6.     Дайте класифікацію протиправних дій в міжнародному праві. 

7.     Охарактеризуйте інститути міжнародно-правої
 
відповідальності. 

  

  

Завдання № 10. Розв’яжіть задачі 



 

1.Як відомо, Україна (УРСР) є однією з країн-засновниць ООН. Її 

представники брали участь у розробці міжнародно-правових документів, заснуванні 

органів ООН та її спеціалізованих установ.  

 Чи були республіки СРСР суб’єктами міжнародного права? 

Охарактеризуйте міжнародну правосуб’єктність України за часів її перебування 

у складі СРСР? Згадайте представників України, які зробили вагомий внесок у 

міжнародний правотворчий процес, розвиток двосторонніх та багатосторонніх 

відносин. 

 

2. У липні 1997 р. президент Австрії Томас Клестиль висловив ідею про 

необхідність вступу Австрії до НАТО. Як відомо, Австрія є нейтральною державою. 

У той же час Австрія є великим постачальником зброї. Так, вона поставляла зброю 

для обох воюючих сторін під час війни в Перській затоці на початку 90-х рр. XX ст. 

У 1991 р. через Австрію пройшли транзитом до Перської затоки американські 

бронетранспортери, у жовтні 1997 р. на території Австрії відбувались Натівські 

штабні маневри. Усього в 1997—1998 р. австрійський військовий контингент взяв 

участь у п'ятнадцятьох європейських військових навчаннях НАТО.  

  Коментуючи цю політику «нейтральної» Австрії, деякі газети 

писали, «що нейтралітет — справа внутрішня і Австрія може легко від нього 

відмовитися таким же шляхом, яким набула за допомогою конституційного закону».  

  Чи суперечить політика Австрії її зобов'язанням згідно з 

міжнародним правом? Чи може бути обмежена правосуб'єктність держави? 

Завдання № 11. Розв’яжіть задачі 

1. У Федеративній Республіці Югославія у 1996 р. постійно порушувались 

права національних меншин косовських албанців (прояви геноциду, переслідування 

за національною ознакою та ін.). Це не відповідало нормам міжнародного права, а 

тому до ФРЮ були застосовані санкції та військова сила. 

Яка відповідальність була у суб'єкта міжнародного права ФРЮ? На 

підставі чого було застосовано силу у вигляді воєнних дій ? 
2. Держава В. здійснила масовану повітряну атаку по об’єктам, які знаходяться 

на території держави Г. Кваліфікувавши дії держави В., як акт агресії і застосувавши 

право на самооборону, держава Г. зруйнувала авіабазу на території держави В. 

Визначте правомірність дій держав відносно принципу незастосування 

сили або погрози силою? Дайте визначення самооборони і агресії. Що таке 

колективна самооборона? Яким чином участь ООН впливає на правомірність 

збройного колективного подавлення агресії? Розкрийте механізм застосування 

збройної сили за рішенням Ради Безпеки ООН? 
Завдання № 12. Розв’яжіть задачі 

 

1. Космічний супутник зійшов з орбіти, впав на територію держави С. і 

спричинив суттєву шкоду. Потеріпла держава пред’явила претензії про 

відшкодування шкоди. Держава, яка запустила супутник стверджувала, що не 

вчиняла ніяких протиправних дій, падіння об’єкта сталося з об’єктивних причин, і 

тому відсутня її вина в спричиненні шкоди. 



Чи є в діях держави, яка запустила супутник склад правопорушення? Які 

особливості відповідальності за спричинення шкоди без вини? 
2. Військові кораблі КНР, застосувавши силу, затримали в своїх 

територіальних водах військовий розвідувальний корабель США. 

Чи правомірні дії КНР? Чи є в цьому випадку застосування сили необхідною 

обороною? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на Конвенцію ООН з 

морського права. 

Завдання №13.  Розв’яжіть задачі 

 

1. У червні 1997 р. делегація парламенту Чечні на чолі з головою комітету з 

питань закордонних зв'язків А. Ідиговим вручила керівникам литовського сейму 

(парламенту) звернення президента Чечні з проханням визнати незалежність 

Чеченської республіки. Аналогічні звернення були передані у парламент Латвії й 

Естонії. МЗС Росії попередив ці республіки «про вкрай негативні наслідки» для 

двосторонніх відносин у випадку позитивного рішення на такі звернення.  

  Чи будуть порушені норми міжнародного права, якщо країни, 

згадані в задачі, визнають Чечню? 

 

 2.У 1978 р. в Ірані був повалений шахський режим. Новий уряд Ірану 

заявив, що перегляне договори кабального, нерівноправного характеру, укладені 

монархічним режимом зі США й іншими західними країнами. Незабаром було 

заявлено про вихід Ірану з військового блоку СЕНТО і ліквідацію в Ірані всіх його 

військових органів. Потім був анульований ірано-американський договір 1955 р., за 

яким США надавалися широкі можливості з експлуатації природних ресурсів Ірану. 

Однак уряд Ірану підтвердив свою участь у всіх універсальних міжнародних 

договорах.   

  На чому базується право нового уряду Ірану переглядати 

міжнародні договори свого попередника? Чим можна пояснити різний підхід до 

договірних зобов'язань колишнього уряду?  

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Виконайте тестові завдання. 

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тести з навчальної дисципліни „Міжнародне публічне право” призначені для 

поглибленого засвоєння студентами учбового матеріалу та спрямовані на 

полегшення підготовки до практичних занять, контрольних робіт та іспиту.  

   Вони охоплюють основні галузі та інститути міжнародного публічного 

права. 

    Вирішення тестових завдань потребує уважного вивчення базових 

навчальних посібників та підручників з дисципліни, знайомства з основоположними 

працями та сучасними дослідженнями в галузі міжнародного публічного права, а 



також знання основних актів законодавства України з міжнародго публічного права, 

представлених у списку літератури. 

     До кожного тесту запропоновано декілька варіантів відповіді, з яких, як 

правило, лише один варіант є вірним. 

Відповідь на тест оцінюється в один бал.  

     Тести можуть використовуватися студентами для самоконтролю отриманих 

знань, а також у якості однієї з форм поточного модульного контролю, який 

здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модуля з 

міжнародного публічного права. 

 

 

  

1. Міжнародний договір і звичай за юридичною силою: 

а) рівні; 

б) договори мають пріоритетом над звичайними нормами; 

в) договір і звичай взаємодоповнюють один одного; 

г) норми міжнародного звичаєвого права переважають над договорами. 

2. Однією з форм міжнародно-правової відповідальності є: 

а) сатисфакція; 

б) самооборона; 

в) окупація; 

г) ембарго. 

3. Форма міжнародного договору включає: 

а) мова, структуру та найменування договору; 

б) тільки структуру; 

в) найменування, структуру і додатки; 

г) структуру, а також заяви та застереження, зроблені сторонами. 

4. Положення міжнародних договорів, які передбачають зобов'язання для 

третіх держав, поширюються на треті держави: 

а) без згоди третьої держави; 

б) якщо учасники договору мають намір зробити це положення засобом 

створення зобов'язання і третя держава приймає у письмовій формі це зобов'язання; 

в) тільки за згодою цієї держави; 

г) коли згода третьої держави передбачається доти, поки немає доказів 

протилежного. 

5. До постійних закордонним органам зовнішніх зносин відносять: 

а) спеціальні місії; 

б) торгові представництва; 

в) делегації, що направляються для участі в міжнародних конференціях; 

г) міністерство закордонних справ. 

6. Сторонами в міжнародному договорі є: 

а) основні і похідні суб'єкти права; 

б) суб'єкти міжнародного права, що володіють договірної правоздатністю; 

в) учасники міжнародних відносин; 

г) суб'єкти федерацій як основні суб'єкти міжнародного права. 



7. Звільнення від абсолютної відповідальності за Конвенцією про міжнародну 

відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами 1972 р., надається в тій 

мірі, в якій держава, що запускає доведе, що шкода стала наслідком: 

а) крайньої необхідності; 

б) грубої недбалості або наміру потерпілої сторони; 

в) невинного правомірної поведінки заподіювача 

шкоди; 

г) жодне з зазначених підстав не звільняє від відповідальності. 

8. Назвіть міжнародну судову установу: 

а) Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП РФ; 

б) Міжнародний Екологічний Суд; 

в) Іноземний суд; 

г) Міжнародний арбітражний суд МТП (Париж). 

9. Число суддів Європейського Суду з прав людини становить: 

а) 15; 

б) 9; 

в) число суддів дорівнює числу Високих Договірних Сторін; 

г) число членів Європейського Союзу. 

10. Виділіть спеціалізована установа ООН: 

а) ЕКОСОР; 

б) ІНТЕРПОЛ; 

в) Рада з опіки; 

г) Міжнародна морська організація. 

11. Право мирного проходу являє собою плавання через територіальне море з 

метою: 

а) підйому в повітря, посадки або прийняття на борт літального апарату; 

б) проведення дослідницької або гідрографічної діяльності; 

в) рибальської діяльності; 

г) постановки на рейд біля портового споруди. 

12. Вкажіть вид міжнародної правової допомоги, що сприяє прийняттю 

судового рішення (вироку) по справі: 

а) визнання і виконання іноземних судових рішень (вироків); 

б) передача компетенції ; 

в) обмін правовою інформацією судових органів різних держав; 

г) напрямок судових доручень про виконання окремих процесуальних дій. 

 

13. Спеціалізовані установи ООН - це: 

а) самостійні установи 

б) органи ООН 

в) самостійні міжнародні організації, які тісно співпрацюють із ООН 

г) міжнародні неурядові організації 

14. Вищим органом СНД є: 

а) Рада глав держав; 

б) Рада глав урядів; 

в) Рада міністрів закордонних справ ; 



г) Рада глав держав і урядів. 

15. У яких випадках здійснюється кримінальна юрисдикція РФ на борту 

іноземного судна, що знаходиться у внутрішніх водах РФ? 

А) якщо судно є недержавним і на ньому скоєно будь-який злочин, 

передбачене КК РФ; 

б) якщо капітан судна або дипломатичний агент держави прапора звернеться 

до влади РФ з проханням про надання допомоги; 

в) якщо скоєний злочин є тяжким або особливо тяжким за КК РФ і його 

наслідки поширюються на територію РФ; 

г) якщо скоєно будь-який злочин на борту іноземного судна (за винятком 

військового) і інше не передбачено міжнародним договором між РФ і державою 

прапора. 

16. Проведення державного кордону на місцевості з позначенням її 

спеціальними прикордонними знаками-це: 

а) ембарго; 

б) окупація; 

в ) демілітаризація; 

г) демаркація. 

Тести 

17. Ширина територіального моря не повинна перевищувати: 

а) 24 морські милі; 

б) 8 морських миль; 

в) 200 морських миль; 

г) 12 морських миль. 

18. Яка з перерахованих категорій осіб не відноситься до комбатантів? 

А) склад діючих збройних сил; 

б) бійці національно-визвольного руху; 

в) добровольці і партизани; 

г) всі вищевказані особи є комбатантами. 

19. Які з перерахованих ознак характеризують збройний конфлікт 

неміжнародного характеру? 

А) наявність конфлікту на території однієї держави; 

б) наявність внутрішніх заворушень; 

в) національно-визвольний характер дій повстанців ; 

г) офіційне визнання державою антиурядових угруповань в якості воюючої 

сторони в конфлікті. 

20. У яких нижчеперелічених випадках порушується принцип невтручання у 

внутрішні справи? 

А) надання виключно гуманітарної допомоги; 

б) підтримка терористичних формувань, які переслідують неполітичні цілі; 

в) застосування примусових заходів по рішенням Ради Безпеки з метою 

підтримки миру і безпеки; 

г) підвищення ввізних мит на окремі види товарів. 

21. Який з принципів не є принципом сучасного міжнародного права? 

А) принцип рівноправності і самовизначення народів; 



б) принцип мирного співіснування держав; 

в) принцип непорушності державних кордонів; 

г) всі принципи є принципами сучасного міжнародного права. 

22. У поняття території за міжнародним правом не входить: 

а) сухопутний простір; 

б) водний простір; 

в) підземний простір ; 

г) повітряний простір. 

23. Насильницьке приєднання території іноземної держави називається: 

а) цесія; 

б) переворот; 

в) анексія; 

г) приріст території. 

24. Класифікація морських просторів у міжнародному праві: 

а) внутрішні води, територіальне море, архіпелажние води, морські протоки, 

відкрите море; 

б) штучне море, природні морські простори , морські затоки, морські бухти, 

морські канали; 

в) океани, континентальні моря, відкриті моря, закриті моря, економічна 

морська зона, міжнародні моря; 

г) річки, озера, грунтові води. 

 

Виділіть правосоздающіе суб'єкти міжнародного права: 

а) держави і міжнародні міжурядові організації: 

в) неурядові міжнародні організації; 

г) міжнародні господарські об'єднання. 

26. До міжнародно-правовим нормам відносять: 

а) звичаю; 

в) договірні і звичайні норми. 

Г) статути муніципальних утворень. 

27. До універсальних міжнародним організаціям від- 

а) Рада Європи; 

б) СНД; 

в) ЮНЕСКО; 

г) НАТО. 

28. Міжнародний судовий орган, який розглядає індивідуальні звернення 

громадян: 

а) Міжнародний Суд; 

б) Європейський Суд з прав людини; 

в ) Економічний Суд СНД; 

г) Нюрнберзький суд. 

29. Згода на обов'язковість міжнародного договору виражається шляхом: 

а) ратифікації; 

б) парафування; 

б) 



юридичні та фізичні особи; 

б) 

правила дипломатичного етикету; 

носять: 

в) г) голосування; 

підписання ad referendum. 

 

30. Припинення міжнародного договору здійснюється у формі: 

а) пролонгації; 

б) денонсації; 

в) промульгации. 

Г) кооперації 

31. Універсальної правосуб'єктністю володіють: 

а) міжнародні організації; 

б) індивіди; 

в) нації, борються за незалежність; 

г) держави. 

32. Виняткова економічна зона належить до території: 

а) державної; 

б) міжнародної; 

в) зі змішаним правовим режимом; 

г) всі відповіді правильні. 

33. Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати: 

а) 100 миль; 

б) 24 милі; 

в) 200 миль; 

г) 120 миль. 

34. Державний кордон прибережної держави на морі включає: 

а) тільки внутрішні морські води; 

б) внутрішні морські води та територіальне море; 

в) внутрішні морські води, територіальне море та прилеглу зону. 

Г) внутрішні морські води, територіальне море і континентальний шельф 

 

35. У міжнародному праві особи, що володіють подвійним громадянством: 

а) апатриди; 

б) біпатриди; 

в) громадяни; 

г) біженці. 

36. Яке з нижчеперелічених державних пристроїв є простим за міжнародним 

правом? 

А) федеративна держава; 

б) унія; 

в) унітарна держава; 

г) конфедерація. 

37. Метою якого суверенного освіти є благодійність? 



А) «вільне місто» Трієст; 

б) Ватикан; 

в) Мальтійський орден; 

г) Ліга Націй. 

38. Безпосередню участь третьої сторони в мирному вирішенні спору: 

а) обстеження; 

б) посередництво; 

в) добрі послуги; 

г) все перераховане. 

39. Перехід населення будь-якої території з одного громадянства в інше без 

права вибору у зв'язку з передачею території, на якій вона проживає, однією 

державою іншому називається: 

 а) оптация;  

 б) натуралізація;  

 в) дарування;  

 г) трансферт.  

   

 40. Метод прийняття рішень на міжнародних конференціях і в міжнародних 

організаціях без проведення голосування, заснований на схвалення рішення 

оплесками, репліками і т.д., називається:  

 а) ад'юдікація;  

 б) консенсус;  

 в) акламацію;  

 г) Ангари.  

 41. Міжнародне право не регулює:  

 а) майнові відносини міжнародних організацій з державами;  

 б) фінансові відносини держав;  

 в) відносини приватних осіб у сфері міжнародної торгівлі;  

 г) питання міждержавної торгівлі.  

 42. Автентичний текст - це:  

 а) дипломатичний документ, в якому викладається фактична сторона якого 

міжнародного питання;  

 б) вироблений і узгоджений сторонами текст міжнародного договору, що 

визнається в якості основного і достовірного;  

 в) документ, в якому наводяться обгрунтування позиції держави;  

 г) листування Міністерства закордонних справ.  

 43. Тимчасовий колективний орган суверенних держав-учасниць, який 

створюється для досягнення узгоджених цілей:  

 а) міжурядова конференція;  

 б) міжнародний договір;  

 в) дипломатичне представництво;  

 г) міжнародна неурядова організація.  

  

 44. Потерпілий в результаті міжнародного правопорушення називається:  

 а) суб'єкт міжнародного делікту;  



 б) суб'єкт міжнародних претензій;  

 в) суб'єкт міжнародного злочину;  

 г) суб'єкт законодавчої ініціативи.  

 45. Грошова компенсація збитків потерпілому в міжнародному праві:  

 а) промульгация;  

 б) сатисфакція;  

 в) репарація;  

 г) реституція.  

 46. Правове становище екіпажу повітряного судна:  

 а) визначається законодавством держави-експлу-атанта (власника) 

повітряного судна;  

 б) визначається законодавством держави реєстрації повітряного судна;  

 в) взагалі ніяк нормативно не визначено;  

 г) є громадянами держави перебування.  

 47. Поняття відкритого моря:  

 а) це частини моря шириною до 200 морських миль, що потрапляють під 

суверенітет прибережної держави;  

 б) це все частини моря, які не підпадають під юрисдикцію якої держави;  

 в) це частини моря, що мають пряме зіткнення з океанськими просторами;  

 г) прибережна смуга шириною 24 морські милі.  

 48. Види відповідальності в міжнародному праві:  

 а) політична, кримінальна, цивільно-правова, дипломатична;  

 б) політична, матеріальна;  

 Міжнародне право  

 в) політична, матеріальна, дипломатична, консульська;  

 г) адміністративна, дисциплінарна.  

 49. Класифікація міжнародної безпеки:  

 а) міждержавна, Західна, Східна, Північноамериканська, 

Південноамериканська, Африканська, Океанії;  

 б) космічна, ядерна, хімічна, біологічна, радіаційна, національна;  

 в) загальна, регіональна;  

 г) особиста, громадська.  

 50. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів:  

 а) погоджувальні комісії, мирні конференції, двостороння дипломатія, 

багатостороння дипломатія, човникова дипломатія;  

 б) переговори, консультації сторін, обстеження, примирення, добрі послуги, 

посередництво, міжнародний арбітраж, судовий розгляд;  

 в) зустрічі «без краватки», демонстрація сили держави шляхом 

передислокації власних збройних сил до кордону;  

 г) превентивна дипломатія, санкції за рішенням Ради Безпеки ООН.  

 51. Екстрадиція - це:  

 а) видача злочинця іншій державі;  

 б) згоду на виконання дипломатом його обов'язків;  

 в) доступ у відкриті морські порти;  

 г) додаток до міжнародного договору.  



 52. Категорії населення держави:  

 а) громадяни, іноземці, особи без громадянства;  

 б) чоловіче населення, жіноче населення;  

 в) повнолітні, неповнолітні, дієздатні, недієздатні;  

 г) дорослі, підлітки, діти;  

 

 53. Види норм міжнародного права:  

 а) норми дипломатичного етикету, звичаю, резолюції міжнародних 

конференцій і організацій;  

 б) Jus соgеns, універсальні, партикулярні, диспозитив-ні, імперативні, 

договірні, обичноправовие норми;  

 в) адміністративні, кримінальні;  

 г) цивільно-правові, процесуальні, але ускладнені іноземним елементом. 

 

 54. Принцип непорушності державних кордонів:  

 а) визнання існуючих кордонів, відмова від будь-яких зазіхань на ці території, 

відмова від будь-яких територіальних домагань в даний момент і в майбутньому;  

 б) державні кордони, визначені державами історично один раз, не підлягають 

будь-якому зміні;  

 в) держава самостійно визначає свої кордони, правила їх перетину і 

прикордонний режим;  

 г) межі визначають сусідні держави.  

 55. Класифікація міжнародних договорів:  

 а) індивідуальні, регіональні, універсальні, сепаратистські, територіальні, 

ратифікаційні;  

 б) письмові, двосторонні, багатосторонні, відкриті, закриті, міжурядові, 

неурядові;  

 в) «джентльменську угоду», таємні, загальні;  

 г) міжконтинентальні, міжурядові, міжвідомчі, неурядові, спеціальні, 

застережні.  

 56. Види визнання в міжнародному праві:  

 а) визнання держави, визнання уряду, визнання авторитету державного діяча, 

визнання міжнародного діяча;  

 б) визнання наукової доктрини, визнання дії міжнародно-правової норми;  

  в) визнання держави, визнання уряду, визнання повсталої сторони, визнання 

органів національного визволення;  

 г) визнання претензій держави, визнання правоти за однією із сторін 

міжнародного спору, дипломатичне і консульське визнання.  

 57. Які з перелічених органів входять в систему головних органів ООН?  

 а) Економічний суд;  

 б) Рада безпеки;  

 в) Всесвітній поштовий союз;  

 г) Міжнародний валютний фонд.  

 58. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин -  

 це:  



 а) вищі державні чиновники міністерств і відомств у закордонних справах;  

 б) вищі представницькі та виконавчі органи держави: глава держави уряд, 

відомство закордонних справ;  

 в) урядові, неурядові;  

 г) консульська служба.  

 59. Види територій в міжнародному праві:  

 а) поверхня Земної кулі і космічних тіл, поверхні під морями та іншими 

водоймами;  

 б) відкриті й закриті території, спеціалізовані території;  

 в) державна територія, території з міжнародним режимом, території зі 

змішаним режимом;  

 г) території з подвійним режимом.  

 60. Вкажіть, хто входить до складу регулярних збройних сил держави:  

 а) найманці;  

 б) добровольці;  

 в) партизани;  

 г) учасники руху опору.  

 61. Хто є комбатантом?  

 а) медичний персонал регулярних військових сил;  

 б) військові кореспонденти;  

 в) учасники партизанського руху;  

 г) священнослужителі.  

 62. Загальна декларація прав людини була прийнята в:  

 а) в 1945 р.;  

 б) в 1948 р.;  

 в) в 1966 р.;  

 г) в 1975 р.  

 63. У якій міжнародний орган може звернутися індивід з приватною скаргою 

про порушення своїх прав?  

 а) до Комітету з цивільних і політичних прав ООН;  

 б) до Ради Безпеки ООН;  

 в) Генеральному Секретарю ООН;  

 г) в Економічну і соціальну раду ООН (ЕКОСОР).  

 64. До міжнародних злочинів належать:  

 а) захоплення заручників;  

 б) геноцид;  

 в) шантаж;  

 г) тероризм.  

 65. До злочинів міжнародного характеру відносяться:  

 а) апартеїд;  

 б) незабезпечення безпеки роботи посольства;  

 в) викрадення повітряних суден;  

 г) корупція.  

  66. Джерелами міжнародного економічного права є:  

 а) міжнародні економічні договори;  



 б) підприємницьке право окремих держав;  

 в) двосторонні міжнародні договори про купівлю-продаж певної кількості 

військової продукції;  

 г) судовий прецедент в галузі міжнародних економічних відносин.  

 67. Який з перерахованих принципів міжнародного економічного права 

поширюється на будь-яку державу?  

 а) принцип найбільшого сприяння;  

 б) принцип недискримінації;  

 в) принцип надання преференцій;  

 г) принцип національного режиму.  

 68. Вкажіть, яка з нижчеперелічених територій належить до міжнародних 

просторів:  

 а) острови;  

 б) відкрите море;  

 в) космічні кораблі;  

 г) континентальний шельф.  

 69. Визначте правовий режим континентального шельфу:  

 а) державний;  

 б) міжнародний;  

 в) змішаний;  

 г) особливий.  

 70. Визначте режим польотів у повітряному просторі над відкритим морем:  

 а) свобода польотів повітряних суден як у мирних, так і у військових цілях;  

 б) реєстраційний порядок польотів;  

 в) дозвільний порядок польотів;  

 г) заборона ведення спостережень військового характеру.  

 71. Який вид діяльності заборонений на Антарктичному континенті?  

 а) участь військових фахівців у роботі наукових експедицій;  

 б) розробка мінеральних ресурсів;  

 в) ведення рибного промислу;  

 г) туризм.  

 72. Визначте режим польотів у повітряному просторі над Арктикою:  

 а) вільний політ цивільних повітряних суден усіх країн, незалежно від участі 

в Договорі про Антарктику  

 1959;  

 б) дозвільний порядок польотів;  

 в) транзитний проліт;  

 г) реєстраційний порядок польотів.  

 73. До міжнародним міжурядовим організаціям, які займаються питаннями 

охорони навколишнього середовища, належать:  

 а) Всесвітній поштовий союз (ВПС);  

 б) Міжнародний валютний фонд (МВФ);  

 в) Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);  

 г) Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).  

 74. Серед основних принципів міжнародного права виділяються:  



 а) принцип недоторканності приватної власності;  

 б) принцип використання збройної сили при вирішенні конфліктів;  

 в) принцип невтручання у внутрішні справи держави;  

  г) принцип мирного використання космічного простору.  

 75. До суб'єктів міжнародного права належать:  

 а) суспільно-політичні рухи;  

 б) міжнародні міжурядові організації;  

 в) церква;  

 г) юридичні особи.  

 76. Визначте поняття «правоздатність» суб'єкта міжнародного життя:  

 а) право на суб'єктивну думку;  

 б) здатність реалізовувати належні йому права;  

 в) суверенність в міжнародно-правових відносинах;  

 г) визнається міжнародним правом здатність мати міжнародні права і 

обов'язки.  

 77. Постійно-нейтральна держава вправі:  

 а) зв'язуватися з військовими блоками;  

 б) вступати в міжнародні організації, що служать цілям миру і безпеки;  

 в) брати участь у конференціях з роззброєння;  

 г) брати участь у санкціях невійськового характеру.  

 78. Опублікування міжнародного договору всередині країни позначається 

терміном:  

 а) денонсація;  

 б) промульгація;  

 в) пролонгація;  

 г) імплементація.  

 79. Пролонгація міжнародних угод - це:  

 а) визначення терміну дії;  

 б) відновлення угоди;  

 в) продовження терміну дії;  

 г) припинення угоди.  

 80. Які міжнародні органи займаються кодифікацією міжнародного права?  

 а) Постійна Палата Третейського Суду;  

 б) Комісія міжнародного права ООН;  

 в) Міжнародний Суд ООН;  

 г) Рада Безпеки ООН.  

 81. При вирішенні яких питань Радою Безпеки ООН застосовується «право 

вето»?  

 а) при вирішенні питань процедурного характеру;  

 б) при виборі членів Міжнародного Суду;  

 в) при вирішенні про скликання Генеральної конференції з перегляду Статуту 

ООН;  

 г) при розслідуванні суперечки або ситуації, розвиток яких може загрожувати 

підтримці миру і безпеки.  

 82. Який орган має право виносити рішення про використання Збройних сил 



ООН?  

 а) Генеральна Асамблея ООН;  

 б) Рада Безпеки ООН;  

 в) Економічна і Соціальна Рада ООН;  

 г) Міжнародний Суд ООН.  

 83. Які засоби мирного вирішення спорів передбачають прийняття рішень, 

обов'язкових для сторін спору?  

 а) добрі послуги;  

 б) Міжнародний Суд ООН;  

 в) погоджувальні комісії;  

 г) посередництво.  

 84. Найбільш результативним засобом мирного вирішення міжнародних 

спорів є:  

 а) посередництво;  

 б) міжнародна слідча процедура (обстеження);  

 в) судова процедура (діяльність Міжнародного Суду ООН);  

 г) безпосередні переговори.  

  85. Що означає термін «агреман»?  

 а) угода між державами;  

 б) згоду на призначення даної особи як посла;  

 в) визнання за дипломатом привілеїв та імунітетів;  

 г) право на відкриття посольства.  

 86. У якому документі висловлюється згода держави перебування на 

діяльність конкретної особи в якості консула?  

 а) в угоді про встановлення консульських відносин;  

 б) у видачі агремана;  

 в) у видачі екзекватури;  

 г) в консульському патенті.  

 87. Поняття територіального моря:  

 а) це морський пояс, розташований уздовж берега, а також за межами 

внутрішніх вод;  

 б) це моря та водойми, розташовані на території конкретної держави;  

 в) це моря та водойми, розташовані на території континенту або архіпелагу.  

 88. Поняття відкритого моря:  

 а) це частини моря шириною до 200 морських миль, що потрапляють під 

суверенітет прибережної держави;  

 б) це все частини моря, які не входять ні в територіальне море, ні у внутрішні 

води якої-небудь держави;  

 в) це частини моря, що мають пряме зіткнення з океанськими просторами.  

 89. Міжнародні ріки - це ріки:  

 а) протікають по території двох і більше держав;  

 б) протікають по межі двох або декількох держав;  

 в) як протікають по території двох і більше держав, так і протікають по межі 

двох або декількох держав.  

 90. Правовий статус повітряного судна:  



 а) повітряне судно володіє національною приналежністю, яка визначається за 

фактом управління ім громадянами тієї чи іншої держави;  

 б) повітряне судно володіє національною приналежністю, яка визначається за 

фактом використання повітряного простору тієї чи іншої держави;  

 в) повітряне судно володіє національною приналежністю, яка визначається за 

фактом його реєстрації в тій чи іншій державі.  

 91. Відповідальність у міжнародному повітряному праві:  

 а) відповідальність держав, відповідальність авіаперевізника; відповідальність 

за шкоду, заподіяну третім особам;  

 б) відповідальність пасажирів, відповідальність диспетчерських служб, 

відповідальність міжнародних організацій, відповідальність туристських 

організацій;  

 в) відповідальність вантажоперевізників, відповідальність страхових 

компаній, відповідальність служб аеропортів.  

 92. Правовий статус космічних об'єктів:  

 а) космічний об'єкт має юрисдикцію, яка визначається за фактом держави 

споруди;  

 б) космічний об'єкт має юрисдикцію, яка визначається за фактом національної 

реєстрації;  

 в) космічний об'єкт є спільною спадщиною всього людства і національна 

юрисдикція на нього не поширюється.  

 93. Об'єкти і суб'єкти міжнародного космічного права:  

 а) об'єкти - правовідносини, що виникають у зв'язку з використанням 

космічного простору, планет Сонячної системи, Місяця, штучних космічних об'єктів 

та їх складових частин, правовий статус космічних екіпажів, правовий режим 

використання результатів космічної діяльності; суб'єкти - суб'єкти міжнародного 

публічного права;  

 б) об'єкти - правовідносини, що виникають у зв'язку з використанням 

космічного простору, планет Сонячної системи, Місяця, штучних космічних об'єктів 

та їх складових частин, правовий статус космічних екіпажів, правовий режим 

використання результатів космічної діяльності; суб'єкти - міжнародні та 

внутрішньодержавні науково-дослідні організації, видатні вчені, обсерваторії;  

 в) об'єкти - позаземні цивілізації, встановлення контакту з іншими світами, 

планети сонячної системи, Місяць і інші космічні тіла, космічні літальні апарати та 

їх компоненти, дослідження та отримані знання про Всесвіт; суб'єкт - все людство і 

цивілізовані форми існування позаземного розуму.  

 94. Галузеві принципи міжнародного космічного права:  

 а) принцип недискримінації, принцип найбільш благо-пріятствуемой нації 

(режим найбільшого сприяння), національний режим, принцип взаємної вигоди, 

преференційний режим;  

 б) принцип суверенної рівності держав, принцип невтручання, принцип 

рівності народів, принцип незастосування сили або загрози силою, принцип мирного 

врегулювання спорів;  

 в) рівне право всіх держав на дослідження і використання космосу, заборона 

національного присвоєння космосу, відповідність космічної діяльності 



міжнародному праву, свобода космосу для наукових досліджень, використання 

Місяця та інших небесних тіл виключно в мирних цілях, міжнародна 

відповідальність держав за свою національну космічну діяльність, співробітництво і 

взаємодопомогу держав при дослідженні та використанні космосу, обов'язок держав 

уникати шкідливого забруднення космосу.  

 95. Суб'єктами міжнародної відповідальності є:  

 а) держави, міжнародні організації, юридичні особи;  

 б) держави, борються за незалежність народи, фізичні особи, органи 

держави;  

 в) держави, що борються за незалежність народи, міжнародні організації.  

 96. Які привілеї відносяться до особистих?  

 а) недоторканність приміщень дипломатичного представництва;  

 б) фіскальний імунітет;  

 в) адміністративний імунітет;  

 г) свобода спілкування з представниками держави;  

 д) привілеї на символіку.  

 97. Чи надаються привілеї та імунітети членам сім'ї дипломатичного 

персоналу?  

 а) їм і їх дітям;  

 б) так, у повному обсязі;  

 в) не тільки членам родини, а й обслуговуючому персоналу.  

 

 

  

 

  

  

Завдання № 1. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.Дайте поняття права міжнародних договорів. 

2.Назвіть порядок укладання договорів. 

3.З'ясуйте форму та структуру міжнародних договорів. 

4.Назвіть типи міжнародних договорів та дайте їм класифікацію. 

5.Визначте дію договорів та їх тлумачення. 

6.В яких випадках договір може вважатися недійсним? 

7.     Назвіть правові підстави припинення або зупинення дії договорів. 

8.  Визначте загальний порядок застосування міжнародних договорів 

  

  

Завдання № 2. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Дайте теоретичне розуміння дипломатичному й консульському праву. 

2.     Визначте поняття «органи зовнішніх зносин». 

3.     З'ясуйте процедуру призначення глави дипломатичного представництва. 

4.     Назвіть існуючі ранги дипломатів в Україні. 



5.     Назвіть види дипломатичних привілеїв та імунітетів та розкрийте зміст 

кожного з них. 

6.     Назвіть хто в Україні призначає особу Надзвичайним і Повноваженим 

Послом України в певній державі? 

7.     Вкажіть відмінність між дипломатичним представництвом і консульською 

установою. 

8.     Визначте основні функції постійних представництв держав при 

міжнародних організаціях. 

  

  

Завдання № 3. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.Дайте поняття та класифікацію міжнародних організацій. 

2.Визначте мету та принципи діяльності (ООН). 

3.Назвіть правові засади членства ООН. 

4.Назвіть головні органи ООН та визначте їх функціональне призначення. 

5.З'ясуйте напрями діяльності спеціалізованих установ ООН. 

6.Дайте розуміння міжнародним регіональним організаціям. 

7.Назвіть головні документи та програми  Ради Європи. 

  

  

  

Завдання № 4. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Визначте співвідношення понять європейське право і право 

Європейського Союзу. 

2.Визначте передумови та історію виникнення права Євро Союзу. 

3.Назвіть поняття і структуру права Європейського Союзу. 

4.Яка роль Євросоюзу у правовому регулюванні європейської інтеграції? 

5.Як діє договірний механізм Євросоюзу? 

6.Визначте інституційний механізм Євросоюзу. 

7.Як здійснюється правове регулювання зовнішніх зносин Євро Союзу? 

8.Назвіть предмет і метод правового регулювання європейського права. 

9.На яких засадах та принципах функціонує Європейський Союз? 

  

  

  

  

Завдання № 5. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.Дайте визначення поняття та джерел міжнародного гуманітарного права. 

2.Назвіть принципи міжнародного гуманітарного права. 

3.Розкрийте принципи «права Женеви», «права Гааги». 

4.Назвіть суб'єктів міжнародного гуманітарного права. 

5.Назвіть види збройних сил у міжнародному праві. 



6.Визначте комбатантів в морській війні. 

7.Назвіть які методи є забороненими у ході ведення війни. 

 

Завдання № 6. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.Які дії є забороненими щодо жертв війни. 

2.Назвіть які засоби є забороненими у ході ведення збройних конфліктів. 

3. Назвіть міжнародно–правові форми закінчення війни та розкрийте їх зміст. 

4. Визначте правові наслідки початку збройних конфліктів. 

5. Визначте міжнародні стандарти прав і свобод людини. 

6. З'ясуйте міжнародний механізм забезпечення і захисту прав людини. 

7. З'ясуйте захист права людини у період збройних міжнародних конфліктів. 

8. Розкрийте види відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного 

права. 

  

Завдання № 7. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.Назвіть поняття та предмет міжнародного кримінального права 

2.З'ясуйте джерела міжнародного кримінального права 

3.Які відомі види міжнародних злочинів? 

4.Що Вам відомо про міжнародні фінансові злочини. 

5.Вкажіть напрямки боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний 

характер. 

  

Завдання № 8. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.Розкрийте основні принципи міжнародного повітряного права. 

2.В чому полягає юридична природа повітряного простору? 

3.Розкрийте правовий режим повітряного простору. 

4.Навіть механізм правового регулювання міжнародних повітряних сполучень. 

5.     Визначте поняття і джерела міжнародного космічного права. 

6. Визначте правовий режим космічного простору, небесних тіл і космічних 

об'єктів. 

7. Назвіть міжнародні договори, що встановлюють правовий статус 

космонавтів. 

8. Які Вам відомі правові форми співробітництва держав у космосі? 

  

  

Завдання № 9. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1. Визначте поняття та предмет міжнародного економічного права. 

2. Назвіть джерела міжнародного економічного права. 

3. Які Вам відомі міжнародні економічні організації? 

4. Дайте характеристику міжнародному торговому праву. 

5.     Дайте характеристику міжнародному транспортному праву. 



  

  

Завдання №10. Питання та завдання для самостійного контролю. 

  

1.     Визначте поняття міжнародного морського права. 

2.     Який існує міжнародно-правовий режим морських просторів? 

3.     Назвіть правовий режим міжнародних проток і каналів. 

4.     Відповідно до ІІІ конференції ООН з морського права визначте режим 

використання міжнародного району морського дна. 

  

  

  

Завдання № 11. Підготуйтеся до тестових завдань. 

  

1.                 Договір про космос 1967р. проголосив повністю 

демілітаризованими: 

а)    Місяць та інші небесні тіла; 

б)    весь космічний простір; 

в)    планети Сонячної системи. 

2.                 Договором про відкрите небо (Гельсінки, 1992р.) передбачено: 

а)    здійснення польотів неозброєних літаків над територіями держав-

учасників з метою контролю за військовою діяльністю; 

б)    обмеження засобів стеження за повітряною активністю держав-учасників; 

в)    обмеження арсеналу військових літаків держав-учасниць. 

3.                 Державі може ставитися у провину міжнародна-протиправне 

діяння: 

а)    фізичних осіб, на які поширюється її юрисдикція; 

б)    індивідів, які мають статус органа держави або її посадової особи; 

в)    юридичних осіб, на які поширюється її юрисдикція. 

4.                 Подвійна міжнародна відповідальність: 

а)    не може мати місце як така; 

б)    може наступати для держав-членів міжнародних організацій перед 

міжнародною організацією за порушення умов договору і, по-друге, перед 

міжнародним співтовариством у цілому при порушенні норм загального 

міжнародного права; 

в)     може наступати для міжнародних організацій перед державами-

членами за порушення посадовою особою або органом організації статутних 

положень і, по-друге, перед міжнародним співтовариством у цілому при 

порушенні норм загального міжнародного права. 

5.        До міжнародної території спільного користування не належить: 

а)    космічний простір; 

б)    Антарктика; 

в)    Арктика. 

6.       Спільне володіння двох або більше держав певною територією, на яку 

поширюється їхній суверенітет, називається: 



а)    кондомініум; 

б)    режим спільного користування; 

в)    сервітут. 

7.        До числа правомірних способів зміни державної території не належить: 

а)    відчуження частини території як санкція за агресію; 

б)    територіальні перетворення в результаті збройних конфліктів між 

державами; 

в)    цесія. 

8.     Повітряний кордон держави — це уявлювана вертикальна площина, 

основою якої є сухопутний і водний кордони. За міжнародним звичаєм верхня 

межа перебуває на висоті: 

а)    300-350 км над рівнем моря; 

б)    8848 м над рівнем моря; 

в)    100-110 км над рівнем моря. 

9.     Визначення й договірне встановлення лінії проходження державного 

кордону, здійснюване за допомогою великомасштабних карт, позначається терміном: 

а)    делімітація; 

б)    демаркація; 

в)    цесія. 

10.         Ширина територіального моря: 

а)    становить 100 км і вимірюється, як правило, від лінії найбільшого приливу 

уздовж берега; 

б)    становить 100 морських миль і вимірюється, як правило, від лінії 

найбільшого відливу уздовж берега; 

в)    становить 12 морських миль і вимірюється, як правило, від лінії 

найбільшого відливу уздовж берега. 

11.         До континентального шельфу прибережної держави не входять: 

а)      морське дно й надра підводних районів, що простягаються за межі її 

територіального моря на всьому протязі природного продовження її сухопутної 

території до зовнішнього кордону підводної окраїни материка 

б)     морське дно й надра підводних районів, що простягаються на відстань200 

морських миль від вихідних ліній, від яких вимірюється ширина територіального 

моря; 

в)     виняткова економічна зона. 

12.   Мирний прохід іноземних суден через протоки, що служать для 

міжнародного судноплавства: 

а)    У зв'язку із прийняттям 12-мильної ширини територіальних вод може 

призупинятися за вимогою держави, на території якої розташована протока; 

б)   не може призупинятися; 

В)    здійснюється лише за умови укладених двосторонніх договорів між 

державою, на території якої розташована протока і державою прапора судна. 

13.  Свобода польотів над відкритим морем поширюється на: 

а)   лише на прибережні держави; 

б)   всі держави, оскільки відкрите море і повітряний простір над ним є 

міжнародними територіями загального користування; 



в)   лише на держави, що не мають виходу до моря, з метою надати їм рівні 

права із прибережними державами. 

14.   До основних «свобод повітря» не належить: 

а)      право транзитного польоту з посадкою з узяттям на борт пасажирів 

або їх висадкою, розвантаженням й завантаженням багажу й пошти; 

б)      право транзитного польоту без посадки над територією Держави, яка 

надала це право; 

В)      право брати на борт пасажирів, вантажі й пошту в іноземній 

державі з метою їх перевезення в будь-яку третю Державу, а також право 

висаджувати пасажирів і розвантажувати вантажі й пошту в цій третій державі. 

15.   Визначте некоректне твердження: 

а)   небесні тіла мають використовуватися винятково в мирних цілях; 

б)   виведення на космічні орбіти об'єктів зі зброєю заборонене; 

в)   стосовно Місяця установлений режим повної демілітаризації та 

нейтралізації. 

16.   Визначте некоректне твердження: 

а)    держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у 

космічному просторі, якщо вона здійснюється урядовими органами; 

б) випадку проведення діяльності в космосі міжнародною організацією, має 

місце солідарна відповідальність як самою організацією, так і державами, що беруть 

у ній участь; 

в) держава, що запускає космічний об'єкт, несе абсолютну відповідальність за 

виплату компенсації за шкоду, заподіяну її космічним об'єктом на поверхні Землі або 

повітряному судну в польоті. 

17.   Юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на: 

а)    міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру; 

б)    міжнародні злочини; 

в)    злочини міжнародного характеру. 

18.   Джерелами міжнародного економічного права є: 

а)    національне законодавство, міжнародні договори; 

б)    міжнародні угоди, звичай; 

в)    рішення міжнародних конференцій, міжнародні угоди, звичай, 

національне законодавство. 

19.   Суб'єктами міжнародного економічного права є: 

а)    держави, міжнародні організації, транснаціональні корпорації; 

б)    міжнародні організації, фізичні та юридичні особи, транснаціональні 

корпорації; 

в)    держави, міжнародні організації. 

20.   Яка із вказаних організацій не є установою ООН? 

а)    Міжнародний валютний фонд; 

б)    Економічна комісія для Європи; 

в)    Європейський банк реконструкції і розвитку. 

21.   Коли набула чинності угода України з державами ЄС  про партнерство та 

співробітництво? 

а)    1994р.; 



б)    1998р.; 

в)    1996р. 

  

22.  До постійно діючих міжнародних судових установ належать: 

а)    Постійна Палата Третейського Суду; 

б)    Міжнародний Суд 00Н; 

в)    Міжнародна комісія Ради Європи. 

23.  Рішення Міжнародного Суду ООН: 

а)    є рекомендаційними, але не обов'язковими; 

б)   є обов'язковими лише для сторін спору і тільки щодо конкретної справи; 

в)   є обов'язковими для всіх держав-членів ООН. 

24.  Позивачами в Суді ЄС можуть виступати: 

а)   лише держави-члени ЄС; 

б)   органи Європейського Союзу, держави-члени ЄС, фізичні і юридичні 

особи та національні судові органи; 

в)   держави-члени ЄС, органи Європейського Союзу, а також національні 

судові органи держав-членів ЄС. 

25.  Нейтральна держава у разі збройного конфлікту може: 

а)   надавати право проходу через свою територію військам і військовому 

транспорту воюючих сторін; 

б)  надавати допомогу воюючим державам зброєю й іншими військовими 

матеріалами; 

в)  інтернувати військовослужбовців воюючих сторін. 

26.  Формами припинення стану війни не є: 

а)  капітуляція й перемир'я; 

б)  мирний договір; 

в) однобічна або двостороння декларації 

 

  Розв’яжіть задачі 

 

1. За часів СРСР було укладено угоду з Республікою Ірак про взаємну 

допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах. Але з розпадом СРСР 

Україна визначила нові напрямки зовнішньої та внутрішньої політики. 

Чи зобов’язана Україна як незалежна держава виконувати договори, 

укладені колишнім СРСР? Чи буде вирішуватися питання про виплату 

працівникам, які працювали в Іраку, заробітної плати? 

 

2. Острів Зміїний у Чорному морі до Другої світовоії війни належав Бесса- 

рабській автономії, що входила до складу Румуній. У 1939р. Бессарабія за угодою 

окреслила острів до території колишнього СРСР, в результаті чого було створено 

Автономну область Молдова у складі Республіки Україна. Після закінчення Другої 

світової війни держави-переможниці уклали угоду щодо визначення кордонів. Під 

час демаркації кордонів (після Потсдамської конференції) цей острів був визнаний 

територією СРСР.На сучасному етапі, враховуючи, що СРСР розпався і його 

територія є невизначеною, Румунія пред'явила претензії щодо повернення їй частини 



території України, у тому числі острова Зміїного, як історичної спадщини. 

Як розв'язати спір, що виник через острів Зміїний? За допомогою яких 

механізмів це можливо зробити? 

 

 

 Розкрийте зміст понять (робота зі словником): 
Поняття міжнародної відповідальності, підстави міжнародно-правової 

відповідальності, форми міжнародної відповідальності, види міжнародної 

відповідальності, колективна відповідальність, міжнародні протиправні діяння, 

класифікація міжнародних протиправних діянь, елементи міжнародного 

правопорушення, міжнародні злочини, злочини міжнародного характеру, міжнародні 

правопорушення, відмивання грошей, наркобізнес, тероризм, міжнародно-правові 

санкції, індивідуальні санкції, колективні санкції. 

Міжнародний трибунал, міжнародне правосуддя, боротьба зі злочинністю, форми 

міжнародного співробітництва держав, транснаціональна злочинність, Інтерпол, 

Європол, правова допомога, екстрадиція злочинців, міжнародні організації по боротьбі зі 

злочинністю, міжнародна законність, міжнародний правопорядок. 

 

  Розв’яжіть задачі 

1. В Міжнародний суд ООН був переданий спір про націоналізацію Англо- 

Іранської нафтової компанії. Великобританія, яка представляла інтереси компанії 

стверджувала, що суд повноважний розглядати спір, оскільки існує договір між 

урядом Ірану і зазначеною компанією, який є міжнародним договором. 

Що розуміють під міжнародним договором в міжнародному праві? 

Визначте необхідні ознаки міжнародного договору. Чи є договір між урядом Ірану 

і Англо-Іранською нафтовою компанією міжнародним договором? 

2. Знайдіть і охарактеризуйте міжнародний договір про правову допомогу 

стороною якого обов’язково є Україна. 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Виконайте тестові завдання. 

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тести з навчальної дисципліни „Міжнародне публічне право” призначені для 

поглибленого засвоєння студентами учбового матеріалу та спрямовані на 

полегшення підготовки до практичних занять, контрольних робіт та іспиту.  

   Вони охоплюють основні галузі та інститути міжнародного публічного 

права. 

    Вирішення тестових завдань потребує уважного вивчення базових 

навчальних посібників та підручників з дисципліни, знайомства з основоположними 

працями та сучасними дослідженнями в галузі міжнародного публічного права, а 

також знання основних актів законодавства України з міжнародго публічного права, 



представлених у списку літератури. 

     До кожного тесту запропоновано декілька варіантів відповіді, з яких, як 

правило, лише один варіант є вірним. 

Відповідь на тест оцінюється в один бал.  

     Тести можуть використовуватися студентами для самоконтролю отриманих 

знань, а також у якості однієї з форм поточного модульного контролю, який 

здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модуля з 

міжнародного публічного права. 

 

1.           До кола суб'єктів міжнародного права не належать: 

а)    юридичні й фізичні особи; 

б)    держави, міжнародні організації; 

в)      народи, що реалізують право на самовизначення, державоподібні 

утворення. 

2.    Визначте неправильне твердження. 

а)    норми міжнародного права розробляються й приймаються відповідними 

законодавчими органами, які входять до складу універсальних і регіональних 

міжнародних організацій, наприклад, Міжнародним Судом ООН і Судом ЄС; 

б)    правом нормотворчої діяльності володіють суб'єкти міжнародного права в 

ході двосторонніх і багатосторонніх контактів; 

в)    міжнародно-правові  норми створюються шляхом узгодження позицій між 

суб'єктами міжнародного права стосовно правила поведінки й надання ними цьому 

правилу поведінки юридичне обов'язкового характеру. 

3.           Яка з тез відповідає дійсності? 

а)    імперативні норми міжнародного права (jus cogens) — це такі правила 

поведінки, відхилення від яких неприпустиме і які не можуть бути змінені; 

б)    імперативні норми міжнародного права (jus cogens) — це норми, що 

мають вищу імперативну силу, а єдиний спосіб їх зміни — прийняття нової 

імперативної норми загального міжнародного права, що носить такий самий 

характер; 

в)    імперативні норми допускають відступ за взаємною згодою суб'єктів 

міжнародного права, при цьому заборонено завдавати шкоду правам і законним 

інтересам третіх держав. 

4.           За ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН до джерел 

міжнародного права не належать: 
а)    міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що встановлюють 

правила, виразно визнані державами, що спорять; 

б)    міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова 

норма; 

в)    національне законодавство різних держав як допоміжні засоби для 

визначення правових норм. 

5.           Міжнародний звичай — це: 

а)    правило поведінки суб'єктів міжнародного права; 

б)     певна повторюваність однорідних дій суб'єктів міжнародного права; 

в)    загальні принципи права, визнані цивілізованими націями. 



6.           Оберіть правильне твердження. 

а)    основні принципи міжнародного права є принципами загального 

міжнародного права й поширюються на тих суб'єктів міжнародного права, які 

визнають їх у якості імперативних норм; 

б)    відхилення від основних принципів міжнародного права з боку будь-якого 

суб'єкту міжнародних відносин неприпустиме, воно можливе лише за згодою 

суб'єктів міжнародного права; 

в)    основні принципи міжнародного права — це загальновизнані норми 

вищого порядку, Імперативні норми (jus cogens). 

7.           Як співвідносяться міжнародне й внутрішньодержавне право? 

а)    міжнародне право й внутрішньодержавне право — це дві самостійні 

системи права, що перебувають у взаємозв'язку й взаємодії; 

б)   об'єктивно існує примат міжнародного права над національним; 

в)    міжнародне й внутрішньодержавне право — це не лише різні галузі права, 

але й різні правопорядки, тому вони не перетинаються. 

8.         До числа суб'єктів міжнародного права належать: 

а)    фізичні особи, які скоїли міжнародний злочин; 

б)   індивіди, котрі самостійно звертаються до органів ООН аборегіональних 

організацій з метою захисту порушених прав; 

в)   народи, що реалізують своє право на самовизначення. 

9.           Консульські відносини й торгово-економічне співробітництво 

неможливі при: 
а)    визнанні de facto; 

б)    визнанні de jure; 

в)    визнанні аd hoc. 

10.      Оберіть правильне твердження. 

а)    на уряд, який прийшов до влади революційним шляхом, не покладаються 

зобов'язання попереднього уряду, зафіксовані в міжнародних договорах; 

б)    нові незалежні держави можуть установлювати свій статус у якості 

учасника будь-якого багатостороннього договору, який був чинним на момент 

правонаступництва держав і чинним щодо території нової держави, 

шляхом повідомлення про правонаступництво; 

в)    держави, що з'явилися в ході національно-визвольної боротьби, пов'язані 

договорами, які було укладено від їх імені державами-метрополіями й діяли на 

момент правонаступництва. 

11.      Міжнародний договір: 

а)    обов'язково повинен мати назву; 

б)    має бути укладений лише у письмовій формі; 

в)    може складатися як з одного, так і з декількох документів. 

12.      Від імені Української держави вести переговори й підписувати 

міжнародні договори ех offісіо мають право: 
а)    уповноважений Верховної Ради України й Президент України; 

б)   Президент України, Прем'єр-Міністр України, Міністр закордонних справ 

України; 

в)      винятково Президент України. 



  

13.  Парафування міжнародного договору означає: 

а)    підтвердження погодженості тексту договору; 

б)    згоду держав на його обов'язковість; 

в)    виникнення взаємних прав і обов'язків, вказаних у статтях договору. 

14.   Застереження означає: 

а)    односторонню заяву держави, за допомогою якої вона бажає виключити 

або змінити відносно себе юридичну дію певних положень договору; 

б)    заяву, у якій держава розкриває зміст своєї позиції щодо предмету 

договірного регулювання; 

в)    попередню відмову держави від приєднання до міжнародного договору. 

15.   За загальним правилом міжнародні договори: 

а)    поширюються на треті держави за наявності їх виразно вираженої згоди у 

письмовій формі; 

б)    не можуть поширюватися на держави, які не беруть у них участь; 

в)    поширюються на всі держави-учасниці міжнародної організації, під 

егідою якої укладено договір. 

16.   Відносна недійсність міжнародного договору може бути 

зумовлена: 
а)    запереченням цього договору однією зі сторін: 

б)    помилкою, введенням в оману, підкупом представника держави, 

порушенням повноважень або конституційних положень при його укладанні; 

в)    порушенням статутних положень міжнародної організації-учасника 

договору про порядок укладання міжнародних угод. 

17.   Абсолютна недійсність міжнародного договору: 

а)    може бути заперечена суб'єктами, які його уклали; 

б)    виникає з моменту його заперечення; 

в)    має місце, якщо він суперечить імперативним нормам загального 

міжнародного права, або згода держави на його обов'язковість була виражена в 

результаті застосування сили або погрози силою. 

18.   До складу населення держави входять: 

а)    громадяни цієї держави, іноземці й особи без громадянства (апатриди), 

особи, що мають подвійне громадянство (біпатриди); 

б)    громадяни цієї держави й біпатриди; 

в)    лише громадяни цієї держави. 

19.   Натуралізація — це: 

а)    спосіб набуття громадянства за клопотанням індивіда, за фактом шлюбу 

або всиновлення; 

б)    спосіб набуття громадянства за «правом крові»; 

в)    спосіб набуття громадянства за «правом ґрунту». 

20.   Керівництво зовнішньополітичною діяльністю Україниздійснює: 

а)    Верховна Рада; 

б)    Президент України; 

в)    Міністерство закордонних справ України. 

21.   До постійних дипломатичних представництв не належать: 



а)   нунціатури та інтернунціатури; 

б)   спеціальні місії при міжнародних організаціях чи установах; 

в)   консульські установи, торгівельні, культурні представництва. 

22.   Призначення голови дипломатичного представництваназивається: 

а)    акредитація; 

б)    агреман; 

в)    екзекватура. 

23.   Екзекватура — це: 

а)    документ, яким держава акредитації повідомляє державу перебування про 

призначення глави консульства; 

б)    документ, яким держава акредитації повідомляє державу перебування про 

відкликання дипломатичного представника; 

в)    дозвіл держави перебування на виконання консульських обов'язків у 

консульському окрузі. 

24.   Юридичною основою діяльності міжнародної організації є: 

а)    міжнародний договір; 

б)    правила процедури; 

в)    відповідна декларація. 

  

25.   Рада Безпеки ООН складається з: 

а)    усіх держав-членів ООН; 

б)    54 держав-членів ООН; 

в)    15 держав-членів ООН. 

 
 


